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Thực hiện sự thay đổi trong Chính quyền Địa phương 
Ottawa, Tháng 10/2012 

 
Bài tập Hội thảo # 1 

Thay đổi quá trình cấp giấy phép kinh doanh 
 

 
Bài tập này giúp các đại biểu áp dụng các yếu tố của quản lý sự thay đổi, các công cụ cải thiện 
tiến trình và tập huấn đã thảo luận trong bài trình bài tổng quan. Thông tin chi tiết về ba công cụ 
đã thảo luận có thể dễ dàng tìm kiếm trên internet. 
 
Sau đây là phương pháp tiếp cận từng bước để thay đổi. Xin hãy nhớ rằng các công cụ quản lý 
là “hướng dẫn” cho công việc của bạn và nên được áp dụng thông minh và linh hoạt dựa trên 
hoàn cảnh thực tế của cá nhân bạn. 
 

I Chuẩn bị câu chuyện cho sự thay đổi 
 

1. Phác thảo tóm tắt những gì cần thay đổi 
 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 
 

2. Tại sao sự thay đổi này là cần thiết 
 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

3. Lợi ích của sự thay đổi theo đề xuất là gì 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 

4. Những tác động bất lợi và trở ngại của sự thay đổi này là gì 
 

________________________________________________________________             
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________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

 
5. Những hậu quả của việc không thay đổi là gì 

 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

6. Thời gian thông thường để cho sự thay đổi diễn ra là bao lâu 
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

 
 

II Những người thực hiện chính – Bạn cần những ai để Thực hiện sự Thay 
đổi 
 

1. Mục tiêu:  (Những) người ra quyết định về sự thay đổi và những người có ảnh 
hưởng lớn.  
 
_____________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      

 
 
 
 
 

2. (Các) Tác nhân thay đổi:  Chịu trách nhiệm về sự thay đổi. Một hoặc nhiều hơn (có 
thể là nhóm tiến trình) người phải lập kế hoạch và thự hiện sự thay đổi mong muốn. 
______________________________________       
 
______________________________________     
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______________________________________      
 

3. Quảng bá sự thay đổi: Ai có thể hỗ trợ trong sự thay đổi nhưng không có ảnh hưởng 
trực tiếp. 

 
______________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      

 
 

4. Tổ chức có sẵn sàng cho sự thay đổi không.   
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

5. Sự thay đổi dự kiến có phù hợp với kế hoạch của cấp cao hơn trong Tổ chức không  
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 

 
Công cụ trong Công cụ - Làm thế nào để “Bán” Ý tưởng Thay đổi của bạn 

* Xây dựng vấn đề chung – Không tiến hành đến tận khi bạn đạt được Thoả thuận 

* Xây dựng vấn đề cụ thể - Đạt Thoả thuận một lần nữa 

* Trình bày Giải pháp 

* Giải thích lợi ích của Giải pháp 

* Dự đoán những sự phản đối (lường trước những sự phản đối có thể có) 

* Khẳng định giải pháp và đạt được sự phê duyệt bằng miệng và bằng văn bản cho giải pháp 

 
 

III Cải thiện Tiến trình 
 

1. Lựa chọn Tiến trình sẽ được cải thiện: Một tiến trình mà “giá trị” đượ bổ sung vì lợi ích 

của khách hàng    

Tiến trình cấp giấy phép kinh doanh            
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2. Xây dựng Nhóm Tiến trình: Cố gắng có sự tham gia của tất cả mọi người “có liên 

quan” đến tiến trình. Chủ sở hữu của tiến trình chịu trách nhiệm với tiến trình. Xác 

định Nhu cầu đối với “Huấn luyện viên” để hỗ trợ Nhóm trong việc lập biểu đồ tiến 

trình, thẩm tra sự hỗ trợ quản lý cấp cao, hỗ trợ khi nghiên cứu các lựa chọn cải thiện 

tiến trình, giúp tập huấn tất cả mọi người sử dụng các công cụ quản lý này, v.v. 

Nhóm:  __________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

3. Đối tượng khách hàng được phục vụ là ai:  Thông qua khảo sát hoặc phỏng vấn, xác 

định những mong muốn của khách hàng để làm cho họ hài lòng hơn. Xây dựng mẫu 

chi tiết kỹ thuật và các yêu cầu. 

