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Sáng : 8:30 ~ 11:30
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THỜI GIAN

1,500,000 VNĐ (bao gồm tài liệu 
và ăn nhẹ giữa buổi)

HỌC PHÍ

Tel:  (08) 3512 2151
Fax:  (08) 3512 2150
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Ms. Uyen, Ms. Ha
Web: www.vjcchcmc.org.vn

LIÊN HỆ

MỤC TIÊU

NỘI DUNG

PHòNG ĐA NăNG, TòA NHÀ VJCC
Số 15, ĐƯỜNG D5, VăN THáNH BắC, P.25, Q. BÌNH THẠNH

ĐỊA ĐIỂM

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các cán bộ Quản lý nhóm những kiến thức quan trọng, nhằm 
phát triển các kỹ năng:

 » Kỹ năng rèn luyện và phát huy khả năng lãnh đạo
 » Kỹ năng động viên, khuyến khích và khơi dậy quyết tâm cho nhân viên trong nhóm để cùng đạt mục 

tiêu đề ra.
 » Kỹ năng tìm ra vấn đề và giải quyết vấn đề hiệu quả.

ĐốI TƯỢNG

Cán bộ quản lý cấp trung, trưởng, phó các phòng ban và ứng viên của 
các vị trí quản lý cấp trung.

Phần 1:  Kỹ năng lãnh đạo
1. Giao tiếp với hiệu quả thuyết phục cao nhất

• Khắc phục rào cản giao tiếp
• Kỹ năng thể hiện và quan sát
• Giao tiếp ngôn ngữ & phi ngôn ngữ
• Nghệ thuật lắng nghe
• Kỹ năng dẫn dắt cuộc họp hiệu quả

2. Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả
• Cách nhận dạng vấn đề
• Quy trình giải quyết vấn đề
• Phương pháp phát triển các giải pháp thay thế 
• Phương pháp thu phục sự đồng lòng

Phần 2: Kỹ năng huấn luyện và xây dựng đội nhóm
• Quy trình huấn luyện
• Quản lý yếu tố con người
• Quá trình xây dựng đội nhóm
• Yếu tố xây dựng nhóm làm việc hiệu quả cao
• Vai trò của người lãnh đạo trong nhóm 
• Người lãnh đạo, điều phối, trung gian và đàm phán

Phần 3: Tạo động lực làm việc cho nhân viên
• Ứng dụng các nguyên tắc, lý thuyết của thuật động viên
• Thiết lập mục tiêu theo SMART
• Đánh thức khả năng tiềm ẩn

Phần 4: Mười phương cách cải thiện kỹ năng lãnh đạo 
              (Theo Ronya Banks)

Phần 5: Thực hành nhóm “Giải quyết Điển cứu: Công ty Electrolux”

GIẢNG VIÊN

Ông Đỗ Hữu Anh
Phó Tổng giám đốc công ty DHL – 
VNPT Express Ltd.
- Giảng dạy cho nhiều chương trình 
và trường Đại học như: Đại học 
Ngoại thương, Đại học Hoa Sen, Đại 
học Kinh tế, CFVG,...
- Chuyên đào tạo, tư vấn cho các 
doanh nghiệp, các tổ chức của chính 
phủ và phi chính phủ...

    “Giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp không phải là sản phẩm, không phải thương hiệu mà là chính đội ngũ nhân 
sự. Yếu tố CON NGƯỜI là chìa khóa để một doanh nghiệp đạt được thành công. Trong đội ngũ nhân sự hùng mạnh 
và chuyên nghiệp không thể thiếu vai trò của người Quản lý đội, nhóm làm việc.”

* Phương pháp: Trình bày kết hợp thảo luận nhóm theo tình huống cụ thể.



FAX: (08) 3512 2150

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHIẾU ĐăNG KÝ

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC 11-12: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài Khoản:

• Tên TK: Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân Hàng: Vietcombank Binh Thanh

Chi tiết xin liên hệ C. Hà / C.Uyên
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 Mail: bc@vjcchcmc.org.vn
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại Thương
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