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Thực hiện thay đổi ở Chính quyền địa phương 
 

Ottawa, 10/2012 

 
Bài tập Hội thảo 2 

Thay đổi quá trình thu hút doanh nghiệp 
 

  
Bài tập này giúp đại biểu áp dụng những yếu tố quản lý sự thay đổi, các công cụ cải thiện quy trình và 
hướng dẫn được thảo luận trong phần trình bày tổng quan. Thông tin chi tiết về ba công cụ được thảo 
luận có thể được tìm thấy trên mạng internet. 
 
Phần tiếp theo và các bước thực hiện thay đổi. Hãy ghi nhớ các công cụ quản lý là “cẩm nang” cho công 
việc của bạn và cần được áp dụng theo một cách hiểu giống nhau và linh hoạt tuỳ vào tình hình cụ thể.  
 
 

I Chuẩn bị thay đổi 
 

1. Xác định điều gì cần thay đổi   
 
Chính phủ yêu cầu Chính quyền địa phương phải gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp ít 

nhất mỗi năm 1 lần. Mục đích của việc gặp gỡ là giúp Chủ tịch thành phố chia sẻ kể 

hoạch năm tới và tìm hiểu mong đợi của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để khối 

doanh nghiệp đặt câu hỏi nhưng thong thường chỉ có 1 đến 2 doanh nghiệp đặt câu hỏi. 

Theo Giám đốc cơ quan phát triển doanh nghiệp của thành phố, tình trạng này không 

giúp thành phố hiểu rõ sự phản hồi của doanh nghiệp và làm mất thời gian của đại biểu 

tham gia. Vì vậy doanh nghiệp không phát triển nhanh để tạo công ăn việc làm, và phát 

triển thị trường ngoài thành phố, và không tạo thêm, sản phẩm và tăng thu nhập. Đây 

chỉ là một phần của vấn đề. Các khía cạnh khác của vấn đề là:       

 

_______________________________________________________________________________________     

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________   

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Tại sao cần có sự thay đổi.   

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 

3. Thay đổi được đề xuất mang lại lợi ích gì 
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 

4. Tác động chung của sự thay đổi và cản trở để có thể thay đổi là gì   
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

 
5. Hậu quả nếu không thay đổi là gì 

 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

6. Thời gian để thay đổi diễn ra như thế nào   
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 

 
 

II Các chủ thể chính – Ai cần tham gia vào quá trình thay đổi.   
 

1. Đối tượng: Người ban hành chính sách của sự thay đổi và những người có tầm ảnh hưởng 
lớn.   
_____________________________________       
 
______________________________________     
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2. (Các) Nhân tố thay đổi: Trách nhiệm và giải trình cho việc thay đổi. Một hoạc nhiều hơn (có 
thể là nhóm công tác) những người phải kế hoạch và thực hiện sự thay đổi mong muốn.   
______________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      
 

3. Vận động cho sự thay đổi: Ai có thể giúp thực hiện thay đổi, nhưng không có ảnh hưởng 
trực tiếp.   

 
______________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      

 
 

4. Tổ chức đã sẵn sàng để thực hiện thay đổi như đề xuất chưa. 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

5. Sự thay đổi được đề xuất có phù hợp với các kế hoạch ở cấp độ cao hơn của tổ chức không   
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 

 

 
 

Công cụ trong công cụ  – Làm thế nào để “tiếp thị” hiệu quả ý tưởng về sự thay đổi của bạn 

*  Xác định vấn đề chung   – Chưa thực hiện cho đến khi có sự thống          nhất  
*  Xác định vấn đề cụ thể  – Thống nhất lại  

*  Đưa ra giải pháp  
*  Giải thích lợi ích của giải pháp  

*  Tính đến những trở ngại  (  Lường trước các trở ngại có thể xảy ra  ) 

*  Khẳng định giải pháp và chính thức thông qua chính thức bằng văn        bản  
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III. Cải thiện  Quy trình 
                

1/ Tiến trình lựa chọn để được cải thiện :Một quá trình mà "giá trị" có thể được thêm vào vì 

lợi ích của khách hàng 

 Quy  trinhf  cam kết kinh doanh 
 
2.Thiết lập nhóm quy  trình. Một cố gắng liên quan đến tất cả những người " Dính dáng " 

tới quy  trình.  Những người sở hữu quy trình  chịu trách nhiệm và có trách nhiệm giải 

thích quy trình.  Xác định sự cần thiết có một "Huấn luyện viên" để hỗ trợ nhóm với việc 

lập biểu đồ của quy  trình,  thực sự hỗ trợ quản lý cấp cao ,  hỗ trợ  nghiên cứu cải tiến 

quy trình lựa chọn, giúp đào tạo tất cả mọi người trong đó, vv 

 

                    Nhóm__________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 

 

3. Ai là Khách hàng được phục vụ: Xác định các mong đợi của khách hàng để làm cho 

họ hài lòng hơn. Xây dựng mẫu của các yêu cầu và các đặc điểm cụ thể 

Khách hàng được phục vụ  ___________________________________________________     
 

Những yêu cầu & đặc điểm của khách hàng : ( Quy trình phải cung cấp cho các khách 

hàng để họ được thỏa mãn là gì) 

