
B U S I N E S S 
  C o u r s e s

- Sắp xếp các vấn đề hiện trạng và có thể đưa ra các hành động để giải quyết vấn đề theo quan 
điểm lãnh đạo và giao tiếp.
- Tìm hiểu các phong cách lãnh đạo cần thiết trong xây dựng đội nhóm, từ đó linh hoạt thay đổi 
phù hợp với tình hình thực tế.
- Vận dụng các kỹ năng thúc đẩy (Facilitation Skill) và kỹ năng huấn luyện (Coaching Skill) để tạo 
động lực, khuyến khích các cá nhân, tập thể cùng hoàn thành mục tiêu.

: 13:30 - 16:30

4.750.000 VND/người 

 TƯ D U Y L Ã N H ĐẠO V À N Ă N G 
LỰC N H À T U YỂN DỤN G

G I Ả N G  V I Ê N
N Ộ I  D U N G  -  K Ế T  Q U Ả

Đ Ố I  T Ư Ợ N G

H Ọ C  P H Í

N G Ô N  N G Ữ

L I Ê N  H Ệ

Học online trực tuyến qua Zoom.
Đ Ị A Đ I Ể M

T H Ờ I  G I A N

• Giới thiệu bản thân và các vấn đề hiện tại của công ty bạn. 
• Chiến lược quản lý người nhân lực. Hệ thống việc làm kiểu 

Nhật. Xây dựng đội nhóm và lãnh đạo.
• Quản lý nhân lực và Phát triển nhân lực. An toàn vệ sinh 

lao động. Giao tiếp và lãnh đạo. Tổng kết.
• Hiểu  được tổng quan về hệ thống quản lý nhân sự và tiếp 

thu kiến   thức về hệ thống việc làm kiểu Nhật Bản, đặc biệt 
là trong điều kiện kinh tế tăng trưởng cao, từ đó sẽ đưa ra 
giải pháp cho vấn đề nhân sự của công ty bạn.

• Tiếp thu kiến   thức về hệ thống quản lý nguồn nhân lực mới 
nhất dựa trên các trường hợp cụ thể và đưa ra giải pháp 
cho các vấn đề nhân sự của công ty bạn.

• Học cách lãnh đạo cần thiết cho việc xây dựng nhóm và có 
khả năng ứng phó theo tình huống.

• Bạn sẽ có thể sử dụng các kỹ năng hỗ trợ và huấn luyện 
để thúc đẩy các nhóm và cá nhân đạt được mục tiêu của 
họ.

• Bạn sẽ có thể sắp xếp các vấn đề hiện tại từ góc độ giao 
tiếp và lãnh đạo, và có hành động để giải quyết các vấn đề.

Mr. Đức, Ms. Phương
Hotline: 038.869.8610
Tel:  (028) 3512 2151
Fax:  (028) 3512 2150
Email:  bchcmc@vjcc.org.vn

Tiếng Nhật có phiên dịch sang 
tiếng Việt.

Ông YONEKAWA Koji
- Chuyên gia của JICA

- Trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, giám đốc bộ phận nhân sự, 
- Những người có mục tiêu hướng tới vị trí quản lý, giám đốc nhân sự.

KHÓA HỌC BC 24-2122:

25 - 28/7/2022 (4 ngày)
Sáng  : 9:00 - 12:00
Chiều  

htnghia
Typewritten text
* Lưu Ý: Quý anh/chị học viên vui lòng đăng ký trước thời hạn 04 ngày để đảm bảo nhận được tài liệu trước ngày khai giảng.



 
 

 

 PHIẾU ĐĂNG KÝ  

Công ty:  ............................................................................................................................................. 

Địa chỉ:  .............................................................................................................................................. 

Mã số thuế:  ........................................................................................................................................ 

Tel: ……………………………….Fax:………………………..Email: ........................................... 

Người liên hệ:  ................................................................................................................................... 

 

Học viên tham dự khóa học: BC ……-2122 

1. ☐Ông/ ☐Bà:  ........................................................................Ngày sinh:  ............................. 

Chức vụ:  ................................................................................................................................ 

2. ☐Ông/ ☐Bà:  ........................................................................Ngày sinh:  ............................. 

Chức vụ:  ................................................................................................................................ 

3. ☐Ông/ ☐Bà:  ........................................................................Ngày sinh:  ............................. 

Chức vụ:  ................................................................................................................................ 

4. ☐Ông/ ☐Bà:  ........................................................................Ngày sinh:  ............................. 

Chức vụ:  ................................................................................................................................ 

5. ☐Ông/ ☐Bà:  ........................................................................Ngày sinh:  ............................. 

Chức vụ:  ................................................................................................................................ 

 

 THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Để đăng ký, xin Qúy 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: 

 Tài khoản 1: 

Ngân hàng:       Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV – Chi nhánh Thủ Thiêm) 

Tên TK:            Phân Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản tại TP.HCM 

Số tài khoản:     1661 00000 24150 

 

 Tài khoản 2: 

Ngân hàng:       Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Sài Gòn  

Tên TK:            Phân Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản tại TP.HCM 

Số tài khoản:    053 100 256 1385 

 

Chi tiết xin liên hệ: Mr.Đức, Ms. Phương 

Hotline: 038.869.8610 

Tel: 028.3512.2151 – Fax: 028.3512.2150 

Email: bchcmc@vjcc.org.vn 

Địa chỉ: Số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Website: www.vjcchcmc.org.vn 

 

BUSINESS COURCES 

PHÂN VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM – NHẬT BẢN TẠI TP.HCM 
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