
Hướng tới việc góp phần tạo dựng một cộng 
đồng doanh nhân tỉnh thức, thấu hiểu rõ về 
bản thân, doanh nghiệp và sản phẩm, dịch 
vụ của mình.
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Định hướng tầm nhìn, sứ mệnh và bản đồ 
chiến lược của người doanh nhân, doanh 
nghiệp trong sự thay đổi không ngừng của 
nền Kinh tế Số.

Chia sẻ tư duy, tầm nhìn, ứng xử văn hóa 
doanh nhân, kỹ năng, kiến thức thực tiễn… 
để giúp cho doanh nhân, doanh nghiệp tiến 
tới thành công bền vững
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"Cái gì mà không đo được thì không hiểu được, 
không hiểu được thì không kiểm soát được, không 

kiểm soát được thì không cải thiện được”. ― H. 
James Harrington
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Khóa học cung cấp cho học viên một nền kiến thức từ cơ 
bản đến thiết yếu nhất nhằm giúp các học viên có thể 
vận hành doanh nghiệp một cách tối ưu,  tập trung vào 
các mục tiêu và đảm bảo các mục tiêu được liên kết 
xuyên suốt trong tổ chức.

Cố vấn cao cấp Công ty CP Nhựa Duy Tân
Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân 
Việt Nam
Tham gia hội đồng cấp cơ sở chấm luận án Tiến sỹ 
Trường Đại học kinh tế (năm 2008), đề tài “ Một số biện 
pháp phát triền các Khu CN tại Thành phố Cần Thơ đến 
năm 2015 “
Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ tại Tỉnh 
Đồng Nai vào thị trường EU (năm 2007)
Những giải pháp phát triển loại hình hàng không giá rẻ 
(năm 2007)
Chiến lược phát triển của Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và 
phát triển tỉnh Bình Dương đến năm 2015 (năm 2008)
Chiến lược kinh doanh của Sfone từ 2010-2014 (2009)

Tham gia hướng dẫn và chấm khoá luận tốt nghiệp 
Đại học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Hùng 
Vương
Tham gia thỉnh giảng từ năm 1997 đến nay tại các 
trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh và các chương 
trình đào tạo ngắn về quản trị tài chính, quản trị kinh 
doanh, các lớp Kế toán trưởng
Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại TP 
HCM đến năm 2010 (năm 2006)
Tham gia hướng dẫn các Luận văn cao học Trường 
Đại học kinh tế TP HCM:
Giảng viên bộ môn tài chính của chương trình 
Business Edge (MPDF)

Strategy Maps

Balanced Scorecard

Key Performance Indicators

BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC

THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG

CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG 
HIỆU SUẤT CỐT YẾU


