
 

             

   

   

  

HHỘỘII  TTHHẢẢOO    

VVĂĂNN  HHÓÓAA  DDOOAANNHH  NNGGHHIIỆỆPP    

ĐĐOO  LLƯƯỜỜNNGG  BBẢẢNN  SSẮẮCC    

ĐĐỊỊNNHH  HHƯƯỚỚNNGG  TTƯƯƠƠNNGG  LLAAII      

88::3300  ––  1122::0000  ssáánngg  tthhứứ  ssááuu  0099--0099--22001111  

PPhhòònngg  0022,,  llầầuu  0011,,  VViiệệnn  LLeeaaddmmaann  ––  4466  NNgguuyyễễnn  VVăănn  TThhủủ  qq11  

Phí tham dự: 300,000 vnd (đã bao gồm VAT)

  
   

Văn hoá doanh nghiệp là nền tảng tạo nên giá trị doanh 
nghiệp, là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, thậm chí có 
thể nói nó là chiếc phao cứu sinh của doanh nghiệp lúc gian 
nguy.  

Trong vài năm gần đây, rất nhiều doanh nghiệp đã đầu tư 
không ít tiền của và công sức để “xây dựng” văn hoá doanh 
nghiệp nhưng thành công chỉ là sự cảm nhận. Lý do đơn giản 
là chưa có công cụ đo lường 

Nơi nào có con người, nơi đó văn hoá tồn tại 

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC SAU KHI THAM GIA 

 Phân tích văn hóa doanh nghiệp với công cụ thang đo 
CHMA, nhằm xác định văn hóa hiện tại & văn hóa phù 
hợp với mục tiêu doanh nghiệp mong muốn. 

 Cách sử dụng bánh lái doanh nghiệp để kiểm soát & 
quản trị mọi nguồn lực đưa đi theo chiến lược đã định 
ra.  

 

Diễn giả: Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị 

Sau 16 năm nghiên cứu VHDN, Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị đã xây 
dựng phần mềm trắc nghiệm, tính toán và vẽ biểu đồ CHMA 
trực tuyến bằng tiếng Việt áp dụng đầu tiên tại Việt Nam để đo 
lường VHDN 

Gần 20 năm chia sẻ, giảng dạy và tư vấn về quản trị cao cấp, 
đo lường và triển khai ứng dụng văn hoá doanh nghiệp, xây 
dựng hệ thống, định hướng và phát triển nhân tài 

Chủ tịch Vitashare. 

Văn hoá doanh nghiệp đã và đang hiện hữu tại doanh 
nghiệp từ ngày đầu tiên hình thành.              
Bạn không thể “xây dựng” văn hoá, bạn chỉ có thể thay 
đổi hoặc định hướng lại văn hoá mà thôi. 
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