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Chúng tôi tin tưởng vào việc giữ mọi thứ đơn giản càng tốt, vì bạn 
cũng đã từng trải qua, hành trình trở thành một vị Sếp giỏi không 
phải là việc dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, rèn luyện và rất nhiều 
sự nỗ lực. Quá trình sẽ gian nan, nhưng phần thưởng sẽ rất tuyệt vời. 
Bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn, cảm thấy thỏa mãn hơn và có nhiều 
thời gian để tận hưởng những gì bạn đang làm tốt nhất.
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Phần lớn các Nhà Lãnh đạo và Quản lý hiện nay đều 
xuất thân từ người làm chuyên môn. Mặc dù rất xuất 
sắc ở vị trí của mình, nhưng khi đảm nhiệm vai trò Nhà 
Lãnh đạo và Quản lý, nhiều người sau đó nhận thấy 
mình không có năng lực của một vị Sếp thực thụ. 

Khóa học sẽ giúp Nhà Lãnh đạo và Quản lý tăng dần khả năng tổ chức công 
việc, tạo cảm hứng để nhân viên làm việc tốt nhất và giúp giải phóng bản 
thân khỏi những áp lực của một Nhà Lãnh đạo và Quản lý. Khóa học tập 
trung giới thiệu các công cụ rất thực tế để có thể áp dụng ngay trong 
doanh nghiệp. 

MỤC TIÊU
KHÓA HỌC

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP
Ở VAI TRÒ NHÀ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Không biết cách quản lý 
đội nhóm hiệu quả

Không giao tiếp và kết nối 
nhân viên tốt

Đau đầu về các mâu thuẫn 
nhân sự

Ôm đồm nhiều việc, không biết cách giao việc cho nhân viên

Tâm trạng mệt mỏi, áp lực Hiệu suất công việc giảm 

“Không phải ai sinh ra 
cũng mang trong 

mình tố chất của một 
người sếp giỏi. đó là lý 
do chúng ta cần phải 

học hỏi và rèn luyện 
mỗi ngày.”

Quản lý cấp trung

Giám đốc điều hành

Quản lý cấp trung

Thành viên Ban Giám đốc

Nhằm nâng cao năng lực của Nhà Lãnh đạo và Quản lý, Công ty Cổ Phần Tư Vấn 
BSS Việt Nam tiến hành tổ chức Khóa học “Để trở thành vị Sếp tuyệt vời” được 
chuyển giao đào tạo từ Tổ chức EOS Worldwide, Hoa Kỳ. Khóa học “Để trở thành vị 
Sếp tuyệt vời” đã được giới thiệu cho hơn 30,000 vị Sếp trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau trên toàn thế giới. 



NỘI DUNG
ĐÀO TẠO

 

 

1. Chân dung người Sếp tuyệt vời 
1. Nắm được thực trạng làm việc của người 
lao động 
2. Hiểu định nghĩa thế nào là Sếp 

2. Phong cách người làm Sếp Nhận biết các phong cách làm Sếp và tự đánh 
giá được phong cách làm Sếp của bản thân 

3. Tiêu chí đánh giá người làm Sếp Biết cách đánh giá bản thân với vai trò làm 
Sếp 

4. Phương pháp uỷ quyền và nâng 
cấp bản thân 

Nắm được phương pháp đơn giản và hiệu 
quả để xác định các việc cần ủy quyền và các 
việc cần tập trung để nâng tầm bản thân 

5. Cách tuyển và dụng nhân sự 

1. Vận dụng được công cụ Phân ch con 
người để đánh giá nhân sự ở �êu chí Đúng 
người 
2. Vận dụng được công cụ Phân ch con 
người để đánh giá nhân sự ở �êu chí Đúng 
chỗ 

6. Hội nhập 
Biết cách tạo ấn tượng tốt cho nhân viên mới, 
thúc đẩy công việc ngay ngày đầu làm việc và 
giữ chân nhân tài 

7. Kỹ năng Lãnh đạo, quản lý và 
duy trì nh trách nhiệm 

1. Hiểu được 4 nguyên lý cơ bản để làm Sếp 
2. Hiểu rõ sự khác biệt giữa Nhà Lãnh đạo và 
Quản lý 

8. Năm năng lực Nhà Lãnh đạo  Vận dụng được ngay để đánh giá bản thân ở 
vai trò Lãnh đạo 

9. Năm năng lực Nhà Quản lý Vận dụng được ngay để đánh giá bản thân ở 
vai trò Quản lý 

10. Cách đối thoại với nhân viên 
hiệu quả 

Nắm được cách tổ chức công việc hiệu quả 
với các cấp dưới, xác định các việc cần xử lý 
một cách cởi mở với cấp dưới 

