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1) Giới Thiệu về ITIL® 

 ITIL® (được viết tắc bởi Information Technology Infrastructure Library).  ITIL® là bộ tập hợp các 

hướng dẫn để xây dựng Hệ thống dịch vụ CNTT đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp 

và phục vụ cho chính các quy trình lõi của CNTT.  

 ITIL® đưa ra một hướng tiếp cận dịch vụ CNTT tổng thể vòng đời dịch vụ Chiến lược, Thiết kế, 

Chuyển giao, Vận hành và Cải tiến liên tục dịch vụ CNTT.  ITIL® cũng cung cấp các hướng dẫn 

triển khai chi tiết hệ thống dịch vụ CNTT nhằm đáp ứng triệt để nhu cầu cầu kinh doanh và giúp dễ 

dàng ứng phó với các nhu cầu thay đổi trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

 

 

Các tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới đã và đang áp dụng triệt để mô hình này nhằm chuyển giao 

tốt nhất các giá trị CNTT cho khách hàng của họ. Đây cũng là xu hướng của tất cả các doanh nghiệp 

muốn ứng dụng CNTT như là yếu tố để tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

 

Đối với tổ chức, ITIL® đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ISO 20000. Khi triển khai ITIL® thành công 

thì hệ thống Quản lý dịch vụ CNTT của bạn đã sẵn sàng để đánh giá lấy chứng chỉ quốc tế ISO 

20000. 

http://www.apexglobal.com.vn/
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Đối với các cá nhân thì ITIL® là một best practice cung cấp một hệ thống chứng chỉ để giúp người 

học có được kiến thức và hướng dẫn cụ thể để áp dụng và công việc hiện tại.  ITIL® Expert là mức 

độ cao nhất giúp bạn có một tầm nhìn chiến lược để hoạch định và giải quyết các bài toán của kinh 

doanh thông qua các giải pháp và dịch vụ CNTT (IT-Business Strategic Partner). 

2) Những năng lực chính của ITIL® (Key Capabilities) 

 Hỗ trợ tạo kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp: Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu chiến lược của kinh doanh trong hiện tại và tương lai. 

 Đáp ứng sự thay đổi linh hoạt của kinh doanh: Các doanh nghiệp luôn phải thay đổi, nâng 

cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Hệ thống CNTT đóng vai 

trò như là yếu tố lõi cho sự thay đổi để đảm bảo không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng ít nhất đối 

với việc vận hành và sản xuất kinh doanh của doanh ngiệp. 

 Thể hiện giá trị bằng tiền: Doanh nghiệp luôn muốn tối ưu hoá các khoản đầu tư. Định 

lượng giá trị bằng tiền là điều vô cùng quan trọng để hiểu rõ giá trị mà dịch vụ CNTT mang 

lại cho người dùng. 

 Tối ưu hoá trải nghiệm của khách hàng: Các kỳ vọng và yêu cầu của người dùng ngày 

càng cao. Trải nghiệm khách hàng được xem là yếu tố quyết định đến sự thành công. Khách 

hàng ngày càng có nhiều lựa chọn, các dịch vụ yếu kém sẽ không được chấp nhận.  

 Quản lý những rủi ro cho nhu cầu kinh doanh: Rủi ro luôn tồn tại, điều quan trọng là kinh 

doanh phải ra quyết định trong môi trường tiểm ẩn rủi ro. Hệ thống dịch vụ CNTT giúp làm 

giảm và quản lý các rủi ro. 

 Liên tục cải tiến hệ thống. Cải tiến liên tục giúp doanh nghiệp tiếp tục cung cấp các dịch vụ 

với chất lượng tốt hơn, giá trị thiết thực hơn và tăng cao hơn trải nghiệm khách hàng. 

3) Lợi ích khi triển khai Hệ thống quản lý CNTT dựa theo ITIL® 

 Đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng với nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng 

 Nâng cao độ ổn định và đảm bảo tính sẵn sàng của dịch vụ bằng 

 Đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh trong trường hợp có thảm hoạ xảy ra 

 Dự báo, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng với chi phí hiệu quả 

 Đảm bảo quá trình thay đổi đáp ứng nhanh nhu cầu kinh doanh mà vẫn đảm bảo sự ổn định 

và ít rủi ro cho hệ thống 

http://www.apexglobal.com.vn/
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 Thiết lập mối quan hệ chủ động và nâng cao độ hài lòng của khách hàng 

 Giảm thiểu sự gián đoạn của dịch vụ 

 Tính toán rõ giá trị của dịch vụ CNTT và tối đa hoá các khoản đầu tư 

4)  Lộ trình học và thi chứng chỉ quốc tế ITIL® 

  
Ghi chú:  

 ITIL® Practitioner: là chứng chỉ không bắc buộc 

 ITIL® Master: là những ITIL® Expert có những người ứng dụng thành công ITIL® vào một 

mô hình kinh doanh mang lại hiệu quả vượt trội. Muốn lên mức này bạn phải làm hồ sơ mô tả 

toàn bộ dự án mà bạn đã triển khai. PeopleCert sẽ thành lập một hội đồng đánh giá, và nếu 

thoả mãn, họ sẽ cấp chứng chỉ ITIL® Master. 

