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  n b n 06/08/2017 

Thư gửi cộng đồng  

V/v Sổ Tay Nghề Nghiệp Khởi Nghiệp và Đổi Mới Sáng Tạo  – Dự Án Cộng Đồng nhằm giúp 
cho 10 triệu sinh viên và lao động trẻ thành công trong cuộc sống 

Các b n thân mến, chúng ta đang ch ng kiến hàng trăm ngàn các em sinh viên ra tr ng tốt nghiệp 
là th t nghiệp. Chúng ta ch ng kiến thế hệ trẻ đang lo lắng không biết bắt đầu từ đâu trong cuộc 
sống. Là những ng i đi tr ớc, chúng ta không thể th  ơ với những hiện tr ng này. Để ng i trẻ 
lãng phí th i gian, nghi ng  lòng tin, sống không có mục đích là một tổn th t vô cùng lớn torng xã 
hội. Chúng ta thay vì phê phán, chế nh o, bài xích, chúng ta hãy chung tay để xây dựng một quyển 
sổ tay nghề nghiệp, kh i nghiệp và đổi mới sáng t o nhằm giúp cho thế hệ trẻ có công cụ tốt hơn tự 
giúp cho chính mình.  

Triển khai quyển sổ tay này theo mô hình Tinh Gọn t c là chúng ta vừa xây dựng, vừa hiệu chỉnh khi 
trong quá trình biên so n gửi ngay ra cho cộng đồng. Các ý kiến cộng đồng sẽ đ ợc tiếp nhận để 
chỉnh sửa các n b n sau cho thật tốt. Chúng tôi r t muốn lắng nghe ý kiến các em học sinh lớp 12, 
các b n sinh viên là những cá nhân trực tiếp sử dụng sổ tay.  

Sổ tay đ ợc cập nhật đều đặn  hàng tuần vào ch  nhật và link download phiên b n mới nh t t i link  

http://www.caotrunghieu.com/p/so-tay-nghe-nghiep-sinh-vien.html  

Các b n thân mến, các b n có thể góp s c ít nhiều tới dự án cộng đồng “ Sổ Tay Nghề Nghiệp Kh i 
nghiệp và Đổi Mới Sáng T o “ thông qua các hình th c sau  

 Download và sử dụng trong gia đình, họ hàng  
 Gửi sổ tay b n pdf cho b n bè, nhà tr ng, phụ huynh mà b n biết có liên quan  
 Chia sẻ thông tin qu ng bá rộng rãi cho sổ tay đ ng link download trong 

www.facebook.com/groups/hanhtrangnghenghiep  
 Đóng góp nhận xét ý kiến về nội dung, chuyên môn gửi về cho ban biên tập theo email 

daotaokynangtructuyen@gmail.com  
 Viết bài chuyên môn gửi cho ban biên tập  
 Đóng góp tài chính cho dự án  nhằm in sổ tay, tổ ch c sự kiện, đầu t  tài liệu giáo trình, xây 

dựng bài gi ng video, xây dựng web site hay tiến hành các ho t động marketing.  
 

Cụ thể ch ơng trình đang dự kiến quyên góp kinh phí in 10.000 b n Sổ Tay Nghề Nghiệp Kh i 
Nghiệp và Đổi Mới Sáng T o phát cho các  tr ng c p 3, các thầy cô t i các tỉnh xa ít có điều kiện và 
nguồn lực. Kinh phí ớc tính 200 triệu.  

Cám ơn các b n, Hãy chung tay Kiến T o Việt Nam Vĩ Đ i – Make Vietnam Great thông qua giáo 
dục đào t o và phát triển thế hệ trẻ  

Thành Phố Hồ Chí Minh  

Ths Vũ Tu n Anh  - NCS – Ths Huỳnh Đinh Thái Linh   

 

http://www.caotrunghieu.com/p/so-tay-nghe-nghiep-sinh-vien.html
http://www.facebook.com/groups/hanhtrangnghenghiep
mailto:daotaokynangtructuyen@gmail.com
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Sổ tay nghề nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

Career – Innovaton - Entrepreneur Handbook 

01- Đ i c ơng về qu n trị nghề nghiệp  

02- Cách m ng 4.0 thay đổi nghề nghiệp  

03- H ớng nghiệp học sinh lớp 12  

04- H ớng dẫn học đ i học hiệu qu  

05- Qu n trị nghề nghiệp t i bậc đ i học 

06- Phát triển b n thân: thái độ -kỹ năng – nhận th c 

07- Thực tập và làm thêm 

08- Tiếp cận và phỏng v n thành công 

09- Thử việc và 90 ngày đầu tiên làm việc 

10- Giới thiệu về các ngành nghề khác nhau 

  - Đổi mới – sáng t o và  h i nghiệp   

  -  ộ video h ớng dẫn phỏng v n, phát triển nghề nghiệp, h ớng nghiệp và h ớng dẫn học đ i 
học hiệu qu  
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Phần 2- Cách Mạng 4.0 Thay Đổi Nghề Nghiệp 

01-Ta i sao   ng việ  lại    đi   ong    nguyên 4.0  

Công việc ch ng thể nào tự nhiên m t đi mà nó chuyển từ ng i này qua ng i  hác hoặc từ hình 
thái này sang hình thái  hác. Với cuộc cách m ng 4.0 hình nh  nhu cầu công việc ngày càng ít đi. 
Trên thực tế thì  hối l ợng công việc ngày càng nhiều lên tuy nhiên do ba l  do chính đã  hiến tổ 
ch c doanh nghiệp ngày càng tinh gọn – cần ít ng i hơn để gi i quyết việc nhiều hơn , các công 
nghệ thay thế . Đây chính là l  do chính và sâu sắc chúng ta th y công việc ngày càng ít đi ,  au đây 
là những phân tích ch  yếu  

 gư i hiệu  u   àng hiệu  u  h n   với sự có mặt công nghệ, m ng xã hội, các công cụ phầ mềm 
h  trợ cá nhân, các cá nhân hiệu qu  có thể làm việc mọi lúc mọi nới và t o năng su t g p  - 0 
ng i bình th ng. Điều đó dẫn tới là trong ph ng ban cần  0 ng i gi  chỉ cần  -4 ng i là gi i 
quyết việc g p đôi. Nguyên  nhân đó dẫn tới doanh nghiệp cần ít ng i hơn và chỉ cần ng i giỏi   

