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CHƯƠNG TRÌNH

Trở thành nhà quản lý là mục đích thăng tiến và cũng là một 
mốc quan trọng trên con đường sự nghiệp của nhiều người. 
Nhưng những người giỏi chuyên môn chưa hẳn đã quản lý 
tốt bởi muốn trở thành một người quản lý giỏi, doanh nhân 
cần biết tự nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của mình. 
Quản lý là một công việc đầy thử thách và rất dễ thất bại nếu 
không có phương pháp.

Một nhà quản lý không có kinh nghiệp dễ mắc phải những lỗi 
sau: đồng nhất tầm nhìn, mục tiêu của chủ doanh nghiệp với 
tầm nhìn và mục tiêu của chính mình hoặc coi nhiệm vụ của 
mình là thực thi tầm nhìn, mục tiêu của chủ doanh nghiệp; sa 
lầy vào công việc chuyên môn; đặt nhầm trọng tâm quản lý 
vào con người thay vì các hệ thống quy trình; nhận thức 
không đúng về các chiến lược mà nhà quản lý cần xây 
dựng….Vậy làm sao để khắc phụ những ngộ nhận về quản lý 
đó và trở thành Nhà quản lý chuyên nghiệp?

Chương trình đào tạo được biên soạn dựa vào khảo sát hoạt 
động thực tiễn của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn tại 
Việt Nam và trên thế giới nhằm giúp các nhà quản lý xác 
định đúng vị trí và vai trò của mình, nâng cao năng lực quản 
trị và kỹ năng triển khai chiến lược cho Quản lý cấp trung.
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1. Các cấp Giám đốc chi nhánh, Trưởng Bộ phận, trưởng 
phó phòng ban;

2. Cấp giám sát, quản lý, tổ trưởng, quản đốc;

3. Các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí giám 
sát, quản lý.

THAM GIA KHÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH

1. Thừa nhận, thích nghi và chủ động giải quyết hiệu quả các 
công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người 
quản lý & lãnh đạo;

2. Thực hiện các bước hoạch định công viê ̣c và ủy thác công 
viê ̣c hiệu quả;

3. Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp;

4. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và 
thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả;

5. Huấn luyện, hướng dẫn trên công việc và đánh giá kết quả 
công việc của nhân viên;

6. Xác định các cách tiếp cận và giải quyết hiệu quả các sự 
cố hoặc mâu thuẫn, khó khăn trong công việc;

7. Biê ́t ca ́ch xây dựng đội ngũ nhân viên và dẫn dắt độ i 
hoàn thành mục tiêu chung.

8. Lập kế hoạch hoàn thiện để nâng cao năng lực quản lý của 
bản thân và đáp ứng được yêu cầu công việc.

Sau khi hoàn tất chương trình này, bạn có thể
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CHƯƠNG TRÌNH
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Lập kế hoạch – Tổ chức thực hiện

CHUYÊN ĐỀ/ NỘI DUNG HỌCSTT
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• Khái quát về lập kế hoạch
• Phương pháp lập kế hoạch
• Xác định mục tiêu
• Chuẩn bị nguồn lực
• Truyền đạt kế hoạch
• Phương pháp tổ chức công việc
• Tổ chức công việc cá nhân

Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc

• Giám sát quá trình thực hiện công việc của nhân viên
• Những khó khăn trong thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc
• Mục đích và lợi ích của việc đánh giá hiệu quả làm việc
• Quy trình và công cụ thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc
• Cách xây dựng hệ thống KPI công viê ̣c.
• Đánh giá hiệu quả làm việc theo tiêu chí

Tạo động lực cho nhân viên

• Công cụ phân tích động lực
• Vai trò của doanh nghiệp
• Vai trò của người quản lý
• Nghệ thuật động viên theo Maslow
• Nghệ thuật động viên theo Herzberg
• Các cách động viên nhân viên hiê ̣u quả

04 Huấn luyện, kèm cặp nhân viên

• Nguyên tắc huấn luyện & đào tạo nhân viên
• Cách đào tạo & phát triển Nhân viên dự phòng
• Các mong đợi của người học
• Quy trình hướng dẫn công việc
• Kèm cặp và lợi ích của kèm cặp nhân viên đối với quản lý
• Các phương pháp kèm cặp
• Các kỹ năng cần thiết
• Duy trì hoạt động kèm cặp



