HỘI THẢO
ĐỔI MỚI QUẢN LÝ ĐỂ NÂNG CAO
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÁC
DOANH NGHIỆP NGÀNH THỦY SẢN
Tổ chức:

-

Từ 8h00 – 12h00, Ngày 23/6/2012
Khách sạn Tân Hải Long, 14-16 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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1. Bối cảnh
Chế biến thuỷ sản hiện nay đang là một trong những ngành xuất khẩu trọng điểm của Việt
Nam, là ngành giải quyết được việc làm cho nguồn lao động dồi dào trong nước, mang lại lợi
nhuận cao. Theo chủ trương của Chính phủ & Bộ NNPTNT, ngành thủy sản nói chung và
lĩnh vực chế biến XK thủy sản nói riêng đã được xác định là ngành kinh tế chủ lực trong cơ
cấu Nông - Lâm - Ngư nghiệp, được Bộ trưởng Bộ NNPTNT đưa vào trọng tâm tái cơ cấu
ngành từ năm 2012 để gia tăng tăng trưởng giá trị và lợi thế cạnh tranh.
Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, do tác
động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu,
các doanh nghiệp trong ngành thủy sản
đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng
không nhỏ đến khả năng cạnh tranh và
phát triển của ngành. Năm 2012 tiếp tục
là một năm khó khăn cho ngành Thủy
sản nhưng ngành hoàn toàn có thể phát
triển bền vững để vươn tới những cột
mốc cao hơn về sản xuất và xuất khẩu
thông qua việc đổi mới mạnh mẽ hệ
thống quản lý, ứng dụng các thành tựu
công nghệ tiên tiến, tái cơ cấu mạnh mẽ,
bứt ra khỏi mô hình cũ, quyết liệt đổi
mới hệ thống quản lý của DN ngành Thủy sản Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh cho
các DN Thủy sản trên con đường phát triển.
Nhằm giúp các DN Thủy sản 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, 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”, chương trình miễn phí tham dự cho các DN thủy sản.

2. Nội dung chính:
-

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
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3. Thành phần tham dự:
-

Tổng Giám đốc, Chủ Tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

-

Giám đốc, Phó giám đốc, Giám đốc điều hành

-

Các cán bộ phòng Nhân sự, Tổ chức, Kế hoạch

4. Chuyên gia:
4.1 BÀ NGUYỄN THỊ NAM PHƯƠNG

-

Tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế Thương mại chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực và
Quản lý hệ thống thông tin, Đại học New South Wales, Úc.
- Tư vấn trưởng của Công ty OCD
- Thành viên Ban cố vấn của Hiệp hội Nhân sự HRA (http://hravn.net)
- Thành viên ban điều hành Cộng đồng Những người khổng lồ bé nhỏ Small
Giants@Vietnam (http://www.smallgiants.vn)
- Đồng
chủ
trì
Mạng
lưới
WCD
(WomenCorporateDirectors
–
http://www.womencorporatedirectors.com/) tại Việt Nam
- Chuyên gia đào tạo và tư vấn chuyên sâu vào các lĩnh vực liên quan đến quản lý và
phát triển nguồn nhân lực, quản lý hệ thống thông tin và quản trị chiến lược.
- Trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn tái cơ cấu, xây dựng chiến lược và hệ thống quản lý
đào tạo về quản trị nhân sự, quản lý thực hiện chiến lược, kỹ năng cho nhà quản lý,
kỹ năng mềm và phương pháp giảng dạy hiện đại cho các doanh nghiệp
Các khách hàng tiêu biểu: Ngân hàng Hồng Việt, Agribank, PVFC, SSI, VNDirect, Chứng khoán
APEC, Chứng khoán Tân Việt, Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt, EVN Finance, IPA
Investment, Đăng khoa IT Plaza, Xí nghiệp Dịch vụ Thương mại Mặt đất Nội Bài (NIAGS), FDC,
FPT Telecom, FPT Services, VDC Online, GAPIT, Paynet, MK Technology, Công ty CP Tập đoàn
Phú Thái, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost), Công ty Bưu chính Liên tỉnh và Quốc
tế (VPS), Công ty CP Công nghệ Viettel, Tập đoàn Vinashin, Canon Việt nam, Công ty CP Xây
dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC), Viễn thông Hải Phòng, Công ty CP Tập đoàn TMS,
Licogi 13, Nhựa Tân Phú, VegaCorp, Hanel Trading, Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Công
ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình, Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí
Việt Nam (PVR), Công ty TNHH Việt Nam Wacoal, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và 13 công
ty thành viên, Paynet, và một số cơ quan quản lý nhà nước như Văn phòng Chính phủ, Cục Quản lý
và Khai thác Nguồn lợi Thuỷ sản.
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4.2 ÔNG NGÔ QUÝ NHÂM

