
HỘI THẢO
“TRUYỀN THÔNG TRONG DOANH 

NGHIỆP GIA ĐÌNH”
Cơ hội tìm hiểu, trao đổi và thảo luận về cách thức truyền thông hiệu quả 

dành cho các thành viên trong doanh nghiệp gia đình.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
**********

Vietnewscorp
Competing with Giants LLC in US 

Talent Leadership Crucible Pte ltd in Singapore 



THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Hội thảo “Truyền thông trong doanh nghiệp gia đình" là cơ hội để các thành 
viên trong gia đình đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình 
hay những thành viên của gia đình có doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình 
cùng nhau tìm hiểu, thảo luận và tìm giải pháp cho các vấn đề về trao đổi, cư 
xử hay mâu thuẫn trong chính doanh nghiệp mình. 
Truyền thông càng trở nên quan trọng hơn khi chúng ta có nhiều hơn 1 vai trò 
trong cuộc sống và chịu trách nhiệm cho sự thành công của người khác. 
Truyền thông là một trong những giải pháp nền tảng cho sự phát triển, tồn tại 
và bền vững của doanh nghiệp gia đình.

Đối tượng tham gia: Tất cả các thành viên trong gia đình có sở hữu doanh nghiệp
Thời gian: 8h00 – 12h00 ngày 21/09/2019
Địa điểm: New World SaiGon Hotel tại 76 Lê lai, Quận 1, TP.HCM
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LỊCH TRÌNH HỘI THẢO
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Welcome
khách mời 

Phát biểu từ
Ông Lê Hồng Kỹ
Đại diện Ban tổ 
chức Chương trình Toạ đàm

Hỏi và đáp
Nghỉ giải lao

Bài trình bày của
Tiến sỹ Ramesh
Ramachandra và
Bà Poorani Thanusha -  
Truyền thông trong 
doanh nghiệp gia đình 

Bài trình bày của
Tiến sỹ Ramesh
Ramachandra và
Bà Poorani Thanusha -  
Truyền thông trong 
doanh nghiệp gia đình
(PHẦN II) 

Kết thúc hội thảo và 
chụp hình lưu niệm

2 diễn giả
(Tiến sỹ Ramesh Ramachandra và 

Bà Poorani Thanusha)
ưu tiên gặp 5 gia đình trong
hội thảo để chia sẻ trực tiếp

11:45
17:00



NỘI DUNG THẢO LUẬN
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PHẦN I: Thời gian 1 giờ 15 phút (Xem xét bối cảnh nhằm nắm bắt bản chất các vấn đề gây 
tranh cãi trong doanh nghiệp gia đình. Xác định, phân tích bối cảnh về những tính chất đặc 
biệt, đặc điểm và hoạt động của doanh nghiệp gia đình)

PHẦN II: Thời gian 1 giờ 15 phút (Làm thế nào truyền thông trong doanh nghiệp gia đình có 
thể được sử dụng để tạo ra lợi ích và cách giao tiếp này như thế nào?)

- Điều gì định nghĩa về một doanh nghiệp gia đình? (Cấu trúc, nội dung, văn hóa)
- Đâu là điểm mạnh và thách thức của các doanh nghiệp gia đình?

- Tại sao có góc nhìn hệ thống với 3 hệ thống hỗ trợ là quan trọng? Làm thế nào để các 
hệ thống phụ khác nhau có thể được sắp xếp theo cùng định hướng?
- Hoạt động tùy chọn
- Giới thiệu cách truyền thông, giao tiếp cần thiết

 * Điểm mạnh nổi bật: Cách đối ứng vị tha, cách ủy thác lòng tin, cách học hỏi từ việc 
thực hành/ chia sẻ quan điểm/ trải nghiệm mối quan hệ gắn hết từ người thân trong 
gia đình
* Thách thức cần vượt qua: Mô hình vòng tròn chồng chéo, xung đột trong các vai trò 
và các tranh cãi xung đột khác.



LÍ DO BẠN NÊN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
1. Bạn mong muốn được đóng góp cho hoạt động kinh doanh của gia đình, 
nhưng bạn cảm thấy bố mẹ và những người trong gia đình không hiểu bạn và 
tiếng nói của bạn không được lắng nghe?
2. Bạn muốn con cái tham gia vào hoạt động kinh doanh? Bạn muốn chia sẻ, 
góp ý và truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế thừa nhưng bạn cảm nhận họ không 
đạt được mong đợi của bạn?
3. Bạn mong muốn được trả lương, thưởng xứng đáng với công sức của bạn 
cho những đóng góp trong doanh nghiệp nhưng bạn không muốn gây nên sự 
hiểu lầm hay mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình?
4. Bạn đề xuất ý tưởng nhưng không được đón nhận, không được trọng dụng, 
cảm giác thế hệ đi trước không cho bạn cơ hội? Hay chính bản thân bạn không 
dám đề nghị do sợ thất bại của mình sẽ ảnh hưởng đến gia đình hay công ty?

Nếu bạn đang có những câu hỏi này, bạn sẽ tìm thấy các giải pháp khác nhau tại hội thảo 
để tự áp dụng vào những trường hợp của mình.
Lưu ý: Chương trình chỉ hiệu quả khi bạn đi cùng với những thành viên khác trong gia 
đình. Đặc biệt là những người bạn mong muốn có mối quan hệ tốt hơn nữa với họ vì bạn 
nhận thấy họ quan trọng với cuộc sống của bạn. 5 --
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CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

1. MUA VÉ THAM DỰ BẰNG CÁCH CHUYỂN KHOẢN

2. MUA VÉ BẰNG CÁCH THANH TOÁN TIỀN MẶT)

Ngân hàng:  
Số tài khoản: 
Chủ tài khoản: 
Nội dung: 

*
*
*
*

VPBank – Chi nhánh TP.HCM
108219106
Công ty TNHH VietNewsCorp
Hội thảo Truyền thông trong doanh nghiệp gia đình 
Số lượng vé đăng ký - Số điện thoại



7 --

QUYỀN LỢI KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Được giao lưu với diễn giả tại chương trình

Giao lưu cùng các doanh nghiệp gia đình cùng có những 
băn khoăn và đang tìm kiếm giải pháp như bạn và gia 
đình bạn

Ưu tiên cho các thành viên trong gia đình cùng đi tham 
dự (giảm 20% cho người thứ 3 trở đi trong gia đình khi 
đăng ký tham dự)

Vé tham dự trị giá 1.200.000 VNĐ (chưa gồm VAT)
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Được tặng 3 cuốn sách Competing with Giants do NXB 
Forbesbook xuất bản và 1 cuốn Chuyện nhà Dr.Thanh do 
NXB Phụ nữ xuất bản.

Được nhận 5 vé tham dự (ưu tiên cho thành viên trong 
gia đình)

Gặp gỡ trực tiếp các diễn giả sau chương trình để được 
tư vấn trong 1 tiếng (đăng kí thời gian cụ thể trong chiều 
21/9 và 22/9)

Ưu tiên cho các thành viên trong gia đình cùng đi tham 
dự (giảm 20% cho người thứ 6 trong gia đình đăng ký)

QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ

(Gói tài trợ: 30.000.000 VNĐ)
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH VIETNEWSCORP

Địa chỉ:
 
Hotline: 
Email: 

Lầu 3 - Compa Building - 293 Điện Biên Phủ 
- Bình Thạnh - TP.HCM
0981 975 739 ( Ms.Thu Thảo )
thaohtt@vietnewscorp.vn


