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Với sứ mệnh duy nhất “Khai sáng cộng đồng Doanh nhân qua các giá trị tri thức”, trong những 
năm hoạt động vừa qua, từ những dự án cụ thể, những chương trình đào tạo mang tính chuyên khai 
mở - chuyên môn sâu, các dự án hoạt động trong cộng đồng học viên - cộng đồng doanh nhân, Tổ 
chức Giáo dục Đào tạo PTI đã xác lập rõ nét những giá trị cốt lõi của mình, mong muốn là một điểm 
đến về tri thức - thực học - thực làm. 

Hơn một thập kỷ, từ khóa học đầu tiên được khai giảng vào tháng 8/2008, tới nay PTI đã có hàng trăm 
chương trình đào tạo cấp cao như CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp; CMO; CFO; CPO; CCO 
được tổ chức tại phần lớn những địa điểm quan trọng, đầu tầu về kinh tế của cả nước với hàng chục 
nghìn học viên là các anh chị giữ vai trò quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp đã tới tham gia. Song hành 
với đó là một đội ngũ nhân viên trong các doanh nghiệp - những đối tượng tham gia các khóa học 
ngắn hạn về kỹ năng lên tới hơn hàng chục nghìn lượt học viên. Các dự án về Giáo dục - Cộng đồng 
bổ trợ cho việc học chính khoá đã được tổ chức thành những sự kiện thường niên quy mô lớn như: 
Diễn đàn kinh doanh mở - triển lãm nghành nghề BIF được tổ chức 2 năm một lần, nhiều hội thảo lớn 
(ECONOMIC SEMINAR) định kỳ tổ chức mỗi quý/lần, các chuyên khảo, những hội nghị bàn tròn (Small 
Talk) về nhiều chủ đề quản trị/ quản lý trong kinh doanh được thực hiện thường xuyên. 

Khởi đầu là một trung tâm đào tạo về kỹ năng kinh doanh, đến nay Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã 
sở hữu nhiều đơn vị hoạt động chiến lược (SBU) như:

TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI
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Trường Kinh doanh PBS ra đời với sứ mệnh nghiên cứu, thiết kế và biên soạn và cung cấp các 
chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế và phù hợp với môi trường Việt Nam giúp học viên có được 
tư duy mang tầm quốc tế và khẳng định vị trí doanh nghiệp trên khu vực.

Nhằm hiện thực hóa sứ mệnh của mình, PBS luôn sát cánh và hỗ trợ các doanh nhân Việt Nam trên 
con đường hội nhập vào môi trường kinh doanh toàn cầu, vì vậy các chương trình của PBS luôn mang 
tính khai mở - chuyên sâu.  Quan điểm giáo dục, đào tạo của PBS hàm chứa trong đó là sự mới mẻ, 
tiến bộ và quan trọng hơn là tại môi trường này, PBS khuyến khích việc tự suy nghĩ, tự vận động để 
phát huy tối đa năng lực của mỗi học viên. 

Đối tượng của PBS hướng tới là những lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn lớn, những CEO, doanh 
chủ đã có được số năm kinh nghiệm làm quản lý nhất định. Việc đưa ra tiêu chí để xét tuyển đầu vào 
nhằm đảm bảo tất cả các học viên đều có trình độ quản trị tương đương, cùng đẳng cấp để chất lượng 
đào tạo được tối ưu nhất.

Các chương trình của PBS được thiết kế riêng với chất lượng giảng viên vượt trội để có thể đào tạo 
ra những nhà lãnh đạo mang tầm quốc tế. Đội ngũ giảng viên của chương trình chủ yếu là các giảng 
viên đã từng học tập và công tác, làm việc tại nước ngoài. Phương pháp đào tạo của PBS hướng tới 
những giá trị thực tiễn cao cùng với các chương trình tham quan kiến tập trong và ngoài nước, các 
chuỗi hội thảo kinh tế lớn. Nhờ đó, học viên có được những kiến thức quản trị mới nhất của thế giới 
và thu nhận được nhiều bài học thực tiễn của các doanh nhân lớn trên thương trường.

PBS chính là TÂM HUYẾT, là sự ẤP Ủ của đội ngũ chuyên gia PBS, là tất cả 
những TINH HOA trong quản trị học được chắt lọc để đưa vào các chương 
trình đào tạo cấp cao. Mục tiêu của PBS sẽ tạo ra được một đội ngũ lãnh 
đạo mang tầm khu vực và đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập toàn cầu.

TRƯỜNG KINH DOANH PBS
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 “Tư duy và Thức tỉnh” là  một chương trình đào tạo đặc biệt được nghiên cứu bởi những chuyên gia 
đầu ngành độc quyền của PBS có kinh nghiệm sâu sắc về giảng dạy và tư vấn doanh nghiệp (ít nhất 
trên 10 năm). 

