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THÔNG BÁO  

Mời báo giá chương trình đào tạo 

Nâng cao trình độ quản trị thực thi Văn hóa doanh nghiệp  
  ___________________________  

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tổ chức chương 

trình đào tạo về nâng cao trình độ quản trị thực thi Văn hóa doanh nghiệp, cụ thể 

như sau: 

1. Mục tiêu 

Nâng cao chất lượng, cải thiện hiệu quả công tác VHDN thông qua việc tập 

huấn, đánh giá về việc thực thi công tác VHDN của đội ngũ cán bộ, chuyên viên 

làm công tác VHDN tại các đơn vị. Khoá đào tạo có mục đích cụ thể là: 

- Hiểu, nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tác động của công tác 

VHDN đến toàn thể hoạt động SXKD, công tác DVKH của đơn vị. 

- Hiểu và làm tốt công tác VHDN tại đơn vị là cách lồng ghép hiệu quả 

các hoạt động của đơn vị, từng bước cải thiện hiệu quả công việc, SXKD, đặc 

biệt là thúc đẩy nâng cao sự hài lòng khách hàng. 

- Nâng cao kỹ năng cho cán bộ làm công tác VHDN là cách thay đổi nhận 

thức, tư duy và thái độ làm việc của đội ngũ, từ đó tạo ra tính ảnh hưởng, tính 

lan toả trong toàn đơn vị. Việc cải thiện chất lượng công tác VHDN sẽ giúp đơn 

vị cải thiện, xây dựng hình ảnh trong mối quan hệ với khách hàng, xã hội, cộng 

đồng. 

2. Đối tượng đào tạo:  

 Lớp 1: 

- Thành phần: Lãnh đạo Tổng công ty, Cán bộ quy hoạch, Cán bộ quản lý 

do Tổng công ty quản lý. 

- Số lượng: 40 học viên/lớp 

 Lớp 2:  

- Thành phần: Chuyên viên phụ trách VHDN các đơn vị 

- Số lượng: 40 học viên/lớp 

3. Hình thức, thời gian đào tạo 

- Đào tạo qua bài giảng E-learning (7 ngày): 100% học viên tham gia học 

tập trực tuyến và hoàn thành bài kiểm tra trước khi đến lớp: thời gian 1 tuần 

trước khi triển khai đào tạo trực tiếp. 
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- Đào tạo trực tuyến có giảng viên (1ngày): dự kiến Tháng 5,6/2022 

Thời gian đào tạo: 2 ngày, dự kiến Tháng 5, 6/2022Quý đơn vị có quan 

tâm vui lòng gửi Báo giá kèm hồ sơ năng lực kinh nghiệm về địa chỉ: Ban Tổ 

chức và Nhân sự -Tổng công ty Điện lực TP. HCM, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh trước 11h00 ngày 17/04/2022. 

Rất mong được sự hợp tác của quý Đơn vị. 

  Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTGĐTT (để báo cáo); 

- Ban TT (để đăng tải thông tin); 

- Lưu: VT, TCNS, HVTT. (02) 

 

 

         TL. TỔNG GIÁM ĐỐC 

      KT. TRƯỞNG BAN TC&NS 

            PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Hữu Vinh  
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