 

 

Số TT Tên khoá học ITIL Cấp độ Mục tiêu của khoá học 

1 ITIL® Foundation Cơ bản  Understand the fundamentals of what a service 

is, how value is delivered and how it is measured 

 Learn the global language used within ITSM to 

effectively communicate with colleagues and 

other ITSM professionals 

 Gain an understanding of the processes within 

ITIL® and what their purpose is within ITSM 

 Take the first step on the journey to become an 

experienced and recognized ITSM professional 

 Join a community of millions around the globe 

gaining value from the ITIL® framework and 

guidance 

2 Service Strategy Trung cấp  Understanding Service Management as a 

Practice and Service Strategy principles, purpose 

and objective 

 Understanding how all Service Strategy 

processes interact with other Service Lifecycle 

processes 

ITIL

Foundation

ITIL

Practitioner

ITIL

Intermediate

ITIL Expert

ITIL Master
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 The activities, methods and functions used in 

each of the Service Strategy processes 

 The roles and responsibilities within Service 

Strategy and the activities and functions to 

achieve operational excellence 

 How to measure Service Strategy performance 

 Understanding technology and implementation 

requirements in support of Service Strategy 

 The challenges, critical success factors and risks 

related with Service Strategy 

3 Service Design Trung cấp  Service management as a practice and service 

design principles, purpose, and objective 

 How all service design processes interact with 

other service lifecycle processes 

 The sub-processes, activities, methods, and 

functions used in each of the service design 

processes 

 Roles and responsibilities within service design 

and the activities and functions to achieve 

operational excellence 

 How to measure service design performance 

 Technology and implementation requirements in 

support of service design 

 Challenges, key performance indicators (KPIs), 

critical success factors (CSFs), and risks related 

with service design 

4 Service Transition Trung cấp  Understanding Service Management as a 

Practice, Service Transition principles, purpose 

and objective 

 Knowing the important role of Service 

Transition in service provision and 

understanding of how the in-scope processes 

interact with other Service Lifecycle processes. 

 The activities, methods and functions used in 

each of the Service Transition processes 

 The application of Service Transition processes, 

activities and functions to achieve operational 

excellence 

 How to measure Service Transition performance. 

 The challenges, critical success factors and risks 

related with Service Transition 

 The roles and responsibilities within these 

processes and the activities for supporting the 

Service Management Lifecycle 

 Technology and implementation considerations 

surrounding Service Transition 

http://www.apexglobal.com.vn/
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5 Service Operation Trung cấp  Understanding Service Management as a 

Practice, Service Operation principles, purpose 

and objective. 

 Knowing the important role of Service Operation 

in service provision and understanding of how 

the in-scope processes interact with other 

Service Lifecycle processes. 

 The activities, methods and functions used in 

each of the Service operation processes 

 The application of Service Operation processes, 

activities and functions to achieve operational 

excellence. 

 How to measure Service Operation performance. 

 The challenges, critical success factors and risks 

related with Service Operation. 

 The roles and responsibilities within these 

processes and the activities for supporting the 

Service Management Lifecycle. 

 Technology and implementation considerations 

surrounding Service Operation 

6 Continual Service 

Improvement 

Trung cấp  Understanding Service Management as a 

Practice, Continual Service Improvement 

principles, purpose and objective. 

 Knowing the important role of Continual Service 

Improvement in service provision and 

understanding of how the in-scope processes 

interact with other Service Lifecycle processes. 

 The activities, methods and functions used in 

each of the Continual Service Improvement 

processes 

 The application of Continual Service 

Improvement processes, activities and functions 

to achieve operational excellence. 

 How to measure Continual Service Improvement 

performance. 

 The challenges, critical success factors and risks 

related with Continual Service Improvement. 

 The roles and responsibilities within these 

processes and the activities for supporting the 

Service Management Lifecycle. 

 Technology and implementation considerations 

surrounding Continual Service Improvement. 