11. Bốn vấn đề về nhân sự Phân loại các vấn đề nhân sự một cách đơn 
giản và nắm được cách xử lý với từng loại 

12. Các bước �ếp theo 
Hướng dẫn cách triển khai �ếp theo trong 
Doanh nghiệp và giải đáp thắc mắc của học 
viên 

NỘI DUNG MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC



THỜI GIAN
ĐÀO TẠO

ĐỐI VỚI LỚP HỌC ONLINE

THỜI LƯỢNG
2 ngày

Thứ bảy & Chủ nhật

THỜI GIAN

9h00 – 16h30 Học viên tham dự lớp học qua zoom

ĐỐI VỚI LỚP HỌC OFFLINE

THỜI LƯỢNG
3 ngày

Thứ bảy 

THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

9h00 – 16h30 Quận 1
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GIẢNG VIÊN
ĐÀO TẠO

Thầy Phạm Văn Chính

Giảng viên Phạm Văn Chính là một chuyên gia tư 
vấn cao cấp dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực 
quản trị nhân sự. Ông đã có hơn 25 năm làm 
Giám đốc nhân sự cho các tập đoàn lớn như: 

Ông được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm ứng dụng nhuần nhuyễn các công cụ 
quản lý nhân sự theo tiêu chuẩn quốc tế như OTVR, GPMS, JE by Mercer Approach, 
DiSC,…

Bên cạnh đó, ông có hơn 15 năm giảng dạy quản trị nhân sự và các kỹ năng mềm 
cho các công ty trong và ngoài nước: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Viettel, Mobifone, 
Prudential Vietnam, Eurofins Vietnam, H.I.S (Nhật Bản), Samsung Insurance...



VỀ BSS
VIỆT NAM

BSS Việt Nam là đơn vị tư vấn triển khai Hệ điều hành doanh nghiệp EOS Worldwide Hoa 

Kỳ và là tổ chức đầu tiên tại Việt Nam được cấp bản quyền EOS từ tổ chức EOS Worldwide.

Hệ điều hành EOS là một tập hợp các khái niệm đơn 

giản và công cụ thiết thực, hướng dẫn cho chủ doanh 

nghiệp biết cách vận hành doanh nghiệp bài bản, xây 

dựng nên khung vận hành vững chắc, từ đó giúp doanh 

nghiệp đạt được 3 điều: 

Tư vấn triển khai Hệ điều hành EOS 

cho doanh nghiệp, bao gồm:

Khách hàng của BSS Việt Nam là những doanh nghiệp 

thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Việt An Group, Lê 

Vỹ Group, VNFlour, Hoàng Chương, Pixos, SEADEV, 

SWAN, iLotusLand,…

BSS Việt Nam cung cấp các giải pháp giúp doanh 

nghiệp phát triển bền vững và toàn diện
“ “

Xây dựng Nền tảng vận hành doanh nghiệp

Tư vấn vận hành EOS toàn diện 

Lập kế hoạch kinh doanh năm

Tổ chức họp quý

Xây dựng Tầm nhìn doanh nghiệp

Vision Building

Quarterly Meeting

Annual Planning

EOS Full Process

Focus Day

Tầm nhìn Lực đẩy Tổ chức khỏe mạnh

DỊCH VỤ 



Khóa học Để Trở Thành Vị Sếp Tuyệt Vời

Khóa học Nhà Xây Tầm Nhìn Người Biết Hành Động

Executive Coaching

Khóa học làm rõ tầm quan trọng và vai trò của người "Tầm nhìn" và người "Hành động" 

trong mỗi doanh nghiệp, từ đó phát huy tối ưu năng lực của mỗi người phục vụ cho sự 

phát triển của tổ chức. Khóa học dành cho Chủ doanh nghiệp, Giám đốc điều hành và 

những ai mong muốn trở thành Giám đốc điều hành chuyên nghiệp.

Khóa học nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý dành cho Giám đốc điều hành, Thành viên 

Ban Giám đốc, Quản lý cấp trung và Quản lý tiềm năng.

Là hoạt động gặp gỡ trực tiếp Ban lãnh đạo - Quản lý cấp cao trong doanh nghiệp (ví dụ: 

Giám đốc, Phó Chủ tịch, Chủ tịch hoặc các cấp C-level). Trong quá trình này, chuyên gia 

sẽ hỗ trợ xây dựng một môi trường an toàn, có cấu trúc, tạo sự tin tưởng để giúp người 

học tốt nhất.

Mục đích của Executive Coaching là giúp nhà lãnh đạo ý thức năng lực hiện tại của họ, 

quan điểm của mọi người xung quanh về chính họ, xác định các mục tiêu hiện tại cũng 

như các bước hành động thích hợp để đạt được các mục tiêu đó.

BSSVIETNAM
R

Make.Vision.Happen“

Online Offline In-house Training

ĐÀO TẠO

HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Liên hệ Hotline để được tư vấn

về các giải pháp của BSS Việt Nam



“ Cơ hội không có sẵn ở đó. Chính bạn là người tạo ra chúng” 
Chirs Grosser

Licensee of EOS Worldwide, United States

bssvietnam.cominfo@bssvietnam.com0901 866 922