 à  việ   ạng lưới  Với các công nghệ  và m ng xã hội, các nhân lực hiệu qu   ết nối với nhau 
theo m ng l ới chuyên gia.  ng l ới chuyên gia này giúp cho các nhân lực có thể gi i quyết các 
v n đề với chi phí th p nhầt hoặc mi n phí, Nh  vậy năng lực làm việc c a họ tăng theo c p số nhân 
với số l ợng  ết nối .  o vậy công việc yêu cầu sẻ cần ng i ít đi   hi các nhân lực giỏi cộng h ng 
gi i quyết v n đề c ng nhau  

 ệ  hống  ự động   ng và  ề   Các hệ thống tự động  00   hoặc bán tự động có ng i điều 
 hiển sẽ gia tăng năng su t một cách đáng  inh ng c. Chúng ta có thể th y robot tự xây t ng thay 
thế  00   lao động phổ thông.  ệnh viện  ch  ai T  Hà Nội vừa đ a vào hệ thống mổ tự động 
giúp cho bác sỹ mổ nhanh hơn, chính xác hơn và nhiều hơn.  ong song đó các hệ thống phần mềm 
, trí thông minh nhân t o đã giúp gia tăng năng su t. T i Việt Nam có các startup sử dụng trí thông 
minh nhân t o t o ra các trợ l  o h  trợ làm việc. Khi tự động ngày càng phổ biến thì công việc sẽ ít 
đi cho con ng i.  

   h nh  hia sẻ  Khái niệm chia sẻ đã thay đổi hoàn toàn b n ch t công việc. Trong các cuộc cách 
m ng tr ớc chúng ta ph i s  hữu thì mới có thể sử dụng. Công ty ph i tuyển dụng toàn th i gian 
cho nhân lực. Tuy nhiên với mô hình uber thì chúng ta có thể th y  hông cần ph i s  hữu nh ng có 
thể sử dụng nhân lực.  ô hình chia sẻ này đã làm gi m r t nhiều nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong 
doanh nghiệp.  

Công nghệ  hay  h        ng việ  hiện  ại  Các công nghệ c a 4.0 đang từ từ thay thế các công 
việc hiện t i. Thay vì cần có chuyên viên đánh giá tín dụng, với big data, trí thông minh nhân t o, các 
ngân hàng có thể triển  hai tín dụng số – Digital credibility khi x t duyệt cho vay cá nhân thông qua 
các dữ liệu c a  hách hàng c ng với hệ thống  ết nối quan hệ. Đây chỉ là một ví dụ trong xu h ớng 
công nghệ thay thế nhân lực để làm việc.  

   h nh  inh g n   ong  oanh nghiệp   oanh nghiệp bắt buộc ph i tinh gọn cắt gi m nhân lực nh  
các công nghệ có thể giúp doanh nghiệp t ơng tác  hách hàng mọi lúc, mọi  nơi và trên mọi ph ơng 
tiện.  oanh nghiệp  hông cần duy trì hệ thống h  trợ cồng  ềnh đông ng i  hi  hách hàng có thể 
t ơng tác trực tiếp với hệ thống và cá nhân s n xu t.  
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Trong    nguyên 4.0, công việc  hông bị m t đi mà c n nhiều lên. Tuy nhiên số l ợng lao động gi m 
đi do năng lực c a lao động giỏi tăng lên, hệ thốngh  trợ, mô hình  inh doanh và các công nghệ thay 
thế. Các phụ huynh và học sinh cần ph i hiểu để triển  hai h ớng nghiệp cho các em hiệu qu .  

 

02-    n ng lự   ho lự  lư ng lao động   ẻ   ong  h         

H a nhập ch   hông h a tan. Để  h ng định vị thế c a mình và biến ớc mơ “Khát Vọng Việt  tr  
thành hiện thực  hông c n là cơn  hát, thế hệ trẻ cần hiểu và tin t ng vào những giá trị văn hóa 
Việt. Cái th  hai,  hông   m phần quan trọng đó là học tập và tích hợp những n t hay, đặc biệt c a 
n ớc ngoài c ng với những điểm m nh c a chúng ta.  

Gửi bài viết đến báo điện tử Giáo Dục Việt Nam, ông Vũ Tu n Anh - Giám đốc Viện Qu n lý Việt 
Nam nêu ra   nhóm năng lực quan trọng trong thế       cho lực l ợng lao động trẻ Việt Nam vận 
dụng và học tập. 

Các năng lực này ra đ i trong hoàn c nh công nghệ và cuộc sống thay đổi r t nhiều. Ví dụ năng lực 
 ết nối tr  nên quan trọng  hi chúng ta sử dụng  aceboo  hoặc Lin edin hàng ngày. Các năng lực 
hiện đ i này  đ i hỏi m i cá nhân cần ph i tổng hợp và sử dụng các  hung năng lực cổ điển nh  làm 
việc nhóm, sáng t o, t  duy ph n biện... 

Năm nhóm năng lực quan trọng trong thế       cho lực l ợng lao động trẻ Việt Nam vận dụng và 
học tập. 

 . Năng lực thông tin 

Các rào c n trong tiếp nhận thông tin tác gi  trình bày t i ngày hội Khát Vọng Việt  0   là một phần 
nhỏ trong năng lực thông tin. Năng lực thông tin bao gồm nhiều những năng lực căn b n  hác nh  
năng lực t  duy ph n biện  hi tiếp nhận thông tin trong cuộc sống, năng lực t  duy hệ thống để tự 
tìm ra những m ng gh p thông tin c n thiếu c a v n đề, t  duy sáng t o để phát triển thông tin đang 
có.  

Năng lực thông tin bao gồm làm thế nào để tiếp nhận thông tin, làm thế nào để tìm nguồn thông tin 
hiệu qu  và chính xác, làm thế nào để l u giữ thông tin, làm thế nào xử l  thông tin và t o ra giá trị 
gia tăng. Các mô hình  inh doanh trong thế       thành công có r t nhiều mô hình dựa trên gia tăng 
giá trị c a thông tin.  

Hiện t ợng các b n trẻ Việt Nam chỉ đ a các thông tin về món ăn, quần áo, điện tho i... cho th y có 
nhiều sự  iện trong cuộc sống đang báo động năng lực thông tin r t   m c a thế hệ trẻ Việt Nam.  

 . Năng lực  ết nối 

Tác gi  có hai tài  ho n trên Lin edin  ết nối tới hơn   .000 chuyên viên và lãnh đ o trên toàn thế 
giới. Tài  ho n  aceboo  có  ết nối tới hơn  00 cá nhân. Tài  ho n trên  nphabe m ng xã hội 
chuyên nghiệp Việt Nam  ho ng  .000  ết nối. Nh  vậy tổng số  ết nối vào  ho ng  4.000 cá nhân. 
Đây là một con số  hổng lồ, nếu nh  chúng ta  hông có các công nghệ và m ng xã hội.  

