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 Đánh giá/ Phát triển năng lực qua hình thức trực tuyến: “Tư duy trong công việc”

★ được sử dụng trong các quyết định tuyển dụng và thăng chức, đánh giá 
năng lực và sự phát triển của nhân viên.

⬧Ghi nhớ từng điểm quan trọng trong bài kiểm tra và giải thích 
cho đến khi vượt qua tất cả các câu hỏi, không thụ động chỉ
nghe giảng trực tuyến. 
⬧Công ty có thể theo dõi việc việc học thông qua “Kế hoạch hành 

động sau khóa học” cùng với việc tham khảo “Tóm tắt chủ đề”

Đặc 
điểm 

khóa học

Nhằm hợp nhất nhận thức giá trị của việc tạo ra kết quả theo năng lực của tổ chức

▪Sau khi đăng ký, tài khoản và mật khẩu đăng nhập (có giá trị 3 
tháng) sẽ được gửi cho người học.
▪Người quản lý kiểm tra kết quả có thể theo dõi trạng thái và xác 

nhận kết quả thông qua màn hình quản trị. 

Chi phí khóa học
(theo từng chủ đề)

Thủ tục đăng ký

 Cách thức thực hiện học trực tuyến, và đặc điểm

 Chi phí khóa học và thủ tục đăng ký

Mỗi chủ đề tập trung vào nhận thức giá trị được kỳ vọng để chia sẻ với các nhân viên người 
Việt

Liên hệ

５００，０００VND/ người (chưa bao gồm thuế GTGT)

＜研修体系イメージ＞

Trả lời câu hỏi chung và đọc 
giải thích

Trả lời câu hỏi chính và đọc 
giải thích

Phát triển kế hoạch hành động 
sau khi học

Đăng nhập

Câu hỏi chung

Giải thích

Câu hỏi chính

Giải thích

▪ Trả lời các câu 
hỏi theo từng 
điểm quan trọng 
(khoảng 5 điểm 
quan trọng) và 
đọc giải thích

▪ Trả lời lại câu hỏi 
cho đến khi vượt 
qua tất cả các câu 
hỏi

Phát triển và tải lên 
Kế hoạch hành động

Tải về
“Tổng kết chủ đề”

Đánh giá kết 
quả trên trang 

quản trị

Chủ đề Điểm quan trọng

1 Công ty là gì?
Công ty là nơi các nhân viên làm việc cùng nhau để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
Dựa trên sự hiểu biết rằng sự phát triển của công ty chính là sự phát triển của nhân viên, các nhân viên được kỳ vọng để tham gia vào 
hoạt động kinh doanh của công ty như là một thành viên của công ty

2
Vai trò và trách nhiệm của 
nhân viên

Mỗi nhân viên là một thành viên của công ty.  Hướng tới sự tăng trưởng và phát triển của công ty và bản thân, các nhân viên được kỳ 
vọng để tăng cường sự đóng góp của mình vào mục đích và mục tiêu chung, và cải thiện bản thân.

3 Làm việc theo nhóm
Bằng cách làm việc nhóm, công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Bằng cách tăng cường điểm mạnh của mỗi nhân 
viên, nhóm có thể thực hiện khả năng cao hơn so với việc chỉ tổng hợp khả năng của mỗi nhân viên lại. 

4 Giao tiếp cởi mở
Công ty là nơi làm việc cùng nhau. Để giúp cho nhân viên có hành động hài hòa nhằm tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, các nhân 
viên cần đứng trên cùng một mức độ hiểu về tình trạng công việc. 

5 Nội quy & Ý thức
Công ty là nơi làm việc cùng nhau. Nội quy hay quy định của công ty là những lời hứa giữa các nhân viên nhằm tạo ra nơi làm việc 
hợp tác thoải mái. Cần nâng cao ý thức của nhân viên để tạo ra nơi làm việc hợp tác thoải mái mà không cần đến các nội quy. 

6 Tiêu chuẩn công việc
Tiêu chuẩn làm việc là tài sản của công ty, được cải tiến liên tục qua những thất bại hoặc thành công trong nhiều năm. Do vậy, tiêu 
chuẩn công việc cho phép tạo ra kết quả cao hơn bất kể trình độ năng lực của nhân viên. Các nhân viên được kỳ vọng để tôn trọng, 
tuân theo và cải tiến tiêu chuẩn công việc. 

7
Tôn trọng cá nhân và sự
công bằng

Mọi người đều có ý định tốt như “Tôi muốn làm cho công ty tốt hơn”, “Tôi muốn đóng góp cho xã hội thông qua công việc của mình”. 
“Tôn trọng cá nhân” là ủng hộ những ý định tốt đẹp này thành hiện thực. Ý tưởng công bằng đứng trên quan điểm của toàn công ty và 
tầm nhìn tương lai (không phải là quan điểm cá nhân hoặc ích kỳ) được tôn trọng.

8
Làm việc theo quan điểm 
của khách hàng

Tất cả những công việc và những điều nhân viên làm sẽ dẫn đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Khi tất cả các 
nhân viên làm việc theo quan điểm của khách hàng, công ty có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. 

9
Kaizen - Tư duy cải tiến 
cho công việc

Trong điều kiện kinh tế thị trường, công ty nào không được cải tiến thì không thể tồn tại. Tuy nhiên, sự cải tiến của một số nhân viên 
sẽ vẫn là kết quả tạm thời, tất cả nhân viên tham gia vào Kaizen sẽ phát triển khả năng của toàn bộ công ty. Tất cả nhân viên được kỳ 
vọng để thực hiện Kaizen trong khi làm công việc hàng ngày. 

10 Tự chủ trong công việc
Khi nhân viên nghĩ rằng công việc là của riêng họ, thì nhân viên sẽ nỗ lực hết sức, nhìn nhận vấn đề và cam kết đạt được kết quả. 
Nhân viên có thể xem công việc là của bản thân mình khi họ cảm thấy hạnh phúc khi làm việc và thích làm việc. Hãy cố gắng tìm thấy 
niềm vui từ công việc và làm cho công việc trở nên vui vẻ. 
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