Một cách tiếp cận để tổ chức các hợp phần chiến lược tiếp thị điển hình :  Những 

mong đợi của khách hàng về các "dịch vụ" là gì , những chi phí  nào khách hàng  mua 

hoặc tham gia trong  quy  trình này , các cơ chế  huy động của thành phố (các cuộc 

họp,  phỏng vấn từng người),  sự huy động nên được thúc đẩy như thế nào  / được 

truyền đạt trong con mắt của khách hàng, huy động sẽ xuất hiện ở đâu  (trong một 

bầu không khí kinh doanh, phòng nhân sự  (từ một quan điểm giữa các cá nhân làm 

thế nào để các doanh nghiệp giống như bộ phận nhân sự  của thành phố  nói chuyện 

với họ), các vấn đề quản lý, chẳng hạn như khi các doanh nghiệp  gặp gỡ với  các 

quan chức thành phố  tốt nhất là thời gian nào trong ngày, mùa, năm, làm thế nào để 

đảm bảo sự tin cậy của các câu trả lời , làm thế nào để đảm bảo có một sự trao đổi 
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thông tin trung thực bởi vì có thể  doanh nghiệp và thành phố có quan điểm khác nhau 

về một vấn đề đã tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển của một doanh 

nghiệp, và những gì khác cần phải được thực hiện để xây dựng lòng tin giữa  thành 

phố và các doanh nghiệp  quý giá của nó. 

 
__________________________________________________________________________   
 
__________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________ 
 

  
4. Hiểu biết về  quy  trình hiện có: Các bước  của tiến độ  để cung cấp các dịch vụ hàng 

ngày , từ  lúc bắt đầu đến khi kết thúc . Sử dụng các vật liệu cung cấp trong hội thảo. 

Hình dáng cho việc bắt đầu và kết thúc của quy trình. Một hình dạng hộp chỉ ra một 

nhiệm vụ hoặc tiểu nhiệm vụ. Một hình dạng kim cương chỉ ra một quyết định. Một quyết 

định tiêu cực có nghĩa là quay trở lại trong quy trình này. Một quyết định tích cực có 

nghĩa là để tiến lên bước tiếp theo trong quy trình này 
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5. Biện pháp tốt nhất cho sự thay đổi là gì: Thông thường, nó có thể là  một số doanh                
nghiệp  được  định trước , hoặc một đại diện của tất cả các doanh nghiệp, các doanh 
nghiệp thuộc sở hữu của nam và nữ, chủ doanh nghiệp trẻ và lớn tuổi, các doanh nghiệp 
địa phương và xuất khẩu, bất cứ điều gì là quan trọng trong việc tăng lên sự hài lòng của 
khách hàng. 
 

Đơn vị đo lường___________________________________________________________ 
 

6.Xác định các nhu cầu gì cần được cải thiện. Điều gì phải được cải thiện đối với lợi ích 

của khách hàng  

  Dịch vụ  ____________________________________________________________ 

Giá  cả và chi phí của sự cam kết kinh doanh có hiệu quả  

__________________________ 

____ _______________________________________________________________ 

Địa điểm của  cam kết doanh nghiệp   

_____________________________________________________________________ 

 Công chức ___________________________________________________________ 

 Liên lạc  ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________ 

                  Cơ sở vật chất và các vấn đề  khác để cam kết  với doanh nghiệp 

_____________________________   

Tiến độ  
Quy trình hiện có  

Vẽ biểu đồ tiến 

độ thể hiện  

chính  xác điều 

gì đã xảy ra  

giữa thời điểm 

bắt đầu và kết 

thúc quy trình  

   
Nhóm có   

đồng ý không  

Quan sát công việc   
Khi nó thực sự 

được  thực hiện 

 
Điều chỉnh tiến độ  

Chuyển sang bước   
tiếp theo  

Có 

Không 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  Vấn đề quản lý. 

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________ 

 

  7    Thiết kế lại và sơ đồ tiến trình mới:  Sử dụng tài liệu được cung cấp trong hội thảo.   
 

X

 
 

8..Xác định thay đổi tổ chức để hỗ trợ quy trình mới: Xác định những thay đổi quan 

trọng để  tổ chức cơ cấu, ra quyết định, báo cáo để đảm bảo quy trình mới có thể có 

hiệu quả 

__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________    
 
__________________________________________________________________     
 
 
 
KẾT THÚC BÀI TẬP. Trong thực tế cuộc sống, bạn muốn chuẩn bị kế hoạch  thực 
hiện và thực hiện nó ! 

 

Tiến độ   
Quy trình mới  

Xem lại từng bước ,  
bỏ đi các bước thừa,  - 
Không phù hợp ,  - 
Xác định các bước 

tốt hơn  
;   

Bước này có   
cần thiết 

không 

Chuyển xác 

bước tiếp 

theo  

Có 

Không 

Thiết kế lại   
Quy trình  

Xem lại  
bước mới được 

đề xuất 

Keep 

Có 

Có 

Hiểu các bước 

cần loại bỏ  

Loại bỏ các 

bước không 

cần  

No 

Không 