Năng lực  ết nối ph n ánh một cá nhân có thể duy trì và xác định vị trí c a mình trong hàng ngàn  ết 
nối ngoài đ i cũng nh  trên m ng xã hội. 
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Kết nối tới nhanh nh ng duy trì  ết nối hiệu qu   hông ph i đơn gi n. Nói một cách  hác, chúng ta 
r t d  dàng  ết nối nh ng có t o ra những câu chuyện hay giá trị gia tăng thì đó là một v n đề  hác 
và  hó hơn nhiều.  

Năng lực  ết nối cần r t nhiều những năng lực cổ điển  hác nh  giao tiếp, đắc nhân tâm, hiểu về 
b n thân... Năng lực  ết nối bao gồm làm thế nào xác định các đối t ợng  ết nối, những giá trị gì 
chúng ta t o ra cho hệ thống  ết nối, làm thế nào để  hai thác và t o ra giá trị cho b n thân và cộng 
đồng  ết nối c a chúng ta.  

 . Năng lực lãnh đ o b n thân 

 Tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên h  , câu nói c a triết học châu   hoàn toàn đúng cho những gì 
đang x y ra t i văn hóa ph ơng Tây. Các giá trị c a các nền văn hóa  hác nhau đều có những n t 
t ơng đồng đáng  inh ng c.  ôi tr ng xã hội và  inh tế t i Việt Nam và trên thế giới đang biến đổi 
nhanh chóng.  

Các quy tắc c a ngày hôm qua  hông c n đúng, tuy nhiên quy tắc mới ch a hình thành.   i cá nhân 
trong xã hội cần tự lãnh đ o b n thân tr ớc những biến động bên ngoài. Tự lãnh đ o b n thân để 
v ợt qua những  hó  hăn và thách th c thậm chí trong những tr ng hợp  tuyệt vọng hay  h ng 
ho ng. Năng lực tự lãnh đ o b n thân tổng hợp từ nhiều năng lực nh  th u hiểu b n thân, t  duy hệ 
thống, năng lực lắng nghe...  

Năng lực tự lãnh đ o b n thân có thể hiểu theo những  hía c nh nh  sau : làm thế nào th u hiểu 
b n thân, làm thế nào xác định đ ợc giá trị  mang l i cho xã hội và bên ngoài, phát triển những điểm 
m nh và h n chế điểm yếu nhằm ph  hợp với thế giới bên ngoài... 

4. Năng lực học và tự học 

T t c  những cá nhân thành công trong xã hội đều có năng lực học và tự học. Học và tự học là năng 
l ợng cho quá trình lãnh đ o b n thân. Chúng ta ch ng thể nào hoàn thiện nếu nh  chúng ta  hông 
rút tỉa những điều  hiếm  huyết qua quan sát và chiêm nghiệm thế giới bên ngoài.  

Năng lực học và tự học thể hiện qua cá nhân biết mình thiếu những cái gì, niềm tin rằng những cái 
học sẽ đem l i giá trị lâu dài mặc d  giá trị tr ớc mắt  hông có nhiều hoặc  hông có,  có nghị lực để 
v ợt qua những thác th c và tr  ng i tầm th ng trong cuộc sống cho học và tự học, nắm đ ợc 
những ph ơng pháp học và tự học hiệu qu  cho b n thân.  

 . Năng lực xã hội  

Năng lực cuối c ng trong thế       đó là năng lực cống hiến xã hội. Có lẽ nhiều b n trẻ sẽ thắc mắc 
và hỏi câu hỏi làm thế nào để cống hiến cho xã hội. Có r t nhiều m c độ để một cá nhân thể hiện 
năng lực xã hội trong cuộc sống.  

C p độ một đó là các b n bầy tỏ ng hộ cho những hành động vì xã hội. C p độ hai các b n thực 
hiện các hành động đó. C p độ ba các b n thúc đ y những b n bè và những ng i xung quanh thực 
hiện hành động nh  b n. C p độ bốn đó là các b n s n sàng ph n ng những ng i có hành vi vi 
ph m lợi ích c a xã hội. C p độ năm  hi các b n tự đ a ra những hành động và ch ơng trình nhằm 
t o ra giá trị cho xã hội.   
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T o ra giá trị xã hội r t đơn gi n nh  các b n nhận đ ợc tin hôi bia và gửi thông tin tới những ng i 
b n c a mình c ng với những l i phê phán. Chúng ta có thể th y giá trị c a c p độ một  hi các xe 
ch  hàng bị lật nh ng c nh hôi đồ  hông c n x y ra. Khi c ng nhau chúng ta có thể t o ra những 
điều tốt cho xã hội.   

Năng lực xã hội trong b n trẻ Việt Nam c n r t thiếu  hi những ch ơng trình thiện nguyện ít có 
ng i tham gia.  ột cách đơn gi n, chúng ta c n quá th  ơ với những gì x y ra xung quanh b n 
thân  hi chúng ta quá bận tâm với những ớc mơ vật ch t c a b n thân mình. Hãy thực hiện một 
hành động tốt, hãy nói những l i tốt, hãy thúc đ y những thói quen tốt đó là cách đơn gi n nh t t o 
ra giá trị cho xã hội.  

  năng lực trên có những mối quan hệ mật thiết nhằm giúp một cá nhân thành công trong cuộc sống 
và hiện thực hóa “Khát Vọng Việt  c a chính mình. Đầu tiên hành trình bắt đầu bằng tự lãnh đ o để 
xem b n thân cần phát triển nh  thế nào. Tiếp theo là tìm t i, h p thụ thông tin nhằm b  đắp những 
điều c n thiếu trong b n thân. Trong quá trình tìm  iếm thông tin là quá trình  ết nối những ng i có 
thể học đ ợc từ họ.  

 uan trọng  hơn,  ết nối những ng i c ng chí h ớng và tần số  hát vọng thành công để cộng 
h ng. Tiếp theo là quá trình học và tự học từ thông tin c ng hệ thống  ết nối. Cuối c ng m i cá 
nhân thực hiện  hát vọng để t o ra giá trị cho b n thân và xã hội. 