7 Managing Across 

lifecycle  

Cao cấp  Understanding of the business context and 

values – having a view across the lifecycle and 

the challenges each face enables ITIL® Experts 

to be more effective in their individual role 

http://www.apexglobal.com.vn/
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 Strategic change management skills – 

effectively support business outcomes and 

deliver change to improve the service offering 

while causing minimal disruption to the service 

 Superior knowledge of ITIL® framework – 

ability and knowledge to adopt and adapt the 

framework across the business 

 Ability to champion ITSM within an 

organization – many organizations struggle to 

convey the value of the IT services to the 

business. ITIL® Experts are equipped to 

champion efforts across the business 

 Demonstrated high level of competence – it is 

not an easy qualification to achieve, both in 

terms of the exams themselves and the 

dedication required to study and learn 

 

5) Đường nghề nghiệp liên quan đến IT Service Management (ITSM) 

ITIL Foundation cần thiết cho tất cả các vị trí tham gia vận hành hệ thống dịch vụ CNTT. Trong khi 

các vị trí quản lý cần kiến thức, kỹ thuật liên đến từng cấp độ cao hơn, cụ thể: đây là ITSM Careers 

Path từ Axelos (tổ chức sở hữu Framework ITIL®). Nguồn tham khảo từ Axelos ở link 

http://www.apexglobal.com.vn/
https://www.axelos.com/enhance-your-skills-with-axelos/career-paths/itsm-careers-path
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6) Mục đích chương trình 

 

Với mong muốn đưa ra một phương pháp và lộ trình hiệu quả giúp các học viên vừa nắm rõ lý 

thuyết để có thể thi lấy chứng chỉ quốc tế, vừa hiểu rõ cách thức ứng dụng thực tế để có thể triển 

khai thành công. Apex Global đã đưa ra một chương trình tối ưu, giúp các học viên có một lộ trình 

học phù hợp và hiệu quả. 

Đây là chương trình ITIL® Expert đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. 

Chương trình ITIL® Expert chỉ tổ chức 1 lần duy nhất trong năm 2018. Chương trình này mở ra một 

cơ hội cho các nhà quản lý CNTT đạt được: 

 Học với giảng viên quốc tế ITIL giàu kinh nghiệm thực tiễn về tư vấn và xây dựng hệ thống. 

 Giảng bằng tiếng Việt giúp các học viên hiểu sâu hơn và dễ dàng chia sẻ. 

 Chi phí hợp lý nhất. 

 Học viên được học với phương pháp training kết hợp coaching giúp học viên nhận biết được 

http://www.apexglobal.com.vn/
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tình huống và tự tin triển khai công việc ở doanh nghiệp sau khoá học kết thúc. 

 Học viên sẽ tương tác với các nhà quản lý CNTT tài năng nhiều ngành nghề như: Ngân 

hàng, hệ thống bán lẻ, đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT, hệ thống thanh toán trực tuyến,… 

 Học và thi chứng chỉ quốc tế ngay tại TP. Hồ Chí Minh (thi ở ngày cuối cùng của mỗi khoá 

học) và sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí đi lại, ăn ở của học viên. 

7) Đối tượng tham dự 

 CIO/CTO 

 IT Director/Head of IT 

 IT/IS Manager 

 IT Operation Manager 

 Enterprise Architect 

 IT Architect / System Architect / Security Solution Architect 

 Service Consultant 

 IT Consultant 

 IT Service Manager 

 Product Manager 

 Relevant Managers in IT 

8) Thông tin về lịch đào tạo 

Chương trình đào tạo sẽ diễn ra theo lộ trình chuyên biệt trong năm 2018, các học viên sẽ học tại 

văn phòng Apex Global – 284 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

a) Lịch khai giảng khoá ITIL® Foundation 

 Apex Global khai giảng thường xuyên hàng tháng 

 

b) Lịch khai giảng khoá ITIL® Trung cấp (Intermediate) và Cao cấp (Advance) 

 

Tháng Khóa học Cấp độ Thời khóa biểu Nội dung 

Tháng 3 Service Operation Intermediate 14-15-16-17/03/2018 Training outline 

Tháng 4 Service Strategy Intermediate 25-26-27-28/04/2018 Training outline 

Tháng 6 Service Design Intermediate 27-28-29-30/06/2018 Training outline 

Tháng 7 Service Transition Intermediate 18-19-20-21/07/2018 Training outline 

Tháng 8 
Continual Service 

Improvement 
Intermediate 

29-30-31/8/2018; 

