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Ông Tô Bình Minh, chuyên 
gia đào tạo và tư vấn cho 
các doanh nghiệp và các tổ 
chức chính phủ, phi chính 
phủ như: Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), Cục Xúc tiến 
thương mại (Vietrade), 
Trung tâm Trọng tài Quốc 
tế Việt Nam (VIAC), Crest-
com® (Mỹ);… Đã từng 
được đào tạo ở các nước: 
Thụy Sỹ, Thụy Điển, Sin-
gapore, Úc; Giảng viên 
cho nhiều trường đại học 
và chương trình đào tạo: 
Chương trình đào tạo 1.000 
giám đốc cho Tp HCM, Đại 
học Ngoại thương, Đại 
học Kinh tế Tp HCM, Đại 
học Luật Tp HCM, Đại học 
Ngân hàng Tp HCM, Đại 
học Mở Tp HCM, Đại học 
Kinh tế Luật (Đại học Quốc 
gia Tp HCM), …

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

27, 29/02/2012
& 02,05,07/3/2012
Buổi tối : 18:00 ~ 21:00

1,250,000 VNĐ (bao gồm 
tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

LIÊN HỆ

    “Con người đàm phán ở mọi nơi, kỹ năng đàm phán luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. 
Để trở thành nhà đàm phán hiệu quả, hãy đánh thức những kỹ năng đàm phán và tận 
dụng mọi cơ hội để thực hành chúng.”

PHÒNG ĐA NĂNG, TÒA NHÀ VJCC
SỐ 15, ĐƯỜNG D5, VĂN THÁNH BẮC, P.25, Q. BÌNH THẠNH

MỤC TIÊU PHƯƠNG PHÁP

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

Phát triển kỹ năng đàm phán nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Thuyết trình; Video clip; Thảo luận 
nhóm; Xử lý tình huống; Trò chơi; 
Đóng vai

Thời gian Nội dung Mục tiêu

Buổi 1

• Khái niệm về đàm phán
• Các kiểu đàm phán
• Các hình thức đàm phán:  
bằng văn bản (thư, email); bằng 
điện thoại;  bằng gặp gỡ trực 
tiếp

• Hiểu đúng về đàm phán, áp dụng các 
nguyên tắc cơ bản, tránh những ảo tưởng 
và vượt qua những rào cản trong đàm 
phán

• Phân biệt các kiểu đàm phán, cách sử 
dụng kiểu đàm phán hội nhập và nguyên 
tắc nhằm đạt được thỏa thuận với kết quả 
“thắng-thắng”, cùng có lợi cho các bên

• Hiểu và biết cách tận dụng những ưu 
điểm và hạn chế những khuyết điểm của 
các hình thức đàm phán, từ đó lựa chọn 
hình thức đàm phán thích hợp với từng 
tình huống

Buổi 2

• Những lỗi thường mắc phải 
trong đàm phán

• Chuẩn bị đàm phán
• Mở đầu đàm phán

• Nhận biết để tránh những lỗi thường hay 
mắc phải trong đàm phán

• Biết những công việc cần phải làm trước 
khi đàm phán

• Biết cách tạo không khí đàm phán và vận 
dụng các nguyên tắc mở đầu đàm phán 
tạo tiền đề cho một cuộc đàm phán thành 
công

Buổi 3 • Đặt câu hỏi, lắng nghe, quan 
sát, phân tích, trình bày

• Phát triển các kỹ năng đặt câu hỏi, lắng 
nghe, quan sát, phân tích, trình bày 

Buổi 4

• Trả lời câu hỏi
• Thương lượng
• Kết thúc đàm phán

• Nắm vững nguyên tắc và phát triển các 
kỹ năng trả lời câu hỏi, thuyết phục, 
nhượng bộ, xử lý bế tắc và kết thúc đàm 
phán

• Xác định những công việc phải làm khi 
kết thúc đàm phán

Buổi 5

• Một số thủ thuật trong đàm 
phán

• Thực hành đàm phán

• Nhận biết và cách đối phó với một số thủ 
thuật hay gặp trong đàm phán 

• Vận dụng những kỹ năng đàm phán vào 
tình huống cụ thể trong kinh doanh



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 22-11: 
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. Thảo / 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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