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Đầu tư và phát triển con người là bí quyết 
của mọi sự thành công!



Giải Pháp Đào Tạo
Kỹ Năng Giao Tiếp

Thời lượng Phương pháp đào tạo

Đối tượng tham gia

“Có thể thấy được tính cách của một 
người qua cách anh ta nói chuyện.” - 
Menander

Giao tiếp là tiền đề cho thành công của bạn 
trong công việc, trong các cuộc thương thảo, 
đàm phán và hơn cả là trong cuộc sống. Nghệ 
thuật giao tiếp giúp bạn mở rộng các mối quan 
hệ, tăng giá trị sâu sắc hay tạo sự hấp dẫn cho 
chính bản thân.

Tuy nhiên không ít người gặp phải một số 
thách thức trong việc giao tiếp như:
• Ngại ngùng hay không có đề tài để nói chuyện 
• Nghĩ bản thân không giỏi giao tiếp hay người 
khác không có cảm tình với mình
• Cảm thấy khó khăn trong cách cư xử và làm 
hài hòa mối quan hệ
• Còn nhiều khó khăn trong giao tiếp nữa cũng 
khiến bạn bối rối...

Có thể bạn chưa biết nhưng giao tiếp hiệu quả 
bắt đầu từ bạn. Nếu bạn nắm được Kỹ năng 
giao tiếp và ứng xử hiệu quả thì bạn sẽ biết 
cách tạo sức hút cá nhân làm nền tảng cho việc 
giao tiếp.

2 ngày - thời lượng chương trình đào 
tạo có thể điều chỉnh dựa vào thực 
trạng, nhu cầu và mong muốn của 
doanh nghiệp

Khóa học được thiết kế riêng cho cấp 
quản lý, nhân viên.

Chương trình được áp dụng tối đa 
phương pháp thực tế đi kèm các công 
cụ và hướng dẫn nhằm đảm bảo giúp 
cho Anh/Chị Quản lý áp dụng ngay vào 
thực tiễn.
• Thảo luận tương tác và thực hành
• Ứng dụng vào dự án/ công việc thực tế 
• Thảo luận nhóm & Trình bày nhóm
• Đánh giá trước – sau chương trình
• Theo dõi hỗ trợ các học viên/ nhóm áp 
dụng sau khóa học (coaching)
• Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện 
sau chương trình (3-6 tháng)



Mục tiêu đào tạo
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho cấp quản lý và nhân viên:

Hiểu về giao tiếp và cách thức giao tiếp 
diễn ra;

Xác định các rào cản trong giao tiếp và các giải 
pháp để vượt qua chúng;

Giao tiếp phi ngôn ngữ và giao tiếp bằng lời

Kỹ năng đặt câu hỏi 

Giao tiếp khéo léo để kết nối người khác

Xác định các yếu tố gây tổn thương và 
cách giảm tổn thương trong giao tiếp

Cách thiết lập điểm chung trong giao tiếp 
với người khác

Giao tiếp với ngôn ngữ “I-Tôi”

Áp dụng giao tiếp START cho các tình huống 
bất ngờ và nhanh chóng

Lắng nghe tích cực và lắng nghe hiệu quả



Nội dung chương trình

Trên đây là những Module chính cùng những nội dung tiêu biểu.
Chương trình sẽ được hiệu chỉnh linh hoạt tùy theo mục đích và nhu 
cầu đào tạo, sao cho chương trình đào tạo sát với thực tế Doanh 
nghiệp và đem lại hiệu quả cao nhất.

The BIG PICTURE trong
giao tiếp và các rào cản
trong giao tiếp

- Các yếu tố khác liên quan 
trong giao tiếp
- Rào cản về ngôn ngữ
- Rào cản văn hóa
- Sự khác biệt về thời gian và 
địa điểm
...

Kỹ năng đặt câu hỏi

- Câu hỏi đóng
- Câu hỏi mở
- Câu hỏi thăm dò
- Hỏi đúng câu hỏi
- Câu hỏi là chìa khóa cho các 
giải pháp
- Mô hình 4D
...

Giao tiếp bằng lời và
giao tiếp phi ngôn ngữ

• Sức mạnh của cao độ
• Sự thật về giọng
• Sức mạnh của tốc độ
• Sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể
• Cử chỉ cơ thể
• Nói như một NGÔI SAO
....

Kỹ năng lắng nghe
• 7 cách lắng nghe tốt hơn 
mỗi ngày
• Hiểu và áp dụng lắng nghe 
tích cực
• Gửi tín hiệu tốt đẹp đến 
người khác
• Lắng nghe tích cực (4 mức 
độ trong lắng nghe)
...

Nghệ thuật trò chuyện/
đàm thoại 

- 4 cấp độ trong đàm thoại/ 
trò chuyện
...

Kỹ năng giao tiếp nâng cao

• Hiểu các yếu tố gây ảnh hưởng
• Thiết lập các quy luật giao tiếp 
với người khác
• Giao tiếp bằng ngôn ngữ “I-TÔI”
...



• Phân tích nhu cầu đào tạo ban đầu với Ban Giám Đốc (TNA)
• Đề xuất chương trình đào tạo và giảng viên phụ trách

• Ký hợp đồng đào tạo
• Phân tích nhu cầu đào tạo từng chương trình với học viên
• Thống nhất tài liệu, nội dung và phương pháp đào tạo

• Cung cấp chứng nhận đến học viên
• Tổng hợp ý kiến của học viên về khóa học

• Đánh giá trước - sau đào tạo
• Theo dõi, Coaching sau đào tạo
• Thực hiện đánh giá kết quả thay đổi
• Báo cáo kết quả thay đổi

• Định ra mục tiêu hành vi thay đổi mong đợi sau đào tạo
• Tiến hành đào tạo

Quy Trình

Khảo sát thực trạng

Nghiên cứu và đưa giải pháp

Triển khai giải pháp

Đo lường hiệu quả

Đánh giá và báo cáo kết quả
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5 BƯỚC Cung Cấp
Giải Pháp Đào Tạo
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