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Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị cốt lõi, quy tắc, phong cách quản lý,
phương thức kinh doanh, hình thức mà mọi nhân viên trong doanh nghiệp
cùng công nhận và đặt niềm tin khi suy nghĩ, giao tiếp, hành xử - giống như
một thói quen trong đời sống tinh thần và tính cách của tổ chức - góp phần
quyết định đến sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Với doanh nghiệp, cơ sở vật chất, phương thức sản xuất là giá trị hiện hữu,
tác động trực tiếp đến chỉ số doanh thu hàng ngày. Tuy nhiên giá trị cốt lõi
và phát triển bền vững lại được quyết định bởi văn hóa doanh nghiệp.
Mỗi doanh nghiệp đều có những bản sắc văn hóa khác nhau. Không có
doanh nghiệp nào lại không có văn hóa. Cũng không có định nghĩa chuẩn
mực về văn hóa tốt hay xấu. Vấn đề là mô hình văn hóa của doanh nghiệp đó
phải phù hợp, xây dựng được niềm tin từ đối tác và sự gắn kết của nhân viên.
Để vận hành một doanh nghiệp, chúng ta cần phải có những nguồn lực như
tài chính, công nghệ, máy móc, nguyên vật liệu, và phương pháp. Tuy nhiên,
nguồn nhân lực mới là nhân tố chủ đạo điều hành, vận hành các yếu tố còn
lại. Bên cạnh đó, con người cũng là yếu tố bị tác động mạnh nhất bởi văn hóa
doanh nghiệp.
Với chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp, chúng tôi cam kết đem lại
định hướng và tầm nhìn chiến lược nhằm xây dựng và phát triển văn hóa
doanh nghiệp, cùng nhau kiến tạo một đội ngũ chung lòng góp sức vì sự
tăng trưởng và phát triển bền vững của quý doanh nghiệp.
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"Culture eats strategy for breakfast, operational
excellence for lunch and everything else for dinner."

~ Peter Drucker ~
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https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.kim_dang_trading_production_consulting_company_limited.2ace668579acc8d962f778257cd7fff4.html


Khóa học được thiết kế để hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp
nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hóa doanh
nghiệp đến mức độ gắn kết của nhân viên, vị thế cạnh tranh, thành
công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Đánh giá được nền văn hóa hiện tại và đưa ra mục tiêu mong muốn
đạt được ở tương lai. 
Nhận thức rõ ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp như là một công
cụ quan trọng trong việc quản lý điều hành của Lãnh đạo công  ty. 
Chuyển giao những tư duy mới nhất về văn hóa doanh nghiệp và
cách thức xây dựng.

Các học viên sau khóa học sẽ nhìn nhận một cách đúng đắn về văn
hóa doanh nghiệp, có định hướng, tầm nhìn phát triển văn hóa
theo hướng tích cực, từ đó xây dựng được văn hóa minh bạch, bền
vững.
Biết cách phát hiện, tiếp cận và sớm giải quyết những vấn đề nảy
sinh liên quan tới văn hóa doanh nghiệp bằng cách thức khoa học.
Cải thiện hiệu quả văn hóa quản trị  - điều hành hiện trạng.
Thay đổi tư duy, nhận thức tầm quan trọng của văn hóa doanh
nghiệp đối với sự phát triển bền vững của công ty.

Khoá học phù hợp với:  Ban giám đốc, HRD, quản lý cấp
trung, L&D, truyền thông ...
Số lượng: 25 - 30 học viên 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Khảo sát, đào tạo lý thuyết, nhập vai, thảo luận
tình huống, trò chơi, “tập kích não", hỏi đáp.

"Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả - Kim Đăng Consulting"

Thời gian : kéo dài 1 ngày. Từ 8:30 - 17:00.
Tại nhà máy (đề xuất) hoặc trung tâm đào tạo của Kim Đăng
Consulting tại Khu công nghệ phần mềm ITP – ĐHQG TP.HCM.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO



Văn hóa? Văn hoá kinh doanh? Văn hoá lãnh đạo? Văn hóa doanh nghiệp
là gì?
Sự khác biệt giữa văn hoá doanh nghiệp và bầu không khí doanh nghiệp?
Những đặc trưng chủ yếu.
Các cấp độ.

Vai trò và lợi ích của văn hóa doanh nghiệp.
Ý nghĩa của “văn hóa” trong “quản lý điều hành”.
Ý nghĩa của “văn hóa doanh nghiệp” trong “quản lý công ty”.

Phần nổi của văn hóa trong doanh nghiệp.
Phần chìm của văn hóa trong doanh nghiệp.

Hiểu đúng thực tế văn hoá doanh nghiệp hiện tại của công ty.
Cách thức xây dựng văn hoá doanh nghiệp mới.
Cách thức thay đổi văn hoá doanh nghiệp không phù hợp.

I. Nhận thức đúng về văn hóa doanh nghiệp:

II. Vai trò, lợi ích của văn hóa doanh nghiệp:

III. Mô hình ”tảng băng” trong văn hóa doanh nghiệp:

IV. Khảo sát mức độ nhận thức về văn hoá doanh nghiệp tại công ty.

V. Cách thức xây dựng/thay đổi văn hóa doanh nghiệp:

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Có thể tùy chỉnh nội dung đào tạo
để phù hợp với đặc thù và kết quả phân tích
nhu cầu đào tạo (TNA) của quý khách hàng

"Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả - Kim Đăng Consulting"
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