Khách hàng được phục vụ:  
___________________________________________________     
 
Chi tiết kỹ thuật và Yêu cầu của Khách hàng:  (Tiến trình cần phải cung cấp gì cho 
khách hàng để làm họ hài lòng) 
 
Tổng thời gian lý tưởng để đạt được sự cho phép của khách 
hàng:___________________   
 
Số lượng và Loại Tài liệu khách hàng muốn mang đến văn phòng: ________ 
 
________________________________________________________________    
 
Chi phí lý tưởng phản ánh giá trị đồng tiền: _______________________________     
 
 ________________________________________________________________ 
 
Phương pháp thanh toán thuận lợi cho giấy phép: bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, séc: 
Phương pháp nào được ưa thích hơn:  
________________________________________________________ 
 
Địa điểm văn phòng thuận lợi:  _________________________________________ 
 
Sự dễ dàng tiếp cận của văn phòng:  
______________________________________________ 
 
Gìơ làm việc:_____________________________________________________ 
 
Lựa chọn trực tuyến (On-Line):  là lý tưởng đối với khách hàng:  ________________ 
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Môi trường làm việc giống doanh nghiệp: 
______________________________________ 
 
Nhân sự:  Tính hiệu quả của nhân viên. Hành vi và Thái độ của nhân viên. 
_______________ 
 
___________________________________________________________________    
 
Sự kiểm tra:  ________________________________________________________     
 
___________________________________________________________________    
 
Khác:  _____________________________________________________________     
 
 

4. Tìm hiểu về tiến trình hiện tại: Lập biểu đồ tiến trình từng bước cung cấp dịch vụ, từ 

khi bắt đầu đến lúc kết thúc. Sử dụng tài liệu được cung cấp trong hội thảo. Hình elip 

chỉ ra điểm khởi đầu và kết thúc của tiến trình. Hình chữ nhật là các nhiệm vụ. Hình 

thoi là quyết định. Một quyết định tiêu cực (Không) có nghĩa là đi ngược lại tiến trình. 

Một quyết định tích cực nghĩa là hướng đến bước tiếp theo trong tiến trình. 

 

 

 

 

5. Đơn vị đo lường tốt nhất cho sự thay đổi là gì: Số bước trong tiến trình hoặc thời gian 
trung bình cho việc cấp phép hoặc chi phí hoặc bất kể yếu tố nào quan trọng trong 
vieej nâng cao sự hài lòng của khách hàng. 

 
Đơn vị đo lường:_______________________________________________________ 
 
 

6. Xác định những gì cần cải thiện:  Những gì cần được cải thiện vì lợi ích của khách 

hàng. 

Sản phẩm cấp phép:  ___________________________________________________ 

Có 

Không 

Lập biểu đồ tiến 

trình hiện tại 

Lập biểu đồ 

chính xác những 

gì xẩy ra từ khi 

bất đầu và kết 

thúc tiến trình 

Nhóm có 

đồng ý không 

Thực hiện 

bước tiếp theo 

Chứng kiến công việc 

như thực tế nó diễn ra 

Sửa lại biểu đồ tiến 

trình 
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Giá tiền:  ____________________________________________________________ 

Sự mua sắm:  _________________________________________________________ 

Vị trí văn phòng:  _____________________________________________________ 

Nhân viên:  ___________________________________________________________ 

Cơ sở vật chất (văn phòng):  _____________________________________________ 

Sự kiểm tra:  __________________________________________________________ 

Khác:  _______________________________________________________________ 

7. Thiết kế lại và lập biểu đồ tiến trình :  Sử dụng tài liệu được cung cấp tại hội thảo. 
 

 

 

 
 

8. Quyết định những thay đổi về tổ chức và hỗ trợ các Tiến trình mới: Xác định những thay đổi 

chính đối với cấu trúc tổ chức, việc ra quyết định, lập báo cáo, v.v… để đảm bảo rằng tiến trình 

mới có thể hiệu quả. 

__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________    
 
__________________________________________________________________     
 
 
            

9.    KẾT THÚC BÀI TẬP:   Trong thực tế, bạn sẽ chuẩn bị Kế hoạch hoạt động và thực 
hiện nó! 

 

Có 

Không 

Lập biểu đồ 

tiến trình 

mới 

Rà soát lại từng 

bước, bỏ các 

bước không cần 

thiết và lỗi thời, 

xác định các bước 

tốt hơn 

Bước này có 

cần thiết không 

Thực hiện 

bước tiếp 

theo 

Hàm ý của việc bỏ 

bước này 

Rà soát lại bước 

mới được đề xuất 

Giữ lại Bỏ đi 

Thiết kế 

lại tiến 

trình 

Không 

Có 

Không 

Có 