T t c    năng lực đ ợc gắn  ết và phát triển thúc đ y nhau t ơng sinh và cộng h ng t o giá trị cho 
b n thân ch  thể. Cá nhân thành công trong thế       chính là ng i hiểu và vận dụng đ ợc   năng 
lực trên trong cuộc sống. . 
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Phần 3 -  ướng Nghiệp H c Sinh Lớp 12 

1- ướng nghiệp cấp 3: Nền t ng bền vững cho sự nghiệp 

"Cha mẹ vẫn là những ng i quyết định trong việc lựa chọn nghề và ph ơng pháp lựa chọn nghề 
cho con em c a họ". 

Viết tiếp lo t bài song hành cùng với ch ơng trình “Gi i quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp Đ i 
học và cao đ ng trong và ngoài n ớc ch a có việc làm đến năm  0 0”,  áo điện tử Giáo dục Việt 
Nam tiếp tục có bài phỏng v n, trao đổi với ông Vũ Tu n Anh - chuyên gia về đào t o và phát triển 
nguồn nhân lực cho cộng đồng. Bài phỏng v n liên quan v n đề nóng trong th i gian tới khi hàng 
triệu học sinh lớp 12 và phụ huynh băn  hoăn tr ớc con đ ng lựa chọn nghề nghiệp cho kỳ thi đ i 
học và cao đ ng 2014. 

PV: T i sao h ớng nghiệp c p 3 cụ thể lớp 12 l i nh h ng sâu sắc tới kh  năng tìm việc làm c a 
các sinh viên ? 

Ông Vũ Tu n  nh: Nh  tôi trao đổi trong các bài viết tr ớc, “ống n ớc giáo dục" kết nối từ c p 3 - 
nghề cao đ ng  đ i học – công ty/ doanh nghiệp. X t trên ph ơng diện lý thuyết, h ớng nghiệp ph i 
trong ba c p. Trên thực tế, h ớng nghiệp lớp 12 là quan trọng nh t t i Việt Nam. 

Học sinh chọn sai nghề có thể điều chỉnh khi học đ i học. Khi ra tr ng, các b n sinh viên mới tốt 
nghiệp cũng có thể điều chỉnh l i. Tuy nhiên, nếu chọn đúng nghề, ngành, tr ng ngay t i lớp 12 sẽ 
t o giá trị to lớn nh t cho b n thân sinh viên, nhà tr ng, gia đình và xã hội do các em sẽ ham thích 
học tập nghiêm túc và yêu mến nghề nghiệp mà mình chọn. 

Điều đ y dẫn tới kh  năng có việc làm cao hơn  hi tốt nghiệp đ i học. Ng ợc l i các em học sinh lớp 
12 sẽ rơi vào mô hình 4 H : H ớng nghiệp cho có, Hiểu nghề qua loa, Học chỉ l y điểm, Hành cốt đ i 
khái sẽ dẫn tới L  Tốt nghiệp là L  th t nghiệp. R t nhiều các b n trẻ sinh viên than th  về chọn 
ngành nghề sai dẫn tới chán n n trong học tập và th  ơ trong các ho t động thực tập. Các b n học 
sinh lớp    đã tự lập trình th t b i khi chọn lựa nghề nghiệp sai. 

PV: Với c ơng vị chuyên gia đào t o và phát triển nguồn nhân lực cho cộng đồng, ông đánh giá thế 
nào về công tác h ớng nghiệp chung trong toàn xã hội ? 

Ông Vũ Tu n Anh: Theo nhận định c a tôi, cha mẹ và phụ huynh ai cũng r t hiểu, muốn và tha thiết 
với h ớng nghiệp cho con cái vì sau một th i gian, xã hội đã nhận th c th y rằng h ớng nghiệp r t 
quan trọng vì nhiều lý do. 

Lý do quan trọng nh t là chọn đúng nghề sẽ đ m b o cuộc sống cho con cái và gia đình. Chúng ta 
không nói, các phụ huynh và gia đình cũng coi v n đề này là sinh tử. Câu chuyện  đây là m i 
ng i, m i gia đình, m i học sinh hiểu và vận dụng h ớng nghiệp theo những ph ơng pháp  hác 
nhau. 

H ớng nghiệp chỉ đơn gi n cha mẹ quen nhiều và có kinh nghiệm nhiều thì con cái sẽ vào ngành đó. 
H ớng nghiệp là chọn ngành "hot" có nhiều tiền. T t c  đều là một trong nhiều ph ơng pháp hoặc 
quy trình h ớng nghiệp. Chúng ta không nói là sai. Ví dụ trong quy trình h ớng nghiệp ng i thân là 
quan trọng, các điểm yếu nh  trình độ, kỹ năng, mong muốn nghề nghiệp sẽ d  dàng đ ợc quan hệ 
thân quen h  trợ. 
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Lựa chọn ngành hot cũng có các lợi thế khi d  tìm việc có thu nhập. Sau một th i gian hết  hot  nh  
ngân hàng bây gi  thì có thể chuyển sang ngành nghề khác. Mọi phụ huynh đều coi rằng quy trình 
c a mình là tốt, tối u và t o nhiều giá trị nh t cho gia đình và con em. 

M u chốt theo tôi chúng ta nên cung c p cho cha mẹ và các em một quy trình chu n, công cụ, thông 
tin và các h ớng dẫn chi tiết.  h ơng pháp h ớng nghiệp tự phát là tốt nh ng nếu cha mẹ hiểu sâu 
về h ớng nghiệp sẽ còn t o nhiều giá trị cho b n thân và con cái hơn nữa. 

Sau khi thực hiện theo quy trình chu n cùng với các thông tin đầy đ , chính xác và phong phú, tự 
cha mẹ và học sinh sẽ cân nhắc cái gì tốt và cái gì không tốt để theo. Ví dụ tôi phân tích chi tiết chi 
phí học đ i học t i các thành phố lớn bao gồm chi phí thật và chi phí cơ hội là kho ng 300 triệu cho 4 
năm. 

Cha mẹ và các em học sinh sẽ tự cân nhắc bỏ ra 300 triệu rồi ch ng kiến “L  tốt nghiệp là L  th t 
nghiệp" hay là học nghề tốn 100 triệu và ra có việc làm ngay với m c l ơng  -3 triệu bền vững. Toàn 
bộ hệ thống và công tác h ớng nghiệp nên tập trung m nh vào việc xây dựng và cung c p thông tin 
và kiến th c chu n về h ớng nghiệp cho xã hội. Chúng ta không thể định h ớng thay cho bố mẹ và 
học sinh vì một lẽ r t đơn gi n và b n ch t: m i cá nhân có quyền cao nh t trong quyết định và lựa 
chọn t ơng lai cho chính họ. 

 V: Theo ông,  hâu đột phá trong v n đề h ớng nghiệp trong th i gian tới sẽ ph i nh  thế nào nhằm 
giúp các em học sinh lớp 12 ? 

