
KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN – CỐ VẤN KHỞI SỰ KINH DOANH MỚI (SYB - JICA TOF) 

 (Tp. Đà Lạt, ngày 22-24 tháng 12 năm 2022) 
 

TG Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 

8.30 

– 

10.00 

Khai giảng 

 Làm quen và giới thiệu kỳ vọng 

 Tổng quan chương trình, tài liệu, bộ công 

cụ, cẩm nang dành cho GV và phương 

pháp đào tạo, cố vấn SYB và JICA 

 Hướng dẫn kiểm tra đầu khóa & cuối khóa 

Nội dung lập KHKD (tiếp theo):  

 Ước tính vốn khởi sự 

 Lập kế hoạch Doanh thu - Chi phí  

 Lập kế hoạch Lưu chuyển Tiền mặt 

 Các chỉ số đánh giá tài chính và dự án đầu 

tư (ROE, ROA, ROI…) 

Thực hành giảng 

 Chia nhóm 03 người, thực hành giảng 30 

phút/nhóm theo các chủ đề nhóm tự chọn 

 Góp ý và chia sẻ thực tế cho nội dung và 

kỹ năng đào tạo và cố vấn  

 

Giải lao 

10.15 

– 

11.30 

Giới thiệu nội dung Nhận thức Kinh doanh: 

 Kinh doanh là gì và tại sao khởi sự kinh 

doanh mới? 

 Trải nghiệm tự đánh giá và hoàn thiện bản 

thân với tư cách người chủ DN 

 Nguồn gốc và phương pháp tìm kiếm Ý 

tưởng Kinh doanh mới 

 Lựa chọn, phát triển đội nhóm và tổ chức 

nhân sự trong khởi nghiệp kinh doanh mới 

 Hình thức pháp lý và nghĩa vụ DN (Đăng 

ký KD, Thuế, Hợp đồng lao động, Bảo 

hiểm…)  

  Tiếp tục thực hành giảng và cập nhật các 

kỹ năng đào tạo và cố vấn khởi sự kinh 

doanh mới 

Nghỉ trưa 

13.30 

– 

15.00 

Giới thiệu nội dung Lập Kế hoạch Kinh 

doanh (KHKD) 

 Marketing và xây dựng thương hiệu trong 

khởi sự kinh doanh mới 

 Các chiến lược và chiến thuật cạnh tranh 

 Giới thiệu các Mô hình Kinh doanh, công 

cụ và bài tập của Chương trình đào tạo cố 

vấn khởi sự kinh doanh mới của JICA 

 Lưu ý khi đào tạo, cố vấn và đánh giá các 

bản Kế hoạch Kinh doanh 

 Tham quan, giao lưu và chia sẻ kinh 

nghiệm với các CEO và Chủ Doanh 

nghiệp khởi sự kinh doanh mới thành công 

tại Đà Lạt 

Giải lao 

15.15 

– 

16.30  

 Tính chi phí 

 Định giá và ước tính doanh số 

 

Phân nhóm Thực hành giảng 

Tăng cường kỹ năng đào tạo và cố vấn: 

 Các phương pháp đào tạo SIYB 

 Sử dụng bộ cẩm nang, tài liệu trình chiếu, 

các công cụ thiết bị hỗ trợ và Business 

Game SIYB 

 Chuyển giao các bộ tài liệu, công cụ đào 

tạo và cố vấn SIYB & JICA 

 Trao đổi và đánh giá cuối khóa 

 

Tổng kết – Bế giảng & Trao chứng nhận 

Ăn tối giao lưu và kết nối mạng lưới các giảng viên, cố vấn với các doanh nhân khởi sự kinh doanh mới tại Đà Lạt 
 