1/9/2018 
Training outline 

Tháng 10 
Managing Across The 

Lifecycle 
Advance 23-24-25-26-27/10/2018 Training outline 

http://www.apexglobal.com.vn/
http://apexglobal.com.vn/Brochures/ITIL%20@%202011%20Intermediate%20-%20Service%20Operation_EN.pdf
http://apexglobal.com.vn/Brochures/ITIL%20@%202011%20Intermediate%20-%20Service%20Strategy_EN.pdf
http://apexglobal.com.vn/Brochures/ITIL%20@%202011%20Intermediate%20-%20Service%20Design_EN.pdf
http://apexglobal.com.vn/Brochures/ITIL%20@%202011%20Intermediate%20-%20Service%20Transition_EN.pdf
http://apexglobal.com.vn/Brochures/ITIL%20@%202011%20Intermediate%20-%20Continual%20Process%20Improvement_EN.pdf
http://apexglobal.com.vn/Brochures/ITIL%20@%202011%20Advance%20-%20Managing%20Across%20the%20Lifecycle_EN.pdf
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9) Thông tin chi phí 
 

* Chứng chỉ là bản mềm, muốn lấy bản cứng học viên cần đóng thêm 60 USD 

  

Ghi chú: 

Chi phí trên đã bao gồm: 

 Sách bản quyền 

 Chi phí cho giảng viên 

 Cơm trưa, tea-break cho học viên 

 Trang thiết bị cần thiết để tổ chức lớp học 

 Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị tăng (VAT) 

10) Những câu hỏi thường gặp 

a. Apex Global có đủ thẩm quyền để tổ chức đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế ITIL®? 

Apex Global là đơn vị uỷ quyền của đơn vị khảo thí quốc tế PeopleCert cho tất cả các khoá 

ITIL® của Axelos. Tất cả tài liệu đào tạo ITIL® đã được tổ chức khảo thí quốc tế phê duyệt 

(xem thêm – Accredited ITIL Training Provider duy nhất ở Việt Nam) 

 

b. Giảng viên đứng lớp có đủ điều kiện đứng lớp cho các khoá ITIL® trong chương trình 

này? 

Giảng viên đứng lớp là ông Đoàn Đức Đề là ITIL® Expert, là giảng viên được tổ chức khảo thí 

quốc tế PeopleCert phê duyệt được phép đào tạo tất cả các khoá trong chương trình này. Ông 

cũng là giảng viên duy nhất ở Việt Nam được cấp phép đào tạo các khoá Foundation, 

Intermediate và Advance (xem chi tiết profile của giảng viên Đoàn Đức Đề ở link) 

 

c. Giảng viên này đã dạy ITIL® cho các đơn vị nào? 

Giảng viên Đoàn Đức Đề đã đào tạo ITIL® cho các doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, tiêu 

biểu như: Bộ tài chính Việt Nam, Bộ tài chính Lào, Kho bạc nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam, Tập đoàn EVN, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, Vietcombank, VPBank, Sacombank, 

VNDirect, Tập đoàn Thế Giới Di Động, Lazada Việt Nam, Microsoft Việt Nam, Tập đoàn 

Wilmar, Cổng thanh toán Napas, … 

 

d. Năng lực tiếng anh của học viên còn hạn chế thì có tham dự lớp học được không? 

Nội dung đào tạo bằng tiếng Anh (theo thoả thuận bản quyền của tổ chức khảo thí PeopleCert). 

Khóa học 
Số ngày 

học 
Chi phí học (VND)  

Chi phí thi chứng chỉ 

quốc tế (VND)  

ITIL 2011 Foundation 3 7,200,000 5,800,000 

ITIL 2011 Intermediate (5 

khoá) 
4 Vui lòng liên hệ Vui lòng liên hệ 

ITIL 2011 Advance 5 Vui lòng liên hệ Vui lòng liên hệ 

http://www.apexglobal.com.vn/
http://www.apexglobal.com.vn/en/apex-global-duoc-chung-nhan-trung-tam-dao-tao-itil-tat-ca-cac-khoa-axelos-itil-va-thi-lay-chung-chi-quoc-te-o-exin/
http://www.apexglobal.com.vn/en/doan-duc-de/
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Giảng viên sẽ dạy bằng tiếng Việt. Học viên cần có năng lực đọc hiểu tiếng thì có thể tham gia 

chương trình. 

 

e. Phương pháp giảng dạy của Apex Global có gì hơn với các đơn vị đào tạo khác? 

Đây là điểm đặc biệt khác biệt. Apex Global là đơn vị tiên phong áp dụng phương pháp đào 

tạo và huấn luyện (training và coaching). Bênh cạnh đào tạo các kiến thức cho học viên, giảng 

viên sẽ đưa ra các bài tập tình huống và huấn luyện học viên cùng nhau giải quyết các tình 

huống với các câu hỏi định hướng của giảng viên. Chính điều này giúp học viên tự tin với đề 

thi tình huống ở cấp độ Intermediate và Advance, và cũng giúp học viên ứng dụng kiến thức 

vào công việc thực tế sau khoá đào tạo. 