Ông Vũ Tu n Anh: Chúng ta cần thừa nhận văn hóa châu   c n ngự trị trong m i gia đình Việt Nam. 
Cha mẹ vẫn là những ng i quyết định trong việc lựa chọn nghề và ph ơng pháp lựa chọn nghề 
cho con em c a họ. 

Nh  tôi trao đổi, có một điểm quan trọng mọi gia đình Việt Nam chúng ta đều coi trọng sự học. Nh  
vậy đột phá kh u sẽ ph i tập trung vào phụ huynh học sinh thay vì chỉ là học sinh nh  trong th i gian 
tr ớc đây. Đầu tiên các ch ơng trình truyền thông t i nhà tr ng và xã hội cần t o ra nhận th c cho 
cha mẹ. 

Cha mẹ các b n học sinh lớp    cũng cần nắm đ ợc các thông tin và cách th c h ớng nghiệp hiệu 
qu . Họ sẽ nhận đ ợc nhiều thông tin bổ xung cho cách h ớng nghiệp mà họ vẫn tin là hiệu qu . 
Th  hai, chúng ta cần các cổng thông tin h ớng nghiệp không vụ lợi nhằm truyền t i thông tin hiệu 
qu  cho cha mẹ học sinh. 

Trên thực tế các ch ơng trình h ớng nghiệp c a các tr ng đ i học mang nặng tính ch t H ớng 
Tr ng –  án Hàng hơn là H ớng Nghiệp.  đây vai tr  c a các cổng thông tin xã hội r t quan 
trọng vì nó mang tính ch t trung tính. Th  ba, chúng ta cần có những ngày hội hay sự kiện là nơi bố 
mẹ và các em học sinh có thể cùng tham gia, tìm hiểu và đ a ra những thông tin xác đáng. 

 V: Ông nghĩ thế nào về câu chuyện xã hội hóa h ớng nghiệp cho các em học sinh lớp 12? 

Ông Vũ Tu n Anh: Xã hội hóa chắc chắn sẽ là xu h ớng c a h ớng nghiệp nói riêng và giáo dục nói 
chung. Để h ớng nghiệp hiệu qu  chúng ta cần r t nhiều các ho t động nh  tham quan, nghiên c u, 
cập nhật thông tin các ngành nghề, vị trí cụ thể, các thay đổi và biến chuyển c a dự báo nhu cầu lao 
động, các bài trắc nghiệm chuyên môn và t  v n chuyên sâu v/v. 
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Làm sao thực hiện đầy đ  chúng ta cần r t nhiều nguồn lực về tài chính, con ng i, th i gian và tri 
th c. Nếu chỉ nhìn vào lực l ợng giáo viên và qu n lý giáo dục t i các tr ng thì chắc chắn không 
thể nào thực hiện tốt và hiệu qu  mặc dù các thầy cô r t tâm huyết muốn làm cho các em học sinh. 
Xã hội hóa đầu tiên chính là làm thế nào để bố mẹ và các em học sinh c ng h ớng nghiệp cùng 
nhau. 

Xã hội hóa đó là làm thế nào để tận dụng nguồn lực c a các cơ quan nhà n ớc nh  Trung Tâm  ự 
Báo Nguồn Nhân Lực. Xã hội hóa đó là làm thế nào tận dụng nguồn lực, tri th c, kinh nghiệm và 
quan hệ c a các tr ng đ i học tuyển sinh. Xã hội hóa đó là làm thế nào các doanh nghiệp và tổng 
công ty tâm huyết với sự nghiệp phát triển nhân lực đóng góp tài nguyên cho các ho t động h ớng 
nghiệp. 

Xã hội hóa đó là nhân rộng và phát triển các ch ơng trình h ớng nghiệp từ các tổ ch c phi chính 
ph  hoặc lợi nhuận nh  Tổ ch c Hợp tác Phát triển và H  trợ Kỹ thuật vùng Fla-măng 
http://www.vvob.be/vietnam/?q=vi. khi họ xây dựng bộ giáo trình h ớng nghiệp chu n từ lớp 9 cho 
tới lớp 12. Xã hội hóa đó là những tổ ch c nh  Ngôi Nhà Xanh thành lập cổng h ớng nghiệp cho 
toàn bộ các tr ng c p 3 t i TP HCM cùng với S  Giáo Dục và Đào T o TP HCM t i 
www.huongnghiephcm.edu.vn . Xã hội hóa có   nghĩa tập trung và sử dụng toàn bộ nguồn lực từ mọi 
tổ ch c cá nhân trong xã hội cho mục tiêu h ớng nghiệp cho phụ huynh và học sinh. 

Câu 5: Ông nh n m nh r t nhiều về vai trò xã hội hóa. Ông có thể gi i thích quan điểm c a ông về 
vai tr  nhà tr ng và các thầy cô trực tiếp h ớng nghiệp t i các tr ng c p 3 ? 

Ông Vũ Tu n Anh: Xã hội hóa cũng cần ph i có những ng i thực thi chính. Vai trò c a nhà tr ng 
và các thầy cô c p 3 quan trọng ngang với phụ huynh và học sinh vì họ phụ trách và t ơng tác trực 
tiếp. T t c  các ch ơng trình và hành động xã hội nh  tôi đề cập chỉ là h  trợ đ ng sau các thầy cô 
h ớng nghiệp. 

Các thầy cô h ớng nghiệp là mắt xích cuối cùng và quan trọng nh t mang những giá trị mà xã hội đã 
t o ra tới phụ huynh và học sinh. Không có sự tâm huyết, năng lực và kinh nghiệm c a các thầy cô 
giáo c p 3, chắc chắn sẽ không thể t o ra ch ơng trình h ớng nghiệp hiệu qu . 

Câu 6: Ông vừa đề cập tới hiện t ợng các tr ng đ i học thực hiện H ớng Tr ng ch  không ph i 
H ớng Nghiệp. Ông có thể gi i thích và đ a ra những gợi   cho công tác này đ ợc tốt hơn trong  ỳ 
tuyển sinh năm  0 4? 

Ông Vũ Tu n  nh: Nh  tôi đã trao đổi trong các bài tr ớc, trong các tr ng đ i học chi phí đầu t  
cho tuyển sinh – H ớng Tr ng chiếm một t  trọng khá lớn. Chúng ta có thể th y qua tần su t 
qu ng cáo và các ho t động tuyển sinh. Theo quan sát c a tôi, các tr ng thật sự có đ ng c p và uy 
tín họ luôn luôn thực hiện các ch ơng trình h ớng nghiệp đúng nghĩa. 

