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★ Phát triển khả năng tư duy lô gic thông qua giải quyết vấn đề
Dựa vào mục đích của báo cáo, xây dựng cấu trúc câu chuyện 

theo hướng trả lời câu hỏi từ khán giả
Thông điệp cụ thể, đơn giản và tóm tắt rõ ràng vào kết luận
Xác định thông điệp khách quan dựa trên thực tế và dữ liệu

 Tổng quan về khóa học

Ngày 1 (HN: 10/8, HCM: 24/8 ) Ngày 2 (HN: 11/8, HCM: 25/8)

3. Thiết kế cấu trúc câu chuyện lô gic để thỏa 
mãn mục đích của người nghe

Lý thuyết: Thiết kế cấu trúc lô gic của câu chuyện báo 
cáo theo mục đích và các yêu cầu

Thực hành: Thiết kế cấu trúc báo cáo giải quyết vấn 
đề

2. Làm rõ mục đích, xây dựng cấu trúc lô gic 
theo mục đích đó

Lý thuyết: Xác định mục đích và yêu cầu cho báo cáo

Thực hành: Xác định mục đích và yêu cầu thông qua 
tình huống báo cáo giải quyết vấn đề

5. Không đọc mà chỉ cần nhìn đã hiểu báo 
cáo

Lý thuyết: Lô gic câu chuyện, Lô gic nội dung, trình 
bày trực quan

Thực hành: Lập báo cáo giải quyết vấn đề

4. Thông điệp chính là công bố về đề xuất tới

người nghe
Lý thuyết: Hiểu hiện trạng, phân tích hiện trạng và 

phân tích vấn đề, phân tích lựa chọn

Thực hành: Xác định thông điệp thông qua phân tích 
dữ liệu

6. Không giải thích mà thuyết trình để trả lời 
câu hỏi của người nghe

Lý thuyết: Đọc câu hỏi từ suy nghĩ người nghe, chuẩn 
bị câu trả lời khi chuẩn bị thuyết trình

Thực hành: Thuyết trình báo cáo

Tư duy khách quan, Cung cấp hợp lý dựa trên thực tế

1. Tầm quan trọng của tư duy logic
Lý thuyết: Rút ra kết luận khách quan để tất cả mọi 

người đồng ý với những phân tích lô gic

Thực hành: Nhận ra các vấn đề về logic trong báo 
cáo giải quyết vấn đề

 Giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm sẽ thực hiện giảng dạy với rất nhiều 
bài thực hành

 Báo cáo kết quả khóa học bao gồm kết quả kiểm tra và kết quả thực hành sẽ
được gửi tới các học viên sau khóa học

Đặc 
điểm hội 

thảo

 Thông tin khóa học

Hà Nội: Ngày 10 & 11/08/2017, 08:30 Sáng ～ 05:00 Chiều
Hồ Chí Minh: Ngày 24 & 25/08/2017, 08:30 Sáng ～ 05:00 Chiều

4,000,000VND/học viên (bao gồm cơm trưa, chưa có VAT)
(Công ty đăng ký 03 học viên sẽ được miến phí cho 01 trong 03 học viên)

Khách sạn 3 sao (sẽ thông báo sau khi đăng ký)

Giảng viên

Học phí

Địa điểm

Ngày & Giờ

Chuyên gia Việt Nam (giảng dạy bằng tiếng Việt)

Công Ty TNHH Tư vấn và đào tạo quản lý quốc tế
Address: HN: Tầng 5, #138 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

HCM: P105, Tòa nhà 586, số 2 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh

Contact: HN: Tel) 024.3222.2171, HCM: Tel) 028.3551.1900, Email) info@imtc.vn, Website) imtc.vn

Kenji Hachiya (093.424.8018), HN - Nguyễn Ngọc Bích (098.476.5307), HCM - Hoàng Ngọc Hồng Trang (090.260.7626)

☆ Học viên tham dự mang theo bài báo cáo giải quyết vấn đề làm ví dụ
phân tích cải thiện tính logic trong thực hành trên lớp.
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