
Thư mời 
V/v tham dự tọa đàm 

     –           Ả                Ả                 

                             ạo Doanh nghiệp 

Lạm phát cao, nguyên liệu tăng giá, lãi suất ngân hàng lớn hơn tỷ suất lợi nhuận. Những vấn đề kinh tế vĩ mô đang 

đặt những người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trước những thử thách trong điều hành vi mô: sản xuất kinh 

doanh suy giảm, nhân sự biến động. Làm gì để đối diện với những khó khăn này trong thanh thản, không bị rơi vào 

tr m cảm, stress. 

Được sự hỗ trợ của các diễn giả khách mời,  iện  ghi n cứu  hoa học Lãnh đạo và  uản trị  oanh  ghiệp   iện 

Leadman  t  chức  u i tọa đàm với nội  ung       –      v    Ả                Ả              

  ” theo nội  ung c  thể như sau: 

 Diễn giả khách mời: 

Sư  ô                     

Tiến sĩ Phật giáo, Tiến sĩ Triết học tại Ấn Độ.  

14 năm học và tu thiền tại Ấn Độ.  

Tiế  sĩ      tế Tạ Th  Mỹ Linh  

T ng Giám đốc  ông ty  G  Logistic  iệt  am 

Phó t ng Giám đốc công ty Tr  Tuệ  iệt. 

   ươ   trì       t ết: 

 8:15-8:30: Đón khách, giao lưu kết nối mở giữa thành viên tham gia. 

 8:30-10:00: Nhìn nhận khủng hoảng từ triết lý phật giáo -  i sư Th ch  ữ Hằng Liên 

 10:00-10:15: Giải lao-Tea-break. 

 10:15-11:15:  Giải quyết khủng hoảng từ thực tế điều hành doanh nghiệp những tháng đ u năm 2011- 
Tiến sĩ Tạ Thị Mỹ Linh. 

 11:15-12:00: Giao lưu -Trao đ i giữa khách mời và  iễn giả. 

     t        Đó    óp tùy hảo tâm hỗ trợ tổ chức. 

 Đă   ký   Ữ CHỖ ONLINE TẠI ĐÂ  

 Đă   ký t      : 

Chị Lan Uyên  | Trung tâm HD – Leadman - 46 Nguyễn  ăn Thủ Q.1,  Tp.HCM   
Tel: 08.66781867 -  0909. 231. 051   
Email: lanuyen.hdleadman@gmail.com  

  t      ạ    ượ   ó  t ếp  uý v  tạ    ươ   trì  . 

 

TPHCM, ngày 3 tháng 8 năm 2011 

Viện Trưởng. 

 

 

 S      Ạ   Ả      

 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌ  LÃ H ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | LEADMAN SRI 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC | HD - LEADMAN 

Thời gian: 08:30-12:00, 

                   Thứ 6 ngày 12/08/2011 

Đ     ểm: Nhà hàng Kim Thanh,               

                  số 242 đường 3/2, P12, Q.10 
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