Ví dụ một tr ng đ i học chuyên về tài chính t i T  HC  thay vì H ớng Tr ng – thông báo các 
ho t động tuyển sinh nh  học bổng, học phí v v , nhà tr ng sẽ thực sự t  v n cho phụ huynh học 
sinh hiểu về ngành tài chính , những cơ hội và thử thách. Nhà tr ng sẽ đ a ra những thông tin , bài 
trắc nghiệm v.v giúp phụ huynh và học sinh hiểu về ngành, nghề, năng lực nhà tr ng cùng với đánh 
giá năng lực, tính cách và s  thích nghề nghiệp c a các em học sinh lớp 12 và phụ huynh. 

Thông qua quá trình h ớng nghiệp thật sự đó cha mẹ sẽ lựa chọn và gửi con vào tr ng. Lý do th  
hai các tr ng đ i học nên thực hiện H ớng Nghiệp thật sự vì nếu họ đầu t  vào h ớng nghiệp thì 
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họ có thể gi i quyết c  hai bài toán đầu vào – H ớng Nghiệp và đầu ra- Tuyển Dụng Việc Làm cho 
sinh viên trên cùng một kho n đầu t . 

Theo ý kiến tôi về lâu dài, đầu ra sẽ quyết định đầu vào. Ch ng có phụ huynh hay học sinh nào thích 
thú với công tác H ớng Tr ng rầm rộ để rồi bốn năm sau ch ng kiến L  Tốt Nghiệp là L  Th t 
Nghiệp trừ phi cha mẹ và các em học sinh đố c ng đồng thuận - t m bằng đ i học là trang s c đắt 
tiền treo trong gia đình  hi học các tr ng đ i học đó. 

Câu 7: Ông có l i khuyên nào dành cho các quý phụ huynh và học sinh lớp    trong công tác h ớng 
nghiệp? 

Ông Vũ Tu n Anh: Các quý vị phụ huynh và các em học sinh nên nắm quy trình h ớng nghiệp 
chu n.  au đó thực hiện các bài đánh giá về năng lực , tính cách và s  thích nghề nghiệp.  ớc kế 
tiếp lựa chọn ra 3-4 nghề tiềm năng cho cha mẹ và các em học sinh. Sau đó tìm hiểu thật kỹ thông 
tin về nghề này thông qua báo chí, phỏng v n các anh chị đang làm trong nghề, tìm hiểu các tr ng 
đào t o nghề, tìm hiểu thông tin từ các thầy cô giáo. 

Thông tin là s c m nh. Nếu thông tin tốt, đầy đ  cùng với quy trình chu n chắc chắn quý vị sẽ thành 
công. Các quý phụ huynh hãy đầu t  th i gian và công s c cho t ơng lai nghề nghiệp c a chính con 
mình. Quý vị có thể theo dõi ch ơng trình h ớng nghiệp chu n t i 
www.youtube.com/user/vimtraining . Chúc quý vị và các em học sinh thành công 

2-C   bạn-  ha  ẹ , phụ huynh đã  huẩn bị hướng nghiệp hiệu  u   ho  on e  hay  hưa ? 

 
 ng câu hỏi sau đây giúp cho  cha mẹ phụ huynh đánh giá đ ợc công tác chu n bị h ớng nghiệp 
đã đầy đ  và th u đáo cho con, cháu và ng i thân 

01-  Các b n đã xác định tính cách c a con, cháu mình  hay ch a ? 

02-  Các b n đã thử sử dụng các bài trắc nghiệm nhằm đánh giá tính cách b n thân c a con, cháu 
mình  hay ch a  

 03-  Các b n đã thực hiện đánh giá năng lực c a c a con, cháu mình  hay ch a ? 

 04-  Các b n có đánh giá nguồn lực – tài chính cho b n thân mình hay ch a ? 

 05-  Các b n có đánh giá các yếu tố hoàn c nh đặc biệt c a gia đình nh h ng tới lựa chọn nghề 
nghiệp , tr ng học c a con, cháu mình  hay ch a ? 

 06-  Các b n có đánh giá chung về xu h ớng các ngành nghề trong t ơng lai gần hay  hông 

 07-  Các b n có tham gia vào các ch ơng trình và các buổi h ớng nghiệp tổ ch c t i tr ng hoặc 
do cán đơn vị  hác thực hiện ? 

 08-  Các b n có tổng  ết và xắp xếp các thông tin, tài liệu liên quan tới h ớng nghiệp hay  hông ? 

 09-  Các b n có tập trung đọc các    iến và các câu hỏi c a các bậc cha mẹ hay học sinh  hác trên 
m ng hoặc trong các hội th o ? 

http://ngayhoivieclam.wordpress.com/2013/07/20/cac-ban-cha-me-phu-huynh-da-chuan-bi-huong-nghiep-hieu-qua-cho-con-em-hay-chua/


Cổng Thông Tin www.tansinhvien.vn thực hiện dự án này cùng với tổ ch c kết nối giao th ơng Việt 
Nam www.businessmatching.vn Download  t i www.facebook.com/groups/hanhtrangnghenghiep  
 

            

 10-  Các b n có tham  h o    iến họ hàng, ng i thân, thầy cô giáo, b n bè về tính cách, năng lực 
và các ngành nghề ph  hợp cho con cháu mình hay ch a ? 

 11-  Các b n có hỏi thăm cụ thể  về các ngành nghề mà các b n đang quan tâm từ những b n bè và 
chuyên viên có thâm niên và  inh nghiệm nhiều trong các ngành nghề đó ? 

 12-  Các b n có thực hiện công tác chu n bị h ớng nghiệp từ những năm đầu c p   cho c a con, 
cháu mình hay không ? 

 13-  Các b n có lên danh sách các tr ng ph  hợp và tìm hiểu thông tin cụ thể c a các tr ng đó 
không ? 

 14-  Các b n có tham gia và trực tiếp hỏi các bộ phận t  v n c a các tr ng và cơ s  đào t o quan 
tâm ? 

 15-  Các b n có hỏi thăm và tìm hiểu thông tin từ các sinh viên sắp tốt nghiệp từ các tr ng và cơ 
s  đào t o các b n đang quan tâm hay  hông ? 

 16-  Các b n có thật sự quan niệm đ i học  hông ph i là lối đi vào đ i duy nh t c a c a con, cháu 
mình  hay không ? 

 17-  Các b n thực hiện h ớng nghiệp thật sự dựa trên năng lực, s  thích, và tính cách c a c a con, 
cháu mình  ? 