Chương trình được thiết kế dựa vào triết lý xuyên suốt của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI Truyền bá - 
Reo Rắc - Thức Tỉnh. (Trong đó Trường Kinh doanh PBS là không gian hội tụ những tinh hoa nhất trong 
suốt “nghiệp “ đào tạo, huấn luyện, khai mở tư duy nhận thức cho doanh nhân Việt Nam của PTI).

Bên cạnh đó, một trong những giá trị quan trọng trong chương trình đào tạo đặc biệt này là “mạng 
lưới trí tuệ”. Ngoài việc học và tham gia trải nghiệm, PBS sẽ tổ chức những kênh kết nối trực tiếp giữa 
người học và người học, người học và chuyên gia.Tính kết nối xuyên suốt nhờ vào kinh nghiệm tổ chức 
hàng nghìn các chương trình đào tạo và huấn luyện trong và ngoài nước luôn là điểm mạnh đã được 
kiểm chứng của PTI. 

Sau chương trình, học viên tham dự được hướng dẫn viết bài “thu hoạch cuối khóa“. Đây cũng là 
một bản đồ tư duy mới về chiến lược phát triển của doanh nghiệp tương lai. Ban tổ chức của 
chương trình sẽ chọn lựa ra ba bài xuất sắc nhất để làm kỷ yếu sau khóa học, công bố trên các kênh 
truyền thông của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI.

TƯ DUY VÀ THỨC TỈNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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Trải nghiệm một khóa học đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam trên 
một du thuyền 5* đẳng cấp quốc tế. 

- Hòa mình vào không gian sang trọng, trang nhã đến từng chi tiết và phải lòng 
với vẻ cuốn hút độc nhất của du thuyền La Regina Cruises - Nữ Hoàng Vịnh Xanh.

- Cảm nhận sự bình yên của thiên nhiên và thư giãn giữa cảnh quan hoang sơ 
của non nước Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ…

Học tập: Lĩnh hội tri thức từ các chuyên gia quản trị giàu kinh nghiệm và tâm 
huyết. 

Thiền trên biển: Tận hưởng nguồn sinh khí từ biển khơi và lắng nghe cơ thể… 
bắt đầu một ngày với nhiều năng lượng, tinh thần sảng khoái mang đến hiệu 
quả cao trong công việc và học tập.

Âm nhạc từ biển: Thưởng thức và hòa mình cùng âm nhạc với hai đêm nghệ 
thuật mang đậm hơi thở của biển khơi.

Ẩm thực: Thưởng thức những bữa tiệc với đầu bếp nổi tiếng của du thuyền 5 
sao. 

Bạn đồng hành: Là những doanh nhân, những nhà quản trị của những doanh 
nghiệp lớn mang trong mình khát vọng vươn lên, thay đổi tư duy quản trị hướng 
đến “Đạo” trong kinh doanh.

Giao lưu – Kết nối: Chia sẻ về cuộc sống và kinh doanh với các chuyên gia và 
những nhà quản trị, điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam.
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SỰ KHÁC BIỆT
& ĐIỂM NHẤN TỪ CHƯƠNG TRÌNH



LỊCH TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH
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NGÀY

NGÀY

01

THỜI GIAN

Tập trung tại Văn miếu Quốc Tử Giám,
thực hiện lễ dâng hương và xuất phát

Đến Hải Phòng, thực hiện thủ tục nhận phòng

Dùng bữa trưa

Học tập cùng Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh

Gala dinner “Hội tụ và Kết nối”
Đêm nhạc 01: “Biển và tình ca”

Về phòng nghỉ/ tự do tham quan

8h30

11h30 – 12h00

12h00 – 13h30

14h00 – 16h00

16h00- 18h00

18h00 - 22h00

NỘI DUNG

(23/11/2018)



LỊCH TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY

NGÀY

02

THỜI GIAN

Thiền với biển
Master Lê Thái Bình

Dùng bữa sáng

Học tập cùng Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh

Nghỉ giải lao

Thư giãn

Dùng bữa trưa

Học tập cùng Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương 

Tự do vui chơi
Tắm biển trên đảo

Gala dinner: “Mạng lưới trí tuệ”
Đêm nhạc 02: “Những ánh sao đêm”

6h00- 7h00

7h00 – 9h00

9h00- 11h00

11h00- 12h00

12h00- 13h30

13h30 – 14h00

14h00 – 16h00

16h00 – 18h00 

18h00 – 22h00

NỘI DUNG
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NGÀY

NGÀY

03

THỜI GIAN

Thiền với biển
Master Lê Thái Bình

Dùng bữa sáng

Học tập cùng Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương 

Tiệc & chương trình Tổng kết: 
Trao chứng nhận và kỷ niệm chương hành trình

Về tới PTI, học viên trở về nhà

Di chuyển khỏi tàu về Hà Nội

6h00- 7h00

7h00 – 9h00

9h00- 11h00

11h00- 13h00

13h00 – 15h30

15h30

NỘI DUNG
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LỊCH TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH

(25/11/2018)
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Cấu trúc chương trình gồm 2 phần (xen kẽ giữa các học phần là các buổi tọa đàm giữa chuyên gia và 
doanh nhân, nhằm làm sâu sắc thêm những bài học và cũng là một kênh để người học có thể nhận 
những tham vấn quý giá và trực tiếp).

