
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 
LÀM VIỆC NHÓM

BC 09-1314

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày 19 / 03 / 2014
Sáng : 9:00 ~ 12:00
Chiều: 13:30 ~ 16:30

THỜI GIAN

800,000 VNĐ (bao gồm tài liệu 
và ăn nhẹ giữa buổi)

HỌC PHÍ
Ms. Vân, Mr. Đức
Tel:  (08) 3512 2151
Fax:  (08) 3512 2150
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Web: www.vjcchcmc.org.vn

LIÊN HỆ

MỤC TIÊU

NỘI DUNG

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

ĐỊA ĐIỂM

Khóa học cung cấp cho các cán bộ quản lý và các thành viên trong doanh nghiệp những kỹ 
năng quan trọng nhằm: xây dựng quan hệ tích cực giữa các thành viên trong nhóm; xây dựng 
các hoạt động cần thiết để duy trì nhóm làm việc hiệu quả; giữ sự nhiệt tình trong nhóm và cùng 
nhau lập kế hoạch hành động. 

ĐốI TƯỢNG

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

I. Phát triển và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trong 
làm việc nhóm

• Kỹ năng lắng nghe
• Kỹ năng động não (brainstorming)
• Kỹ năng đưa và nhận phản hồi
• Kỹ năng giải quyết vấn đề theo nhóm
• Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn
• Kỹ năng tạo động lực và gây ảnh hưởng đến các thành 
viên trong nhóm

II. Thực hành tình huống về kỹ năng làm việc nhóm.
* Phương pháp: Trình bày kế hoạch hành động kết hợp thảo 
luận nhóm theo tình huống cụ thể.

GIẢNG VIÊN

Ông Đỗ Hữu Anh
- Nguyên 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, Trung tâm Quản lý Đào 
tạo Pháp Việt (CFVG), Đại học 
Kinh tế, ...
- Chuyên đào tạo, tư vấn cho các 
doanh nghiệp, các tổ chức của 
chính phủ và phi chính phủ...
- Hiện là Trưởng ban Đào tạo của 
FedEx Agency

    “Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì yêu cầu làm việc theo nhóm là cần 
thiết hơn bao giờ hết. Đơn giản vì không ai là hoàn hảo, làm việc theo nhóm sẽ tập trung những mặt mạnh của 
từng người và bổ sung cho nhau. Một mục tiêu lớn thường đòi hỏi nhiều người làm việc với nhau, vì thế làm 
việc nhóm trở thành một đòi hỏi quan trọng trong tổ chức cũng như trong cuộc sống. ”

www.vjcchcmc.org.vn



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 09-1314: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

BC 09 - 1314

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

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: Trung tâm hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân hàng: Vietcombank Binh Thanh , Tp.HCM

Chi tiết xin liên hệ Ms. Hà, Ms. Vân, Mr. Đức
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 Email: bc@vjcchcmc.org.vn
 15 đường D5, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.
 Website: www.vjcchcmc.org.vn

 
                                 

  
    

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên 
trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2

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


