
 

BẪY CHUYÊN MÔN VÀ  

SỰ NGUY HẠI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 

 

THẾ NÀO LÀ “BẪY CHUYÊN MÔN”? 

 

Nguyễn Văn A là một nhân viên giỏi trong công ty vừa được thăng tiến lên làm quản lý. Nhưng 

anh nhanh chóng phải đối mặt với nhiều thách thức chưa bao giờ ngờ tới:  

- Nhân viên thiếu năng lực: thay vì trước đây A tự thực hiện công việc một cách hiệu quả, 

thì nay các  nhân viên của anh  làm rất chậm chạp và hay mắc sai làm  

- Bị gắn mác “chảnh”: A gặp khó khăn khi giao việc cho các đồng nghiệp cũ của mình, vị 

họ xem anh là “chảnh” vì mới được lên sếp  

- Không kiểm soát được bộ phận: trước đây A chỉ phải kiểm soát công việc của một mình 

mình, nhưng nay anh lại phải kiểm soát tất cả mọi người. Anh không biết phải làm gì 

ngoại trừ việc kè kè theo sát nhân viên.   

 

Cuối cùng Nguyễn Văn A lựa chọn cách mà anh cho là hiệu quả nhất: tự mình làm tất cả. Trước 

đây anh chỉ làm công việc của một người thì nay phải ôm 1 đống công việc của 5 người. Một 

mình làm công việc của cả 5 người, đương nhiên kết quả là không tốt.  

 

Kết quả công việc của A giảm dần, trong khi anh ngày càng tiến dần đến trạng thải căng thẳng 

tột độ. Cuối cùng Nguyễn Văn A xin rời khỏi công ty… 

 

Công ty vừa bị mất một nhà quản lý, vừa bị mất một nhân viên giỏi... 

 

Lỗi là do ai? 

 

Lỗi là do công ty không hỗ trợ, đào tạo cho anh A trong giai đoạn khó khăn nhất khi làm quản lý: 

giai đoạn đầu tiên 
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A. GIỚI THIỆU VỀ KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CẤP 

TRUNG  

Mục tiêu: Khóa học nhằm giúp các nhà quản lý mới có 

thêm kiến thức cơ bản về quản trị, để họ không phải “một 

mình ôm công việc của cả phòng” 

Đối tượng 

i. Những nhân viên quản lý vừa được bổ nhiệm, 

hoặc có kinh nghiệm ít hơn 1 năm. 

ii. Những nhân viên trong nhóm quản lý tiềm năng, 

làm dự bị cho các quản lý hiện tại. 

iii. Khóa học KHÔNG phù hợp với những đối tượng 

là những nhà quản lý đã có nhiều kinh nghiệm 

. 

B. NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

  

1. Cơ bản về quản trị  

- Làm quản trị là làm  gì? 

- Những tiêu chí nào để đánh giá được mình đang 

quản trị thành công hay không? 

- Nếu như bạn muốn trở thành nhà quản trị giỏi bạn 

cần những gì? 

2. Phân công  

- Người quản trị khi phân công cần quan tâm những 

gì? 

- Làm thế nào để có một kế hoạch tốt 

- Làm sao để phân công con người phù hợp 

3. Giám sát - đánh giá  

- Làm sao để nắm bắt được nhân viên cấp dưới thực 

hiện công việc được phân công như thế nào? 

- Làm sao để đánh giá nhân viên và công việc? 

- Khi nhân viên không thực hiện đúng tiến độ ? 

4. Đào tạo 

- Tại sao phải đào tạo nhân viên?  

- Cần đào tạo những gì cho nhân viên? 

- Những kỹ năng đào tạo dành cho nhà quản trị ?  

- Các hình thức đào tạo cho nhân viên 

5. Khen thưởng - động viên  

- Nói sao để các đồng nghiệp cũ nghe lời mình?  

- Làm sao để bảo vệ người của mình trước ban giám 

đốc? 

- Làm sao để linh hoạt khi thưởng/phạt? 

6. Báo cáo cuối khóa  

- Cách thực hiện: giao bài tập trước cho các nhóm  

- Đề tài: mỗi nhóm chọn ra 1 trường hợp thực tế trong 

nhóm mình để phân tích tất cả những vấn đề đang 

học và báo cáo trước người hướng dẫn và các nhóm 

khác 

 

C. GIẢNG VIÊN 

- Ông Trần Minh Trọng – Giám Đốc trung tâm phát 

triển nguồn nhân lực HD – Leadman 

- Ông Lý Xuân Nam – Giám Đốc Điều Hành Công Ty 

Cổ Phần Giải Pháp Tinh Hoa 

Cùng sự có mặt của 2 nhà quản lý đã thành công trong 

việc vượt qua Bẫy Chuyên Môn:  

- Ông Nguyễn Cảnh Hiền – Giám đốc kinh doanh công 

ty Bách Khoa Computer. 

- Ông Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc R&D công ty Cổ 

Phần Giải Pháp Tinh Hoa 

 

D. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH 

a. Thời gian: sáng thứ sáu hàng tuần từ 8:30 – 

11:30, Địa điểm: phòng số 1, lầu 1 - Viện 

Leadman – 46 Nguyễn Văn Thủ, q1 

b. Học phí: 2,500,000 đồng/ khóa 

c. Học thử buổi đầu tiên hoặc bất kì buổi nào với 

350,000 VNĐ/buổi. 

 

E. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ: 

Chị Uyên  – Trung tâm HD-Leadman  

M | 0909. 231. 051 

E | lanuyen.hdleadman@leadman.edu.vn 

Vui lòng liên hệ để biết ngày khai giảng. 

KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN TRỊ CƠ BẢN 

NHÀ QUẢN LÝ TÂM HUYẾT | PiM – Passion in Management 
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