
AIMNEXT VIETNAM CO., LTD.
Nam Giao Building 1, 261 – 263 Phan Xich Long, 

Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

TEL:  (028) 3995 8290/ FAX: (028) 3995 8289

Email： training-vn@aimnext.com

URL: www.aimnext.com.vn

In charge: Ms. Do Nga (English, Vietnamese) 

Ms. Nojiri Kohei (Japanese)

Hồ Chí Minh:  04 – 05/8/2020 (Thứ 3 – thứ 4)

 Thời gian: 8:30 ~ 16:30

 Địa điểm: Nhà Khách Quốc hội tại Tp. HCM

165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3.

Hà Nội:  22-23/9/2020 (Thứ 3 – thứ 4)

 Thời gian: 8:30 ~ 16:30

 Địa điểm: Tầng 12, Indochina Plaza Tower

241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy (Dự kiến)

Thời gian – Địa điểm

Nhân viên, trưởng nhóm, nhân viên cấp quản lý trung gian và

ứng cử viên quản lý người Việt Nam tại các công ty Nhật.

[Ngôn ngữ] Tiếng Việt

[Học phí] 4,600,000 VNĐ/ người (Bao gồm tiền ăn trưa 2

ngày, chưa bao gồm thuế GTGT.)

※ Công ty đăng ký từ 2 người giảm 5%, từ 5

người giảm 10% học phí.

(Áp dụng riêng biệt cho khóa học tại Hồ Chí

Minh và tại Hà Nội).

[Hình thức] Đào tạo trực tiếp tại địa điểm tổ chức

Nếu không thể tổ chức trực tiếp, hội thảo sẽ

được chuyển qua hình thức online

[Học viên] 25 người (Dừng nhận đơn đăng ký khi đủ số

lượng học viên.)

[Đăng ký] Điền vào 「Application form」đính kèm và gửi qua

Email hoặc Fax.

18 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong và ngoài

nước, trong đó gần 9 năm giữ vị trí Trưởng phòng Thông tin,

Hợp đồng và kế hoạch, Marketing, Đào tạo nội bộ.

Là diễn giả của hơn 130 lượt hội thảo chuyên đề kỹ năng mềm

và các khóa đào tạo tại các công ty, các trường Đại học.

Lĩnh vực chuyên sâu: kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc hiệu quả

trong công ty Nhật, Áp dụng tư duy logic vào công việc, Kỹ

năng giải quyết vấn đề…

Khách hàng có nhu cầu tổ chức khóa học tại công ty vui lòng liên lạc theo địa chỉ bên dưới.

Bạn có nghĩ rằng tư duy logic là nền tảng cơ bản 

để phát triển mọi kỹ năng khác?

Đối tượng

TƯ DUY LOGIC CƠ BẢN (2 NGÀY)

 Học được kiến thức và kỹ năng để tư duy logic

 Giải quyết vấn đề hiệu quả bằng tư duy logic

 Phát biểu và viết văn bản một cách logic

Mục đích

 Bạn thường nghe về tư duy logic, nhưng liệu bạn đã thật sự hiểu rõ được logic là gì và phương thức để tư duy và suy

nghĩ một cách logic hay chưa?

 Khi bạn trình bày hoặc báo cáo, cấp trên không hiểu bạn muốn nói gì và yêu cầu bạn sửa lại báo cáo nhiều lần?

 Khi giải quyết vấn đề, bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, làm thế nào để tìm ra nguyên nhân gốc hay giải pháp mà bạn

đề xuất không được cấp trên đồng ý vì thiếu cơ sở suy luận logic?

Bằng việc nâng cao tư duy logic, mỗi ngày bạn giảm bớt 10 phút giao tiếp không hiệu quả với cấp trên, mỗi năm bạn có thê ̉ 

tiết kiệm hơn 2000 phút. Quan trọng hơn, năng lực tư duy logic chính là nền tảng vững chắc giúp bạn cải thiện năng lực và

năng suất làm việc. 

 Sắp xếp suy nghĩ logic để giải quyết vấn đề và giao tiếp một cách hiệu quả

Phần 1：Logic là gì?

• Định nghĩa Logic (Logic Tam Giác, So what-Why so)

• Giới thiệu về Logic Tree và MECE

Phần 2：Giải quyết vấn đề bằng Tư duy Logic

• Xác định và chia nhỏ vấn đề bằng 4W

• Phân tích nguyên nhân gốc rễ của khoảng cách giữa lý tưởng và 

thực tế ~ Why-Tree

• Tìm kiếm giải pháp ~ How-Tree

Phần 3：Phát biểu và viết văn bản một cách Logic

• Kết nối “Chủ đề” với “Căn cứ” bằng Logic Tree

• Qui tắc Tổng thể

• Qui tắc PREP (Point – Reason – Example – Point)

<<Phát biểu logic>>

• Điểm chính yếu của phát biểu Logic

• Giới thiệu những ví dụ tốt và ví dụ không tốt

<<Viết văn bản logic>>

• Sử dụng biểu đồ và bố cục phù hợp cho một bài báo cáo dễ hiểu

• Giới thiệu ví dụ tốt và không tốt

Phần 4：Tóm tắt và lập kế hoạch hành động trong tháng tới

※Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi.

Khóa học

Giảng viên – Ms. N. H. Tho

Nội dung

Đánh giá khóa học Đánh giá khóa học

Tính đến 03/2020, 91 công 

ty, 504 học viên đã tham 

gia khoá học.

* Số học viên thực hiện 

điều tra: 492 người.

- Giúp học viên suy nghĩ, trình bày và lập luận cho cấp trên và 

khách hàng một cách logic hơn.

(Học viên khóa học năm 2017).

- Có thể áp dụng tư duy logic vào thực tiễn công việc, giúp nâng 

cao năng suất và hiệu quả công việc.

(Học viên khóa học năm 2018).


