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Người giao tiếp giỏi sẽ tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp, gặt hái 

được thành công trong công việc và cuộc sống. 

Kỹ năng giao tiếp thuyết phục, tạo ảnh hưởng

 Bạn có sai lầm khi cho rằng mình chỉ cần chuyên môn giỏi hơn là kỹ năng giao tiếp để thành công trong công việc?

 Có phải chỉ người “nói” nhiều và hướng ngoại mới có thể trở thành người giao tiếp tốt?

 Bạn có muốn khám phá chìa khóa bí mật của việc giao tiếp thuyết phục và tạo ảnh hưởng, và làm chủ các kỹ năng

giao tiếp hiệu quả? 

 Bạn có muốn giải quyết mâu thuẫn, xây dựng các mối quan hệ tích cực với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới

thông qua giao tiếp? 

=> Ai cũng có thể giỏi giao tiếp khi họ nắm được nguyên tắc cơ bản và không ngừng luyện tập. 

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ sức mạnh của việc giao tiếp, nắm được chìa khóa để giao tiếp hiệu quả,    

và thấu hiểu người khác. Qua đó, giúp bạn xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp, gặt hái được nhiều

thành công trong công việc, và cuộc sống.  

 Hiểu được khái niệm, nền tảng của giao tiếp để trở nên tự tin hơn khi giao tiếp.

 Có thể diễn đạt một cách dễ hiểu, cụ thể, và rõ ràng. Biết cách đặt câu hỏi phù hợp, biết lắng nghe thấu

hiểu, và phản hồi hiệu quả khi nhận được thông tin từ người nghe.

 Ứng dụng được kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường công sở thông qua việc thương lượng, thuyết

phục, quản lý xung đột và tạo ảnh hưởng.

Mục tiêu

Phần 1. Khái niệm và nền tảng của giao tiếp

1.1 Hiểu đúng về giao tiếp và sức mạnh của giao tiếp

1.2 Nền tảng của giao tiếp hiệu quả

1.3 Rào cản trong giao tiếp và cách khắc phục

Phần 2. Các kỹ năng giao tiếp nền tảng

2.1 Hãy khởi đầu tự tin với một ấn tượng tốt đẹp

• Trang phục – Chào hỏi – Ngôn ngữ - Thái độ

2.2 Kỹ năng đặt câu hỏi

• Các mục đích của việc đặt câu hỏi

• Các dạng câu hỏi (câu hỏi đóng và câu hỏi mở)

• Những điểm lưu ý khi đặt câu hỏi

2.3 Kỹ năng lắng nghe

• Các mức độ của việc lắng nghe

• Trình tự thực hiện LACE 

(Listen, Acknowledge, Check, Enquire)

• Những điểm cần lưu ý khi lắng nghe

Đối tượng: Nhân viên, trưởng nhóm, trưởng bộ phận

Hình thức tổ chức: Tại công ty khách hàng theo yêu cầu

Nội dung

2.4 Kỹ năng truyền đạt và phản hồi

• Quy tắc Whole-part 

• Nguyên tắc THINK 

• Những điểm cần lưu ý khi phản hồi. 

Phần 3. Ứng dụng kỹ năng giao tiếp thuyết phục và

tạo ảnh hưởng vào công việc

3.1 Thương lượng, thuyết phục với cấp trên và đối tác

• Nguyên tắc của đàm phán thuyết phục

• Quy tắc PREP

3.2  Quản lý xung đột với đồng nghiệp

• Quản lý cơn giận và cảm xúc của bản thân

• Xử lý xung đột

• Kỹ năng hòa giải

3.3. Tạo ảnh hưởng và động lực làm việc với cấp dưới

• Xây dựng mối quan hệ tin cậy

• Tạo động lực làm việc

Phần 4: Kế hoạch hành động

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