 

f. Tương lai nghề nghiệp của học viên có chứng chỉ ITIL® Expert như thế nào? 

 ITIL® là một framework quản lý có thể nói là trưởng thành nhất dành cho đội ngũ quản lý 

CNTT trên thế giới. Đó là lý do ITIL® Expert là chứng chỉ danh giá trên thế giới. Chứng chỉ 

ITIL® Expert là chứng chỉ cao nhất nằm trong hệ thống chứng chỉ ITIL®. ITIL® Framework 

được các tập đoàn đa quốc gia ứng dụng để xây dựng hệ thống dịch vụ CNTT, và chuyển CNTT 

sang hướng dịch vụ. Người có chứng chỉ ITIL® Expert sẽ được học cách đưa ra chiến lược, 

thiết kế, triển khai, vận hành, và cải tiến hệ thống dịch vụ. Người có chứng chỉ ITIL® Expert ở 

thị trường Mĩ có mức thu nhập trung bình là 140,000 USD/năm (nguồn payscale.com). Người 

có chứng chỉ ITIL® Expert sẽ có nhiều thuận lợi khi tham gia các dự án lớn với các đối tác quốc 

tế như Smart City, CMCN 4.0,… 

 

g. Cách tích lũy credits thông qua các chứng chỉ ITIL® cơ bản và ITIL® nâng cao để lấy  

ITIL® Expert như thế nào? 

 Khoá cơ bản (ITIL® Foundation): Thi trắc nghiệm 40 câu, kiến thức yêu cầu ở mức 1 và 2 

theo phân loại Bloom, bạn phải đạt làm đúng 26 câu trong số 40 câu (65%). Thành công ở 

khoá này bạn sẽ có chứng chỉ cơ bản và có 2 credits. 

 Điều kiện dự thi: 

o Học qua khoá ITIL® 2011 Foundation 

o Thi ở trung tâm ITIL® uỷ quyền (Accredited ITIL® Training Provider) hoặc thi 

online. 

 

 Khoá nâng cao theo Lifecycle (SS, SD, ST, SO, CSI): Thi trắc nghiệm 8 câu tình huống, 

kiến thức yêu cầu ở mức 3 và 4 của phân loại Bloom. Bạn phải đạt 28 điểm/40 điểm (70%). 

Thành công ở các khoá này bạn sẽ có chứng chỉ tương ứng và có thêm 3 credits cho mỗi 

khoá.  

 Điều kiện dự thi: 

o Đã có chứng chỉ quốc tế ITIL® 2011 Foundation (2 credits) 

o Học với Giảng viên ITIL® uỷ quyền (Accredited  ITIL® Trainer) cho khoá tương 

ứng. 

o Thi ở trung tâm ITIL® uỷ quyền (Accredited ITIL® Training Provider) với xác 

nhận của Accredited ITIL® Trainer. 

http://www.apexglobal.com.vn/
http://www.apexglobal.com.vn/en/tim-hieu-ve-cac-cap-do-chung-chi-itil/
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 Khoá học cao nhất MALC (Managing Across the Lifecycle): Thi trắc nghiệm 10 câu tình 

huống, kiến thức yêu cầu ở mức 5 và 6 của phân loại Bloom. Bạn phải đạt 35 điểm/50 điểm 

(70%). Thành công ở các khoá này bạn sẽ có chứng chỉ tương ứng và có thêm 5 credits cho 

mỗi khoá. 

 Điều kiện dự thi: 

o Đã tích luỹ đủ 17 credits (2 credits từ chứng chỉ ITIL® 2011 Foundation, và 15 

credits cho 5 khoá ITIL® 2011 Intermediate) 

o Học với Giảng viên ITIL® uỷ quyền (Accredited ITIL® Trainer) cho khoá tương 

ứng. 

o Thi ở trung tâm ITIL® uỷ quyền (Accredited ITIL® Training Provider) với xác 

nhận của Accredited ITIL® Trainer. 

 

11) Thông tin liên hệ tư vấn 

 

Công ty Cổ phần Apex Global 
284 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM 

Người liên hệ: (Ms) Nguyễn Thi Ngọc Trang 

Điện thoại: (028) 6271 8187; Hotline: 0963 801 047 

Email: info@apexglobal.com.vn 

Website: www.apexglobal.com.vn  

 

 

 

http://www.apexglobal.com.vn/
mailto:info@apexglobal.com.vn
http://www.apexglobal.com.vn/

