
 

 

      Kỹ năng Tư duy ra quyết định 
             

Một quyết định của bạn hôm nay sẽ ảnh hưởng lên rất nhiều khía cạnh và thành phần của tổ chức cho dù bạn ở cấp độ 

nào. Doanh nghiệp hay tổ chức của bạn sẽ ứng biến thế nào trong tình hình kinh doanh đầy phức tạp, vừa thiếu vừa thừa 

thông tin và đầy biến động? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các cấp quản lý doanh nghiệp đưa ra quyết định đầy cảm tính, thiếu 

phương pháp và cơ sở khoa học? Liệu các nguồn lực của tổ chức có được phát huy một cách triệt để mỗi khi ra quyết định? 

Với chương trình đào tạo “Phương pháp tư duy & ra quyết định”, Học viện Infochief mong muốn góp phần giúp các doanh 

nghiệp nâng cao năng lực tư duy, khả năng phân tích để ra những quyết định đúng đắn.. 

 

 

  Phần 1. Tổng quan về năng lực tư duy và ra quyết định 
           - Môi trường kinh doanh hiện đại 
           - Năng lực tư duy & giải quyết vấn đề 
           - Tư duy tổng hợp 
           - Tư duy phân tích 
           - Tư duy logic 
           - Tư duy từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn, từ dài hạn đến ngắn hạn 
           - Quy trình giải quyết vấn đề & ra quyết định 
 
  Phần 2. Các phương pháp & kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới 
           - Kỹ thuật Brainstorming 
           - Nguyên lý của Brainstorming 
           - Triển khai vận hành Brainstorming 
           - Phương pháp Six Thinking Hats (Sáu chiếc nón tư duy) 
           - Nguyên lý của sáu chiếc nón tư duy 
           - Triển khai vận hành sáu chiếc nón tư duy 
           - Phương pháp Mind Map (Bản đồ tư duy) 
           - Nguyên lý của Bản đồ tư duy 
           - Triển khai vận hành Bản đồ tư duy 
           - Phương pháp Breakthrough Thinking (Tư duy đột phá) 
           - Nguyên lý của tư duy đột phá 
           - Triển khai vận hành tư duy đột phá 
           - Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác 
           - Tích hợp tổng thể các kỹ thuật và phương pháp nâng cao năng lực tư duy 
 
  Phần 3. Ra quyết định 
           - Vai trò của quyết định & quy trình ra quyết định 
           - Tổng kết phương án & tiến hành ra quyết định 
           - Xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc Tổ chức, Thực hiện & Đánh giá 

- Nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề 
- Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư 
duy khoa học 

Phương pháp giảng dạy Đối tượng học viên Tài liệu học
- Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt) - Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp 

- Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng 
/ ban / bộ phận trong doanh nghiệp 
- Những người đang tham gia làm việc trong môi 
trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và 
hoàn thiện kỹ năng quan trọng này 
- Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là 
học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm 
niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp 

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để 
chuyển tải nội dung khóa học: 
- Học theo nhóm, học mang tính thảo luận nhiều hơn là 
thuyết giảng, luôn lấy người học làm trung tâm; 
- Đào tạo mang tính tư vấn (training as consulting) và 
hướng dẫn cho Học viên để có thể ứng dụng và giải 
quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. 
- Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc; Sử dụng 
các yếu tố hỗ trợ như phim, hình ảnh, câu chuyện. 

Nội dung chương trình 

Mục tiêu đào tạo 
Đăng Ký Khóa Học 

để đăng ký hay muốn biết thêm thông tin 
xin vui lòng liên hệ 
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