Bài 1: Phương pháp quản trị hệ thống

Bài 2: Lãnh Đạo doanh nghiệp trong phát triển hội nhập

NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG – Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh 

CHƯƠNG TRÌNH 01:

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG - TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC THI

PHẦN

01

Bài 1: Chiến lược thương hiệu 4.0

Bài 2: Mindset cho một kế hoạch Marketing hoàn hảo

TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC THI – Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương
PHẦN

02



• Tham dự đủ liệu trình học: 3 ngày 2 đêm.

• Viết bài thu hoạch cuối khóa theo sự hướng dẫn của Mentor.

• Thực sự cầu thị, khát khao một tư duy mở và mới về con đường phát triển của Doanh Nghiệp bền vững. 

YÊU CẦU RIÊNG VỚI KHÓA HỌC

• Phí chuẩn: 78.000.000 VND (đã bao gồm cả chi phí đi lại, ăn nghỉ theo tiêu chuẩn 5* và phí học 
liệu, kỷ niệm chương, chứng nhận đặc biệt của chương trình).

• Phí ưu đãi (sau khi được các mạnh thường quân góp sức): 38.000.000 VND (áp dụng đối với 
trường hợp ghi danh 30 ngày trước khởi hành và đặng ký theo nhóm 2 người  trở lên).

CHI PHÍ THAM DỰ
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• Chủ doanh nghiệp (đã tham gia thị trường ít nhất 10 năm).

• Các nhà quản lý cấp cao trong ban điều hành doanh nghiệp:  Tổng Giám đốc, các phó Tổng Giám 
đốc với kinh nghiệm quản trị cấp cao ít nhất 5 năm.

• Thành viên trong hội đồng tư vấn chiến lược của tổ chức/ doanh nghiệp.

• Những cá nhân ưu tú,  thực sự khát vọng về  một tổ chức phát triển bền vững và đầy đủ năng lực 
hội nhập. 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Tư duy và Thức tỉnh là chuỗi chương trình đặc biệt của Trường Kinh doanh PBS với mục tiêu thay đổi 
tư tưởng kinh doanh của những nhà quản trị doanh nghiệp, hướng đến “Đạo” trong kinh doanh. 
Với bộ chương trình thứ nhất: “Tái cấu trúc hệ thống - Từ chiến lược đến thực thi”, sau khi hoàn thành 
học viên sẽ: 

• Nắm được những phương pháp quản trị hệ thống.

• Được trang bị những kỹ năng và kiến thức để lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

• Hiểu về Marketing trong thời đại 4.0 để xây dựng các chiến lược hoàn hảo trong kinh doanh. 

• Được tham vấn, tư vấn, định hướng về con đường phát triển của doanh nghiệp.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



BAN GIẢNG HUẤN
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Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh là chuyên gia Chiến lược và Xây dựng tổ chức. Ông 
mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất 
cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông: Truyền bá, reo rắc, thức tỉnh - 
Đây cũng chính là triết lý giáo dục của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI. Hiện nay ông 
là giảng viên, chuyên gia của Học Viện Hành Chính Quốc Gia Việt Nam, Chủ tịch 
Hội đồng giảng huấn kiêm Cố vấn trưởng Ban lãnh đạo Tổ chức Giáo dục Đào tạo 
PTI. Ông cũng là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng, được giới doanh nhân yêu 
thích đã xuất bản như: “Nghề giám đốc” (2002), “Bàn về văn hóa ứng xử của người 
Việt Nam” ( 2006), “Hành trình nhân sinh quan” (2011).

Chuyên gia NGUYỄN TẤT THỊNH

Hiện nay, ông đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng giảng huấn Tổ chức 
Giáo dục Đào tạo PTI, Giám đốc Học vụ Trường Doanh nhân PTI, Tổng thư ký Cộng 
đồng Doanh nhân PEC. Đặc biệt, ông Nguyễn Hoàng Phương còn là chuyên gia tư 
vấn cao cấp trong lĩnh vực Marketing & Thương hiệu; Tư vấn trưởng Marketing & 
Thương hiệu cho nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế như Canon, Sony...Với 
kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết dành cho công việc của mình, tại mỗi chương 
trình, mỗi bài giảng, chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương luôn truyền ngọn lửa đam 
mê đến với nhiều nhà quản trị, điều hành doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chuyên gia NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Ông là truyền nhân của trường phái Thiền cổ Đông A thời Trần, với hơn 15 năm 
thực hành và giảng huấn Thiền tại cộng đồng Việt Nam và Quốc tế.

Hoạt động tại Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, người đầu tiên 
và duy nhất được cấp phép giảng dạy Thiền tại các địa phương trên cả nước như 
Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, TPHCM, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng...

Giám đốc Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt - Tổ chức phi lợi nhuận được chính 
phủ công nhận, thuộc Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.

Master LÊ THÁI BÌNH
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