Chuyên gia

PHAN ANH LƯU

Chuyên gia chiến lược, xây dựng 
tổ chức, tái cấu trúc

GIẢNG VIÊN CHÍNH

Chuyên gia

ĐỖ HOÀI NAM

Chuyên gia về quản trị chiến 
lược và tài chính
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Tổng thời lượng: 12 buổi học

05 Kỹ năng giao việc ủy quyền

• Các bước ủy thác và phân công công việc
• Các công việc không được ủy thác
• Mức độ ủy quyền
• Xử lý tử chối của nhân viên khi ủy thác
• Các nguyên tắc ủy thác công viê ̣c

06 Giải quyết vấn đề & ra quyết định

• Quy trình giải quyết vấn đề
• Xác định vấn đề
• Xác định nguyên nhân
• Ứng dụng công cụ trong giải quyết vấn đề
• Ra quyết định trong lãnh đạo
• Những phương pháp ra quyết định hiệu quả
• Cơ sở Ra Quyết định
• Đánh giá hiê ̣u quả các quyết định
• Thực hành

/

Chuyên gia

HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia huấn luyện bán 
hàng, quản lý bán hàng

Chuyên gia

TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia về lãnh đạo, nhân 
sự, kỹ năng mềm

Chuyên gia

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia về quản trị nhân sự 
với hơn 20 năm kinh nghiệm

Chuyên gia

LÊ NHƯ HIẾU

Tiến sĩ Kinh tế Bulacan Sate 
University



Với sứ mệnh "Khai sáng cộng đồng Danh nhân qua các giá 
trị tri thức", trong gần 15 năm qua, từ những dự án cụ thể, 
những chương trình đào tạo mang tính khai mở - chuyên 
môn sâu, các dự án hoạt động trong cộng đồng học viên - 
cộng đồng doanh nhân, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã 
xác lập rõ nét những giá trị cốt lõi của mình, mong muốn là 
một điểm đến về tri thức - thực học - thực làm.

Từ khóa học đầu tiên được khai giảng vào tháng 8/2008, tới 
nay PTI đã có hàng trăm chương trình đào tạo cấp cao như 
CEO; CHRO; CFO; CMO; CCO; CPO được tổ chức tại phần 
lớn những địa điểm quan trọng, đầu tàu về kinh tế của cả 
nước với hàng chục nghìn học viên là các anh chị giữ vai trò 
quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp đã tới tham gia. Song hành 
với đó là một đội ngũ nhân viên trong các doanh nghiệp - 
những đối tượng tham gia các khóa học ngắn hạn về kỹ 
năng lên tới hàng chục nghìn lượt học viên. Các dự án về 
Giáo dục - Cộng đồng bổ trợ cho việc học chính khóa đã 
được tổ chức thành những sự kiện thường niên quy mô lớn 
như:

Diễn dàn kinh doanh mở - triển lãm ngành nghề BIF được tổ 
chức 5 năm một lần, nhiều hội thảo kinh tế lớn định kỳ tổ 
chức mỗi năm 2 lần, các chuyên khảo, những hội nghị bàn 
tròn về nhiều chủ đề quản trị/ quản lý trong kinh doanh được 
thực hiện thường xuyên.
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2000
hơn

Khóa học đã được PTI 
tổ chức thành công 115000

hơn
Học viên tham dự, 75% 
quay lại sau khóa đầu

1000
hơn

Chương trình đào tạo 
IN HOUSE 200

hơn
Dự án đã tư vấn

300
hơn

Khóa học giám đốc 
chức năng khai giảng 150

hơn
Chương trình kiến tập 
trong & nước ngoài

300
hơn

Khóa học CEO đã được 
tổ chức thành công 130

hơn
Chuyên gia/ Giảng 
viên cam kết dài lâu

Vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc truy cập LINK KHÓA HỌC để xem

LỊCH KHAI GIẢNG và PHÍ ƯU ĐÃI MỚI NHẤT

Link khóa học: https://bit.ly/mmm-hn

0766.133.336Hotline/Zalo:
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HÀ NỘI
Tầng 14, Tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lầu 1, Tòa nhà Rivera Park Sài Gòn, Số 7/28 Đường Thành Thái, P14, Q10, TP. HCM
TP. HỒ CHÍ MINH
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TỪ PTI
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