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	 Giúp	người	học	hình	dung	được	hình	ảnh	cần	có	của	doanh	nghiệp	và	nguồn	nhân	lực	hợp	lý	cho	
doanh	nghiệp	trong	tương	lai.	Ngoài	ra,	khóa	học	cũng	trang	bị	những	kiến	thức	để	phân	tích	một	cách	
khách	quan	khoảng	cách	giữa	thực	trạng	và	mục	tiêu	của	doanh	nghiệp	trong	tương	lai,	từ	đó	đề	ra	các	
biện	pháp	để	đạt	mục	tiêu	và	sự	liên	hệ	giữa	các	biện	pháp.	Học	viên	sau	khi	tìm	hiểu	các	phương	pháp	
cụ	thể	sẽ	áp	dụng	các	chính	sách	tuyển	dụng,	đào	tạo…	tại	doanh	nghiệp	một	cách	phù	hợp.

Ngày 13, 14 & 15/03/2018 
Sáng  : 9:00 - 12:00
Chiều  : 13:30 - 16:30

2.800.000 VND/người 
(bao gồm chi phí tài liệu và ăn 
nhẹ giữa giờ)

Kỹ NăNg lãNh đạo 
Và truyềN đạt thôNg tiN
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Nội dung
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Giới thiệu
Tự giới thiệu 
bản thân và 
động cơ tham 
gia khóa học

Những năng lực 
lãnh đạo cần có

1-1 Tầm nhìn của máy bay trực thăng
Môi trường bên trong và môi trường bên ngoài
1-2 Chiến lược và tổ chức
Thông điệp của Chiến lược
1-3 Phong cách lãnh đạo
6 phong cách lãnh đạo
Quản lý và lãnh đạo tổ chức 

1-4 Mối liên quan giữa bộ phận nhân sự và người 
quản lý
Chế độ đánh giá nhân sự
1-5 Đa dạng & Bao hàm
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02 Xây dựng và 

lãnh đạo đội 
nhóm

2-1 Tinh thần lãnh đạo hợp tác và cạnh tranh
Trò chơi về lãnh đạo:
Tầm quan trọng của chiến lược, ra quyết định, giao 
tiếp

2-2 Xây dựng đội nhóm
Sự khác nhau giữa đội nhóm làm việc và tập hợp 
các cá nhân đơn thuần
Các giai đoạn phát triển của đội nhóm
Quản lý để cải cách đội nhóm

N
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y 
03 Lãnh đạo và 

giao tiếp

3-1 Giao tiếp để nâng cao năng lực của đội nhóm
Vận hành cuộc họp hiệu quả
Kỹ năng thúc đẩy
Mô phỏng một cuộc họp

3-2 Giao tiếp để nâng cao năng lực cá nhân
Kỹ năng huấn luyện
Lãnh đạo kiểu huấn luyện
Phỏng vấn huấn luyện
Tổng kết
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Phòng Đa năng, Tòa nhà VJCC-HCMC 
Số 15, đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh

t h Ờ i  g i A N

Ông Hirabayashi 
Giáo sư thỉnh giảng 
Đại học Utsunomiya, 
Đại học Quốc gia Nhật 
Bản
Giảng viên Trường 
Hoàng gia Gakushuin
Tốt nghiệp Chuyên ngành Thiết kế 
nghề, khoa Quản trị Kinh doanh, Đại 
học Hosei
34 năm kinh nghiệm tại IBM Nhật Bản 
với các công việc kinh doanh, quản trị 
nhân sự,…
Chuyên gia tư vấn về nhân sự, nghề 
nghiệp
Đồng tác giả các sách:
“Nghiên cứu thực nghiệm- Phát triển 
và hỗ trợ nghề nghiệp cho quản lý 
xuất sắc” (Nhà xuất bản Nakanishiya)
“Từ hoạt động tìm việc đến khi trở 
thành một người thạo việc- Nghiên 
cứu thời kỳ đầu tiên của sự nghiệp” 
(Nhà xuất bản Doyukan)

Các nhà quản lý doanh nghiệp, giám đốc nhân sự, cán bộ tổ chức-
nhân sự, các cá nhân quan tâm

Tiếng Nhật có phiên dịch sang 
tiếng Việt.

l i Ê N  h Ệ

đ Ị A đ i Ể M

Mr. Đức
(028) 3512 2151
(028) 3512 2150
bc@vjcchcmc.org.vn
www.vjcchcmc.org.vn

Lưu	ý:	Giảm	10%	học	phí	cho	trường	hợp	đăng	ký	từ	10	người	trở	lên	
và	5%	học	phí	cho	từ	5	người	trở	lên.	Giảm	5%	học	phí	cho	trường	
hợp	thanh	toán	trước	ngày	06/	3/	2018	và	không	cộng	dồn	cho	trường	
hợp	đăng	ký	từ	10	người	trở	lên.
Nếu	học	viên	đã	thanh	toán	nhưng	không	tham	gia	sẽ	được	bảo	lưu	
cho	khóa	khác.
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Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi email hoặc 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: Phân viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tại TP.HCM.
• Số tài khoản:  1661 00000 24150
• Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

   Chi nhánh Thủ Thiêm

Chi tiết xin liên hệ : Mr. Đức
 Tel: 028-3512-2151  Fax 028-3512-2150
 Email: bc@vjcchcmc.org.vn
 Số 15 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
 Website: www.vjcchcmc.org.vn

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại thương - Cơ sở 2
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Fax 028-3512-2150

www.vjcchcmc.org.vn

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

Học viên tham dự khóa học BC 10-1718: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................