 18-  Các b n thực hiện công tác h ớng nghiệp thông qua lắng nghe, thuyết phục, định h ớng  con, 
cháu mình thay vì sử dụng biện pháp c ỡng b c, đe dọa và áp đặt ? 

 19-  Các b n quan niệm thành công về nghề nghiệp  hông chỉ đơn gi n là m c thu nhập bằng tiền 

 20-  Các b n có ch  động gặp các chuyên viên t  v n bên th  ba (  hông thuộc đơn vị giáo dục đào 
t o nào) để hỏi về định h ớng nghề nghiệp ? 

 Các phụ huynh vui l ng đánh giá và cho điểm  0 câu hỏi trên theo thang điểm  : hoàn toàn đã áp 
dụng, 4: Đã áp dụng nh ng ch a thực hiện th u triệ,  : Có suy nghĩ và thực hiện một số phần,  : Có 
biết tới nh ng ch a thực hiện.  : hoàn toàn ch a biết mới nghe tới lần đầu. 

 Từ 90- 00 điểm: Các b n là cha mẹ tuyệt v i trong công tác h ớng nghiệp con cháu mình. Các b n 
sẽ chọn lựa một nghề hoàn toàn ph  hợp với con cháu mình 

80- 90 điểm: Các b n đã thực hiện tốt công tác h ớng nghiệp nh ng có một số chi tiết các b n đã bỏ 
qua. Các b n nên tập trung thêm nguồn lực để chọn lựa đ ợc   nghề tốt hơn cho con cháu mình 
thông qua  hắc phục các điểm yếu đó. 

70-80 điểm: Các b n biết đ ợc cơ b n h ớng nghiệp nh  thế nào. V n đề t i đây là các b n có thực 
sự muốn thực hiện và đầu t  cho con cháu mình hay  hông 

50- 0 điểm: Các b n c n thiếu nhiều  ỹ năng và thông tin hệ thống h ớng nghiệp cho con, cháu 
mình. Các b n cần ph i có một ng i t  v n giúp cho b n thực hiện công tác này 
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 ới  0 điểm: Các b n hoàn toàn ch a hiểu gì về h ớng nghiệp. Con cháu các b n đang ph i tự 
bơi trong biển thông tin về h ớng nghiệp và  h  năng chọn nghề sai là r t cao. 

3-B ng   ắ  nghiệ  đa   ê hay là sở  h  h nhấ   h i 
 
Trogn quá trình t  v n h ớng nghiệp cho các b n học sinh c p  , tác gi  nhận th y các b n học sinh 
th ng ngộ nhận giữa những nghề nghiệp mình thích. Các b n học sinh th ng có r t nhiều   thích 
về nhiều nghề nghiệp  hác nhau và các b n th ng gặp bối rối  hi lựa chọn nghề cho mình. Tâm l  
các b n học sinh c p   ch a ổn định do đó chỉ cần nhìn th y một hình nh anh  ỹ s  hoặc mộ chị 
chuyên viên  R cũng đã t o ra những ngộ nhận cho các b n là mình thích nghề  ỹ s  hoặc  R. 
Đam mê thật sự một nghề nào là yếu tố quan trọng giúp cho các b n học sinh có thể học tốt và thành 
công trong nghề nghiệp đó sau này.   au đây là b ng trắc nghiệm giúp các b n học sinh c p   xác 
định rõ các s  thích về nghề nghiệp có ph i là đam mê thật sự hay  hông. 

Câu hỏi  : Các em có th ng tìm đọc các bài báo, thông tin liên quan tới s  thích nghề nghiệp trên 
báo, internet 

Câu hỏi  : Các em đã có s  thích đó và duy trì trên   tháng hay  hông 

Câu hỏi  : Hiện t i so với th i điểm mới bắt đầu thích, mối quan tâm c a các em về nghề nghiệp đó 
cao hơn th i điểm ban đầu 

Câu hỏi 4: Các em có ch  động tìm hiểu các tr ng đ i học, cao đ ng có đào t o ngành các em 
đang quan tâm qua m ng 

Câu hỏi  : Các em có ch  động tìm hiểu các thông tin các buổi h ớng nghiệp các tr ng có ngành 
quan tâm thực hiện hay  hông 

Câu hỏi 6: Các em có tìm hiểu thông tin chung  về ngành em thích  ( thông tin về ngành đó trong  -4 
năm tới thế nào, định h ớng c a nhà n ớc, chính ph  vv) 

Câu hỏi  : Các em có trao đổi   thích c a mình với các thầy cô t i tr ng và hỏi    iến các thầy cô 
hay không 

Câu hỏi 8: Các em có trao đổi    iến c a mình với cha mẹ, họ hàng và lắng nghe những góp   c a 
họ hay  hông 

Câu hỏi 9: Các em có gặp trao đổi thông tin với các anh chị làm nghề đó hay  hông 

Câu hỏi  0: Khi nhận các thông tin tiêu cực về nghề nghiệp đang lựa chọn, các em  hông có những 
t  duy tiêu cực mà chỉ coi những thông tin đó là những nhận x t mang tính ch t cá nhân 

Câu hỏi   : Các em có những s  thích nghề nghiệp d ới 0  s  thích 

Câu hỏi   : Các em có so sánh và cân nhắc giữa những s  thích nghề nghiệp c a mình hay  hông 

http://ngayhoivieclam.wordpress.com/2013/07/20/bang-trac-nghiem-dam-me-hay-la-so-thich-nhat-thoi/
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Các câu hỏi nói trên các em cho   điểm nếu nh  các em th ng xuyên và làm r t nhiều về nó,   
điểm là các em mới chỉ thực hiện một vài lần,   điểm nếu nh  mới chỉ thực hiện   lần và 0 điểm nếu 
nh  ch a làm 

30-36 điể   Chúc mừng các em, s  thích nghề nghiệp chính là đam mê nghề nghiệp c a các em 
25-30 điể   Các em đã có suy nghĩ và thực hiện tốt ho nh định nghề nghiệp c a mình. Tuy nhiên 
các em ch a xác định rõ đ ợc mình đam mê nghề nghiệp nào. Các em cần thiết ph i nói chuyện 
thêm với chuyên gia, cha mẹ và các anh chị làm các nghề nghiệp các em quan tâm. 
 
