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Mindmap 

 

Khóa đào tạo ứng dụng Mindmap vào 
Quản trị doanh nghiệp 

 



 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

i.   Hội đồng Quản trị 

ii.  Ban Tổng giám đốc; Ban Giám đốc 

iii. Trưởng phòng; Phó trưởng phòng  

iv. Các chức danh khác liên quan đến công tác quản lý, điều hành 

doanh nghiệp, quản trị dự án 

v.  Nhân viên, sinh viên … 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

• Thiết lập một Mind Map ( kế hoạch, công việc,...) 

• Sử dụng thành thạo phần mềm Mind Map 

• Động não ( BRAINSTORMING ) bằng Mind Map 

• Lập và triển khai chiến lược công ty theo Balanced Score Card ( 
BSC ) và Key Performance Indicator ( KPI ) 

• Dùng Mind Map để viết dự án 

• Dùng Mind Map để lập kế hoạch Marketing 

• Dùng Mind Map để lập và điều hành cuộc họp 

BAN GIẢNG VIÊN 

• Ban giảng viên của học viện gồm các GĐ trung tâm thông tin, hay 

Giám đốc IT (CIO trong các tập đoàn trong và ngoài nước) là 

những người giàu kinh nghiệm thực tiễn và có cái tâm trong đào 

tạo quản lý và điều hành. 

 
TÀI LIỆU 

• Bộ giáo trình chuẩn của học viện 

THỜI LƯỢNG HỌC: 4 buổi 

KHAI GIẢNG: Đầu mỗi tháng 

HỌC PHÍ: Xin liên hệ (08) 22 467 086 / Hotline 0937 277 266  

KHÓA HUẤN LUYỆN 

ỨNG DỤNG MINDMAP TRONG KINH DOANH 

MIND MAP TẠO RA GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO 
TRI THỨC! 

 

 

 

 

 

 



 
STT NỘI DUNG 

1 Module 1: Giới thiệu về sơ đồ tư duy ( MIND MAP )

1. Một số nội dung cơ bản 

2. Mind Map là gì ? 

3. Mind Map giúp gì cho bạn ? 

4. Những ai nên sử dụng Mind Map 

5. Cách thiết lập một Mind Map 

 a. 7 bước vẽ Mind Map  

 b. Thực hành vẽ Mind Map trên giấy  

6. Các nguyên nhân chính khiến bạn ngại sử dụng Mind Map và cách khắc phục 

7. Ghi chép theo dòng và những hạn chế 

8. “Mạng toàn cầu” trong trí não và khả năng sáng tạo của nó 

9. Làm quen với phần mềm Mind Map 

10. Thực hành trên phần mềm Mind Map để:  

 a. Phân tích SWOT 

 b. Lập và triển khai kế hoạch tuần, tháng, năm 

2 Module 2: Thực hành

1. Động não ( BRAINSTORMING ) bằng Mind Map 

2. Lập và triển khai chiến lược công ty theo Balanced Score Card ( BSC ) 

3. Key Performance Indicator ( KPI ) 

4. Mind Map để viết dự án 

5. Mind Map để lập kế hoạch Marketing 

6. Mind Map để lập và điều hành cuộc họp 

  

 

INFOCHIEF 
 WHERE COACH LEADERS SUCCESS! 

 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG MINDMAP QUẢN LÝ DN 
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   LỢI ÍCH KHI CHỌN INFOCHIEF LÀ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO 

 Tất cả giải pháp đào tạo của chúng tôi thiết kế nhằm phục vụ và đáp ứng 
yêu cầu của khách hàng. 

 Tất cả buổi hội thảo, thảo luận được hỗ trợ tài liệu chất lượng cao, được 
thiết kế cụ thể cho từng khách hàng riêng biệt. 

 Đào tạo có sự tham gia hỗ trợ của tư vấn tình huống thực tế.  

 Chúng tôi cung cấp các ví dụ tư vấn minh họa như: Các biểu mẫu, quy 
trình, các công cụ thích hợp với nhu cầu của khách hàng. 

 Chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu các mô hình IT thực tế tại doanh 
nghiệp địa phương, khu vực và toàn cầu, phân tích những thách thức 
cần thay đổi và học hỏi những mô hình IT thực hành tốt nhất cho tổ 
chức, doanh nghiệp. 

 Trong chương trình huấn luyện chúng tôi kích thích sự nhiệt tình tham 
gia trao đổi và truyền cảm hứng, phản ánh thực tế chính xác về mục tiêu, 
văn hóa và môi trường điều hành của doanh nghiệp. 

 Chúng tôi nghiên cứu và phát triển các ứng dụng, giải pháp cho tình 
huống thực tế của bạn nhằm mang lại những lợi ích thiết thực nhất mà 
có thể giải quyết ngay tình huống đó. 

 


