
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo 

 

TƯ DUY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

và LÀM CHỦ CÔNG VIỆC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://growup.vn/


 

 

Có bao giờ đội ngũ của bạn rơi vào tình huống: 

- Nhân viên thụ động, không biết sắp xếp công việc 

- Công việc trì hoãn vì nhân viên luôn chờ đợi sự hướng dẫn 

- Nhân viên không biết giải quyết công việc, thiếu tâm thế sẵn sàng 

Chương trình đào tạo “Tư duy giải quyết vấn đề và làm chủ công việc” sẽ giúp nhân viên của bạn:   

- Luôn trong tâm thế sẵn sàng, chủ động trong công việc  

- Hình thành tư duy tích cực, tư duy cải tiến và sáng tạo trong công việc 

- Có tinh thần học hỏi, phát triển bản thân  

- Có tinh thần làm việc đội nhóm 

 

    Và đặc biệt là hình thành thói quen, tư duy “làm thế nào để tôi có thể giải quyết công việc này tốt hơn?” 

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

 

Phần 1: Kích hoạt khả năng tiềm ẩn 

- Tại sao chúng ta không thấy được năng lực của mình? 

- Vượt qua khung an toàn  

- Thiết lập niềm tin: Người khác có thể - Tôi có thể 

Bài tập trải nghiệm 

 

Phần 2: Làm chủ công việc 

- Loại bỏ những thói quen tiêu cực 

- Chuyển hóa ý nghĩa: biến khó khăn thành cơ hội 

- Áp lực tạo kim cương 

- Tôi là chủ công việc của mình 

Bài tập thực hành 

 

Phần 3: Tư duy giải quyết vấn đề 

- SCAMPER 

- Mọi vấn đề đều có khả năng giải quyết 

- Làm thế nào để tôi có thể “giải quyết công việc này tốt hơn”? 

Bài tập thực hành 

 

Phần 4:  Thành tích cá nhân. Đội nhóm phát triển 



 

 

- Quy tắc gia tăng giá trị  

- Phối hợp đội nhóm 

 

Phần 5: Thực hành và ứng dụng 

- Sổ tay thói quen tích cực: cách xây dựng và sử dụng 

- 15 phút thực hành mỗi ngày.  

- Theo dõi kết quả và sự phát triển của: 

+ Cá nhân 

+ Đội nhóm  

(sau 01 tuần, 01 tháng và 03 tháng) 

 

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:  

01 ngày (08 tiết)  Sáng 8h30 – 11h30 hoặc chiều 13h00 – 16h30  

Hoặc cho đến khi học viên thực hành hết các bài tập theo yêu cầu. 

 

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:  

- Làm việc nhóm 

- Trải nghiệm 

- Thực hành. 

 

 

 

Đăng ký tư vấn khóa học  

GROW UP JV – Đào tạo kỹ năng | Giới thiệu việc làm tiếng Nhật 

Điện thoại: (+84)353-253-373   |   Email: mailto:contact@growup.vn 

Địa chỉ: Phòng 504 - Khu B - Waseco Building - 10 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM 

https://growupwork.com/contact-us
https://growupwork.com/dich-vu-dao-tao
https://growupwork.com/viec-lam
mailto:contact@growup.vn