-

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), ĐH Tổng hợp Wales (University of Wales), Anh.
Trưởng nhóm Tư vấn chiến lược của OCD, đồng thời cũng là Trưởng bộ môn Quản trị
nguồn nhân lực- Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương.

-

Chuyên môn sâu về quản trị chiến lược, văn hóa doanh nghiệp và quản trị nhân sự, có
nhiều kinh nghiệm giảng dạy các chương trình MBA nước ngoài tại Việt nam cũng như
các doanh nghiệp.
Các chương trình tư vấn chiến lược đã thực hiện: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí và
các đơn vị thành viên như Đạm Phú Mỹ, Khách hàng SUDICO, Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu
khí Miền Trung, Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Thăng Long, Công ty CP Tập đoàn TMS,
CTCP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ đô,
VIJAGEMS; tư vấn tái cơ cấu và hệ thống quản lý nhân sự cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện
(PTI), Công ty Thiên Hòa An, Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR),
Viễn thông Hải phòng, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC); tư vấn xây
dựng hệ thống lương cho Công ty TNHH Việt Nam WACOAL, Công ty TNHH Á Mỹ Gia, Công ty
CP Nhựa Tân Phú, Công ty CP Công nghiệp Kim Bình (KBI).
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các DN cũng như trong các chương trình
đào tạo MBA nước ngoài tại Việt Nam. Các khách hàng tiêu biểu trong các khóa đào tạo là PVFC,
OCEAN Bank, Ngân hàng Quân đôi – Chi nhánh Thăng Long, Techcombank,, Petrolimex, Công ty
CP Phân phối Bán lẻ VNF1, CMC Soft, Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Công ty cổ phần Vận tải &
Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thuộc Transerco, Canon Việt nam, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất
Dầu khí, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (Vietnam Post), Công Ty CP Dịch Vụ Khoa Học Công
Nghệ Sắc Ký Hải Đăng (EDC-HD).

5. Phí tham dự: Hội thảo miễn phí tham dự

Chương trình dự kiến
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Hổi thảo: Đổi mới quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh
cho các Doanh nghiệp ngành thủy sản
TP. Hồ Chí Minh, 23/6/2012
THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

8h00-8h30

Đăng ký đại biểu

Ban Tổ chức

8h30-8h45

Giới thiệu mục tiêu hội thảo

Ban Tổ chức

8h45-9h45

Tổng quan chương trình “Thay đổi quản lý để
nâng cao năng lực cạnh tranh” với Doanh
ThS Nguyễn Thị Nam
nghiệp ngành Thủy sản
Phương
Mục tiêu, nội dung và cách thức tiến hành
Chương trình Đào tạo DN ngành Thủy sản

9h45-10h00

Giải lao

Giới thiệu về quá trình Xây dựng hệ thống
quản lý tại doanh nghiệp; bài học thành công
10h00-10h45
từ các công ty Việt Nam và cách thức triển
khai tại doanh nghiệp thủy sản
Khách mời chia sẻ kinh nghiệm: DN cạnh
10h45-11h15 tranh tốt hơn trong thời khủng hoảng nhờ tái
cấu trúc quyết liệt & toàn diện

ThS Ngô Quý Nhâm

Khách mời

11h15-12h00 Thảo luận và trả lời các câu hỏi
12h00

Bế mạc Hội thảo

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Anh Nguyễn Ngọc Hòa, Tel: 043.8354496 - Ext 211; Mobile: 0989.618.724; email:
ngochoa@vasep.com.vn
Hoặc xem tại www.daotao.vasep.com.vn
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