
 
 
     
 

 

  
KKíínnhh  ggửửii::  BBaann  llããnnhh  đđạạoo  QQuuýý  CCơơ  qquuaann,,  DDooaannhh  nngghhiiệệpp  

  

Đối với việc giải quyết vấn đề, ra quyết định thì thông tin là yếu tố vô cùng quan 
trọng. Chính vì thế kỹ năng thống kê, phân tích, tổng hợp là một trong những kỹ năng vô 
cùng quan trọng trong thời đại tràn ngập thông tin này. 

Ngày nay với Internet phát triển, việc tiếp cận thông tin trở nên rất dễ dàng. Tuy 
nhiên để phân biệt được đâu là nguồn thông tin chất lượng hiệu quả thì đòi hỏi các bạn 
phải nắm vững kỹ năng này. VCCI Vũng Tàu tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng thống kê, 
phân tích, tổng hợp thông tin và lập báo cáo” nhằm giúp cho học viên có một tư duy 
sắc bén, tổng hợp cao, phân tích sâu sắc, đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh. 
Mục tiêu khóa học:  Sau khóa học, học viên nhận được các giá trị cốt lõi sau: 
-   Hiểu rõ tầm quan trọng của việc thống kê, phân tích và tổng hợp thông tin. 
-  Nắm vững được nguyên lý và phương pháp thu thập, thống kê dữ liệu, phân tích tổng 
hợp để sử dụng cho việc báo cáo. 
-   Biết phân tích các dữ liệu để nhận định tình hình và có những đề xuất, cảnh báo kịp 
thời đến cấp trên khi báo cáo. 
-   Nhận diện được cách tiếp nhận, phản hồi thông tin hiệu quả và chủ động. 
-   Thiết lập các loại báo cáo thường dùng trong đơn vị. 
-  Thực hành viết báo cáo đúng cách, đầy đủ và phù hợp cho các trường hợp, tình huống 
khác nhau. 
Giảng viên:  Thạc sỹ Tạ Thị Phước Thạnh – Giám đốc đào tạo Học viện Doanh nhân 
BSC. Chuyên gia về tư vấn và đào tạo cho các lĩnh vực: Quản lý, kinh doanh và các kỹ 
năng mềm. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nguồn Nhân lực Quốc tế. 
Thời gian học: 02 ngày, 22-23/09/2020 (sáng: 8h00-11h30; chiều: 13h30-17h00), tại Hội 
trường VCCI Vũng Tàu - 155 Nguyễn Thái Học, P.7, Vũng Tàu. 
Chứng chỉ khóa học: Do VCCI cấp có giá trị trên toàn quốc. 
Học phí khóa học:  + 2.000.000đ/người (DN là hội viên VCCI) 
                                  + 2.200.000đ/người (DN chưa hội viên VCCI) 
VCCI Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp quan tâm đăng ký cử đại diện 
tham dự. 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 
VCCI Vũng Tàu - Tel: 0254.3852710; Fax: 0254.3859651; 
Gặp Ms Nhung 0983 207 792 hoặc Ms Như 0938 771 939 

Email: tuyetnhungvccivt2015@gmail.com hoặc quynhnhule81@gmail.com  
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      Vũng Tàu, ngày 03 tháng 09 năm 2020 
 

 


