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T

hanh toán sau, “trả chậm”, “nợ” là những thuật ngữ quen thuộc trong sản xuất,
kinh doanh mà dù muốn hay không mọi doanh nghiệp cũng đều phải đối mặt.
Trong bối cảnh khó khăn, lạm phát, lãi suất cao như hiện nay, doanh nghiệp
nào cũng mong muốn sớm thu hồi được công nợ. Song không phải lúc nào mong
muốn cũng có thể trở thành hiện thực vì công nợ luôn là câu chuyện mâu thuẫn dài
kỳ không có hồi kết giữa một bên luôn muốn thu hồi thật nhanh và một bên luôn
muốn kéo dài, càng lâu càng tốt!

Một nhân viên quản lý và thu hồi công nợ chuyên nghiệp không chỉ dừng lại ở việc
thu đúng, thu đủ, thu kịp thời mà còn phải có khả năng ngăn ngừa, triệt tiêu những
rủi ro tiềm ẩn có thể dẫn đến nợ xấu, nợ khó đòi. Để làm được điều này, anh ta một
mặt phải biết “nắm đằng chuôi” bằng cách vận dụng những kỹ thuật, kỹ năng, cách
thức đặc thù trong quản lý công nợ, mặt khác phải biết cách ứng xử với từng loại
khách hàng khác nhau, đặc biệt là những biện pháp hướng tới mối quan hệ “cả hai
đều thắng” (win - win).
Hiểu về công nợ thế nào cho đúng? Quản lý những khoản nợ ra sao? Thu hồi bằng
cách nào để vừa được việc mà vẫn hợp pháp và đặc biệt là không làm “sứt mẻ” mối
quan hệ làm ăn lâu dài với đối tác? Những kỹ thuật, kỹ năng quản lý và thu hồi công
nợ chuyên biệt nào cần phải trang bị?...

Chương trình đào tạo đặc biệt Kỹ năng Quản trị và Thu hồi Công nợ được PACE
nghiên cứu, thiết kế và triển khai nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp tìm lời giải
cho những câu hỏi hóc búa trên đây.

Thông tin chi tiết về
Chương trình đào tạo
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo cũng như hiệu quả trong việc
ứng dụng những tư duy & nhận thức từ chương trình vào thực tế
công việc, chương trình sẽ triển khai dưới hình thức tương tác đa
chiều (giữa giảng viên với học viên & giữa các học viên với nhau),
kết hợp giữa thuyết giảng với các hoạt động học tập (thảo luận
nhóm, phân tích tình huống thực tế, trò chơi học tập,…).
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I. Tổng quan về quản trị và thu hồi công nợ
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Chương trình đào tạo này được thiết kế
dành riêng cho:

Đội ngũ nhân sự được phân công
thực hiện công việc quản trị và thu
hồi công nợ, như: Đội ngũ bán hàng,
nhân viên phòng kế toán hoặc phòng
nhân sự,… phụ trách việc quản lý và
thu hồi công nợ;

Các quản lý phụ trách việc xây dựng
chính sách nợ trong hoạt động kinh
doanh, như: Giám đốc kinh doanh,
Quản lý bán hàng, nhân sự phòng kế
toán hoặc phòng nhân sự,… phụ trách
việc hoạch định chính sách nợ trong
kinh doanh.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương
trình đào tạo đặc biệt này, người tham
dự sẽ:

Nắm được những tư duy & nhận thức
quan trọng cần thiết trong công tác
quản trị và thu hồi các khoản nợ của
công ty;

Nắm được quy trình quản trị và thu
hồi công nợ trong quá trình hoạt động
kinh doanh;
Hiểu được nguyên nhân dẫn đến tồn
đọng công nợ/ nợ khó đòi và biết cách
đàm phán nhằm hướng đến việc thu
hồi các khoản nợ khó đòi một cách tối
ưu;

Cải tiến kỹ năng đàm phán để thu hồi
công nợ/nợ khó đòi một cách khoa
học, đồng thời biết cách xử lý các tình
huống phát sinh trong quá trình thu
hồi các khoản nợ khó.

Quản trị công nợ là gì?

Bản chất của các khoản nợ;

Tầm quan trọng của việc quản trị và thu hồi công nợ.

Phần II. Quy trình quản trị & thu hồi công nợ
Hiểu đúng về công việc thu hồi công nợ

- Công việc thu hồi công nợ bao gồm những hoạt động gì?
- Ý nghĩa của thời gian - những rủi ro?
- Ý nghĩa của thái độ - hệ quả?.

Nguyên tắc quan trọng trong quản trị & thu hồi công nợ;
Quy trình quản trị & thu hồi công nợ.

Phần III. Phương pháp thu hồi các khoản nợ khó đòi

Những nguyên nhân chính dẫn đến các khoản nợ khó đòi;
Kỹ năng đàm phán & thu hồi các khoản nợ khó đòi

- Tiến trình đàm phán & công tác chuẩn bị trước khi “xung trận”;
- Thương lượng và nguyên tắc đàm phán;
- Mô hình đàm phán thu hồi nợ;

- Nghệ thuật nhượng bộ & xử lý bế tắc trong thu hồi nợ.

Các tình huống và giải pháp xử lý trong quá trình thu hồi
công nợ khó.
- Nợ quá hạn;

- Dự phòng & Xử lý tài chính;
- Kiện tụng & tranh cãi.

Phần IV. Giới thiệu một số kỹ năng bổ trợ cho việc thu hồi
công nợ hiệu quả
Soạn lập các văn bản thu hồi nợ;

Giao tiếp và đặt câu hỏi trong việc thu hồi nợ;
Lắng nghe và quan sát trong việc thu hồi nợ;

Xử lý và trả lời thuyết phục trong việc thu hồi nợ;

Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng.

Phần V. Tổng kết chương trình

Tinh thần mới, năng lực mới cho nền kinh thương mới

“Chỉ có học thực, mới có năng lực thực;
chỉ có năng lực thực, mới có thể làm thực;
chỉ có làm thực, mới có thể tạo ra giá trị thực;
chỉ có tạo ra giá trị thực, mới có thể sống thực.
Tất cả, bắt đầu từ thực học” (PACE).
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