HIỆP HỘI CB & XK THỦY SẢN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trung tâm Đào tạo & XTTM VASEP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------oOo------------Số: 21 / 2012/ CV-VASEP.PRO
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2012
V/v Mời tham dự Hội thảo “Đổi mới quản lý để nâng
cao năng lực cạnh tranh các DN ngành thủy sản”

Kính gửi: Lãnh đạo Doanh nghiệp Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Nhằm giúp các DN Thủy sản vượt qua thời kỳ khó khăn, bứt phá khỏi mô hình quản lý
cũ, định hướng xây dựng hệ thống quản lý mới phù hợp với điều kiện thực tế và tối ưu năng
lực cạnh tranh cho các DN Thủy sản, Trung tâm VASEP.PRO kết hợp cùng Công ty Phát triển
Năng lực Tổ chức (OCD) tổ chức Hội thảo “Đối mới quản lý để nâng cao năng lực cạnh
tranh cho các doanh nghiệp ngành thủy sản” tại TP. Hồ Chí Minh.
1. Thời gian & địa điểm: - Sáng ngày 23/6/2012
- Khách sạn Tân Hải Long, 14-16 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2. Nội dung:
- Tại sao phải thay đổi hệ thống quản lý cho các DN thủy sản.
- Xây dựng hệ thống quản lý mới và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.
- Quá trình xây dựng hệ thống quản lý tại doanh nghiệp; bài học thành công từ các công ty
Việt Nam và cách thức triển khai tại doanh nghiệp thủy sản
- DN cạnh tranh tốt hơn trong thời khủng hoảng nhờ tái cấu trúc quyết liệt & toàn diện
3. Thành phần tham dự : Tổng Giám đốc, Chủ Tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc,
Phó giám đốc, Giám đốc điều hành và các cán bộ phòng Nhân sự, Tổ chức, Kế hoạch.
4. Chuyên gia: 1. Bà Nguyễn Thị Nam Phương - Thạc sỹ Kinh tế thương mại chuyên ngành
quản lý nguồn lực và hệ thống thông tin; Thành viên Ban cố vấn Hiệp hội nhân sự (HRA); trên
10 năm kinh nghiệm trong tư vấn tái cơ cấu DN và quản lý DN 2. Ông Ngô Quý Nhâm –
Thạc sỹ QTKD; Trưởng Bộ môn quản trị nguồn nhân lực – Khoa QTKD, Trường ĐH Ngoại
Thương; nhiều năm kinh nghiệm về quản trị chiến lược và quản trị nhân sự.
5. Phí tham dự: Miễn phí tham dự
Trung tâm VASEP.PRO trân trọng kính mời các đơn vị quan tâm tham dự chương trình.
Thông tin đăng ký xin gửi về Ban Tổ chức theo số fax: 043.7719015 và trước 12h, ngày
20/6/2012. Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Anh Ngọc Hòa, Tel: 043.8354496-Ext 211; Mobile:
0989.618.724; email: ngochoa@vasep.com.vn hoặc xem tại www.daotao.vasep.com.vn
Trân trọng cảm ơn !
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thư ký HH (b/cáo);
- Văn phòng HH;
- Lưu TT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam

Đăng ký tham dự: (Sau khi điền đầy đủ thông tin, đề nghị các DN fax đăng ký tới số 043.7719015).
Tên Công ty:……………………………………………………………… Tel…………………………..
Địa chỉ:………………………………...…….Người liên hệ: ……………..Email:………………………
Lãnh đạo đơn vị
Họ & tên 1:…………………………..…Chức vụ…………………
(Ký tên và đóng dấu)
Họ & tên 2:……………………………..Chức vụ…………………
Họ & tên 3: ……………………………Chức vụ………………….
Họ & tên 4: ……………………………Chức vụ………………….

