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CHỨNG CHỈ CHIẾN LƯỢC CẤP CAO QUỐC TẾ 

Hãy chung tay vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật!
Việt Anh, B. P (1997)

Công nghệ thay đổi bạn nhưng EAS IHHRM G23.0 và

Quản trị G23.0 mới phát triển tương lai của bạn!



ĐỐI TƯỢNG

Đây là cấp độ cao nhất của quản trị chiến

lược dành cho ứng viên của chức vụ hoặc

đang đảm nhiệm vị trí công việc như Thủ

tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các

cấp, Bí thư các cấp; Tổng giám đốc, Giám

đốc chiến lược, CEO, Các nhà đầu tư

chuyên nghiệp, Lãnh đạo các cơ quan

đơn vị, … doanh nhân.

EAS IHSP G23.0 Quản trị Chuyên nghiệp Quản trị Không chuyên

Quản trị Sau Đại học
2 năm kinh nghiệm, thời 

lượng đào tạo 60 tín chỉ

3 năm kinh nghiệm, thời 

lượng đào tạo 70 tín chỉ

Quản trị Đại học
3 năm kinh nghiệm, thời 

lượng đào tạo 150 tín chỉ

4 năm kinh nghiệm, thời 

lượng đào tạo 180 tín chỉ

Quản trị Dưới ĐH
5 năm kinh nghiệm, thời 

lượng đào tạo 150 tín chỉ

6 năm kinh nghiệm, thời 

lượng đào tạo 160 tín chỉ

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT VÀ THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

EAS IHSP G23.0

Chứng chỉ EAS IHSP G23.0 nhằm cung cấp, kiểm định năng lực, kỹ

năng và kiến thức phân tích về chiến lược, tổ chức, điều hành, nhân

sự, cạnh tranh và đổi mới sáng tạo cấp chiến lược toàn cầu…

Người sở hữu các chứng chỉ Lãnh đạo, Cấp trung, Quản trị nhân sự, Quản trị

thiết yếu có thể liên thông lên để nhận chứng chỉ EAS IHSP G23.0. Khối lượng

tín chỉ và nội dung sẽ được tích hợp để đảm bảo tránh trùng lặp và tính hiệu quả

của hoạt động quản trị theo hình thức luỹ kế và phát triển kế thừa.

Sinh viên năm 4, sinh viên tốt nghiệp chưa nhận bằng, sinh viên nhận bằng chưa

có kinh nghiệm các chuyên ngành quản trị tại các đại học trong nước và quốc tế

được EAS Việt Nam công nhận có kiến thức quản trị thiết yếu.

www.easvietnam.edu.vn www.ihhrm.org



Căn cứ vào khung năng lực và kiến thức quản trị dành cho từng cấp độ và nhóm

đối tượng nghề nghiệp cụ thể. Bản quyền thuộc EAS Việt Nam sẽ chỉ công bố

30% nội dung phổ quát giúp người học định hình lộ trình học tập, 70% nội dung

còn lại mời liên hệ tới EAS Việt Nam để được tư vấn.

1. Triết lý Quản trị G23.0 (Cấp độ 4)

2. Chiến lược Quản trị G23.0 (Cấp độ 4)

3. Quản trị Tổ chức G23.0 (Cấp độ 4)

4. Văn hoá & Môi trường Quản trị G23.0 (Cấp độ 4)

5. Dịch vụ & Sản phẩm G23.0 (Cấp độ 4)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

HỌC BỔNG ÁP DỤNG
CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

Mức phí học viên phải trả phụ thuộc vào mức học bổng mà học viên đạt được

thông qua phỏng vấn và xét hồ sơ năng lực cá nhân của Hội đồng học bổng và

Hội đồng học thuật của EAS Việt Nam.

PHÍ ĐÀO TẠO & CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP

CÁC ĐỢT KHAI GIẢNG & XÉT TỐT NGHIỆP

Định kỳ 4 tháng một lần trong năm Hội đồng học thuật của EAS Việt Nam sẽ tổ

chức khai giảng và xét tốt nghiệp cho các học viên học các chứng chỉ đủ điều

kiện tốt nghiệp cụ thể:

Đợt 1: tháng 4 Đợt 2: tháng 8 Đợt 3: tháng 12

1.Quy định mức học bổng đối với công dân Việt Nam là từ 70% – 100%.

2.Quy định mức học bổng đối với công dân nước ngoài (không áp dụng với 

Học bổng Chính sách, Học bổng Chủ tịch) là từ 50% – 80%.

Mức học bổng trên áp dụng từ 01.01.2021 đến hết 31.12.2023. Sau thời gian 

trên mức học bổng sẽ thay đổi (xem chi tiết về các học bổng 

tại www.easvietnam.edu.vn).

http://www.easvietnam.edu.vn/?fbclid=IwAR3RxzUeTtZrlH2Nd17JIJONlfS9xc39tTW8u3yu6Dzi3DqgArwQEMlpm10


CHIẾN LƯỢC G23.0

EAS IOS G23.0
EAS INTERNATIONAL ORGANIZATION STRATEGY G23.0

CHỨNG CHỈ CHIẾN LƯỢC TỔ CHỨC

EAS IOB G23.0
EAS INTERNATIONAL ORGANIZATION BRAND G23.0

CHỨNG CHỈ THƯƠNG HIỆU TỔ CHỨC

EAS IOC G23.0
EAS INTERNATIONAL ORGANIZATION CULTURE G23.0

CHỨNG CHỈ VĂN HÓA TỔ CHỨC

EAS IOA G23.0
EAS INTERNATIONAL ORGANIZATION ADMINISTRATION G23.0

CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ TỔ CHỨC

EAS IHHRM G23.0

DÀNH CHO TỔ CHỨC 

www.easvietnam.edu.vn www.ihhrm.org

CÁ NHÂN hay TỔ CHỨC sở hữu chứng chỉ đẳng cấp EAS IHHRM G23.0

sẽ là minh chứng về đẳng cấp quản trị, phong cách chuyên nghiệp, tiên

phong chiến lược, văn hóa khác biệt và VỐN LỰC HIỆU QUẢ!


