
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ ĐIỀU HÀNH  
CUỘC HỌP HIỆU QUẢ, CHUYÊN NGHIỆP

Giảng viên: 

Ông Trần Hoàng Hiệp
	
Chuyên viên đào tạo cao cấp 
tại Sacombank.
Chuyên gia đào tạo cho các 
Công ty lớn trong và ngoài 
nước như Tổng Công ty Xăng 
dầu Việt Nam, Vietnamair-
lines, Trust Bank, Eurowin-
dow, Sacombank, Tập đoàn 
CP (Thái Lan).

Mục tiêu:

1. Trình	bày	nội	dung	thuyết	trình	một	cách	thuyết	phục	đến	người	nghe
2. Ứng	xử	linh	hoạt	các	tình	huống	phát	sinh	khi	đang	thuyết	trình
3. Tổ	chức	sắp	xếp	để	có	một	cuộc	họp	thành	công
4. Điều	hành	cuộc	họp	nhằm	đạt	được	mục	tiêu	đặt	ra
5. Biết	và	sử	dụng	được	các	công	cụ,	biểu	mẫu	trong	thuyết	trình	và	quản	

lý	cuộc	họp

ĐỐI TƯỢNG:
Các nhà quản lý, trưởng/
phó các đơn vị chức 
năng, nhân viên phòng 
tổ chức – nhân sự, nhân 
viên bán hàng và các 
cá nhân muốn nâng 
cao khả năng giao 
tiếp, thuyết trình.

Thời gian: 
   Ngày 12, 13/10/2010.
   Sáng: 8:30-11:30
   Chiều: 13:00-16:00

Học phí: 1.000.000 VNĐ
Giảm 5% nếu đăng ký & nộp 
học phí trước ngày khai giảng 
2 tuần.

Ngày 12, 13 tháng 10 năm 2010.

KHÓA HỌC BC 14-10:

Địa	điểm:	Phòng	Đa	năng,	toà	nhà	VJCC	
	Số	15,	Đường	D5,	Văn	Thánh	Bắc,	P.25,	Q.	Bình	Thạnh

Nội dung:

Phần 1: Kỹ năng thuyết trình & Trình bày hiệu quả, chuyên nghiệp 
(Ngày 12 và Sáng 13/10/2010)

Bạn	 đã	 hiểu	 rõ	 về	 Giao	 tiếp	 và	Trình	
bày	trước	đám	đông	hay	chưa?

• Tổng	quan	về	kỹ	năng	giao	tiếp,	Kỹ	
năng	trình	bày	trước	đám	đông

• Mở	 đầu	 và	 tạo	 ấn	 tượng	 như	 thế	
nào

• Các	phương	pháp	diễn	đạt	ý	tưởng	
thu	hút

• Ngôn	 phong	 và	 giọng	 nói,	 Ngôn	
ngữ	cử	chỉ

• Cách	 thức	 lập	 luận	 và	 chuyển	 ý	
logic

Những	 khó	 khăn,	 trở	 ngại	 làm	 bạn	
mất	 tự	 tin	 trong	 giao	 tiếp	 là	 gì?	

Cách	 thức	 giúp	 bạn	 vượt	 qua	 trở	 ngại	
để	 có	 phong	 cách	 giao	 tiếp,	 thuyết	
trình	 chuyên	 nghiệp.	 Cách	 xử	 lý	 tình	
huống	khó	khăn	trong	khi	đang	thuyết	
trình
• Câu	 hỏi	 khó	 của	 người	 nghe	 và	

cách	trả	lời?
• Đối	 phó	 như	 thế	 nào	 khi	 người	

nghe	gây	rối?
• Làm	thế	nào	để	kiểm	soát	thời	gian	

buổi	họp?

Chuẩn	bị	cho	một	cuộc	
họp	 hiệu	 quả:	 Thư	

mời	và	Chương	trình	nghị	
sự;	 Bố	 trí	 phòng	 họp	 và	
Các	 phương	 tiện	 hỗ	 trợ;	
Tài	liệu	họp

Xác	định	rõ	vai	 trò	của	
những	 người	 tham	

dự:	Người	chủ	tọa;	Người	
dẫn	 chương	 trình;	 Người	
tham	 dự;	 Người	 ghi	 biên	
bản

Điều	hành	tiến	trình	
một	cuộc	họp	hiệu	

quả	như	thế	nào?	

• Khai	 mạc,	 Cách	 nêu	
vấn	 đề	 và	 Phân	 tích	
vấn	đề

• Thống	nhất	các	ý	kiến	
giải	pháp	cho	vấn	đề

• Đúc	 kết	 và	 chương	
trình	hành	động

• Biên	 bản	 và	 Theo	 dõi	
sau	cuộc	họp

Các	kỹ	năng	không	thể	
thiếu	trong	điều	hành	

cuộc	 họp	 chuyên	 nghiệp	
là	gì?

• Phát	biểu	vấn	đề
• Đặt	 câu	 hỏi	 và	 trả	 lời	

câu	hỏi
• Tranh	luận

Phần 2: Kỹ năng điều hành cuộc họp (Chiều 13/10/2010)

Phương pháp giảng dạy: 
Giảng	viên	áp	dụng	phương	pháp	giảng	hiện	đại	sinh	động,	lấy	học	viên	
làm	trung	tâm,	ghi hình và phân tích trực tiếp trên phần thực hành của 
học viên.	Học	viên	sẽ	được	thực	hành	kỹ	năng	giao	tiếp	và	thuyết	trình	
tại	lớp.

Email:bc@vjcchcmc.org.vn
Tel: (08) 3512 2151
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