15-25 điể   Các em có suy nghĩ về nghề nghiệp nh ng các nghề nghiệp các em thích ch a đ ợc 
các em tìm hiểu  ỹ l ỡng, Các   thích đó chỉ là những   thích nh t th i và cần ph i đ ợc đánh giá và 
đợi thêm th i gian để  h ng định 
 
Dưới 15 điể   Các   định nghề nghiệp c a các em chỉ là những s  thích nh t th i. Các em có quá 
nhiều s  thích và thay đổi theo th i gian. Các em cần ph i ngồi l i và có những b ớc cụ thể thực 
hiện ho ch định nghề nghiệp theo những t  v n c a chuyên gia, cha mẹ và thầy cô 
 
4-C   bướ  hướng nghiệp hiệu  u - bài 1 

 
Trong th i gian gần đây, có r t nhiều tài liệu và h ớng dẫn h ớng nghiệp cho các b n học sinh c p 
ba. Khi đ ng tr ớc những thông tin này, các b n học sinh và cha mẹ th ng r t bối rối vì  hông biết 
bắt đầu từ đâu và thực hiện tuần tự nh  thế nào.  ài viết sau đây giúp các học sinh và phụ huynh có 
đ ợc các b ớc h ớng nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp hiệu qu . 

 -    định        n ng lự     nh n và sở  h  h:  iết mình biết ta trăm trận trăm thắng, yếu tố đầu 
tiên cần ph i xác định m i cá nhân học sinh có những năng lực nh  thế nào.  iết rõ các năng lực và 
điểm v ợt trội cá nhân đó chính là thực hiện “ biết mình”. Các năng lực cá nhân có thể là  h  năng 
nói,  h  năng viết,  h  năng t  duy trừu t ợng,  h  năng chân tay  h o l o, tính  iên nhẫn , tinh tập 
trung… Các năng lực cá nhân này có thể đ ợc phát hiện do cha mẹ, ng i thân, cô giáo và b n bè 
thông qua quan sát các ho t động. Ngoài ra các năng lực cá nhân c n có thể đ ợc phát hiện qua 
các bài trắc nghiệm chuyên môn ví dụ   ,   . Các em học sinh cần xem s  thích c a mình về nghề 
nghiệp nh  thế nào ví dụ thông qua bài test Holland. Các s  thích nghề nghiệp cũng đóng vai tr  r t 
quan trọng t o sự thỏa mãn cá nhân trong nghề nghiệp.   
 
 2-Xác định rõ tính cách cá nhân: Yếu tố th  hai trong “ biết mình” đó chính là xác định tính cách 
cá nhân c a m i học sinh. Tính cách cá nhân  hác với năng lực cá nhân. Tính cách cá nhân có thể 
đ ợc hiểu là các s  thích, hoàn c nh mà m i cá nhân c m th y tho i mái làm việc nh t. Ví dụ có hai 
b n c ng có năng lực t  duy sáng t o nh ng sẽ có tính cách cá nhân hoàn toàn  hác nhau  hi một 
b n thích làm việc một mình và b n th  hai thích làm việc theo nhóm hoặc tập thể. Cũng t ơng tự 
nh  xác định năng lực cá nhân, tính cách cá nhân có thể đ ợc phát hiện qua quan sát và các bài 
trắc nghiệm. 
 
3-Xác định rõ nguồn lự   ủa gia đ nh   Yếu tố cuối c ng trong “ biết mình” đó chính là xác định 
nguồn lực bao gồm tài chính, s c  hỏe và các điều  iện đặc biệt c a gia đình. Trong năm  009-
 0 0, có r t nhiều sinh viên đang du học t i Úc ph i bỏ d  nửa chừng do gia đình gặp  hó  hăn về 
 inh tế t i Việt Nam và giá quy đổi c a tiền Úc tăng quá cao. Đây là một ví dụ điển hình c a công tác 
chu n bị nguồn lực ch a đầy đ . Học đ i học là một dự án đầu t  tốn   m cho gia đình   o dài từ 4-
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  năm.  o vậy, việc xác định rõ tài chính cần thiết và những yêu cầu cụ thể cho từng gia đình là yếu 
tố  hông thể bỏ qua đ ợc. Ví dụ một gia đình có hoàn c nh  inh tế vừa ph i t i miền Tây thì việc gửi 
con đi học đ i học  inh tế  T  HC  ( lựa chọn tốt nh t )  có thể  hông ph  hợp bằng học ngành  inh 
tế t i đ i học Cần Thơ. 
 
4-Xác định rõ các xu hướng nghề nghiệp trong  ư ng lai: Th i gian học cao đ ng hoặc đ i học 
  o dài từ  -4 năm. Điều đ y có nghĩa là những ngành hot hiện t i chắc chắn sẽ thay đổi sau  -4 
năm nữa. Vào những năm  00-8- 009, ngành ngân hàng và xây dựng là những ngành hot cho các 
thí sinh t i các tr ng đ i học. Trong th i điểm hiện t i hai ngành này cũng “ hot” nh ng  cực đ o 
chiều  hi hàng lo t các ngân hàng thu hẹp số l ợng nhân viên và các công ty xây dựng đang chết 
lâm sàng. Cha mẹ và các b n học sinh cần ph i biết thông tin rõ về xu h ớng nghề nghiệp trong 
những năm tới. Ví dụ trong   năm tới, ngành bán lẻ sẽ là ngành hot  hi hàng lo t các công ty lớn vào 
Việt Nam và b n thân các hệ thống bán hàng đang có sẽ lên  ế ho ch phát triển và m  rộng qui mô 
ho t động. Xác định rõ các xu h ớng nghề nghiệp t ơng lai là yếu tố quan trọng nh t trong h ớng 
nghiệp bậc phổ thông  nhằm đ m b o  ết qu  đầu ra sau  hi học đ i học và cao đ ng. 
 
5-Xác định rõ định hướng nghề   au  hi xác định rõ b n thân ( năng lực, tính cánh) và môi tr ng 
bên ngoài ( xu h ớng t ơng lai các nghề nghiệp), học sinh cần xác định rõ định h ớng nghề 
c a  mình nh  thế nào. Định h ớng nghề đóng vai tr  quan trọng nh t cho công tác h ớng nghiệp vì 
 hi chúng ta chọn sai nghề sẽ r t  hó  hăn để thay đổi nó.  ột b n học sinh có học lực trung bình, 
hoàn c nh gia đình  hông  há gi  sẽ có định h ớng đi học nghề  ví dụ pha chế r ợu, sửa chữa điện 
l nh, nhân viên bán hàng ph  hợp hơn việc thi vào một đ i học bình th ng để rồi tr  thành một cử 
nhân trung bình không có gì nổi trội sau 4 năm.  ột học sinh nam có năng lực về sửa chữa máy móc 
sẽ ph  hợp với nghề  ỹ thuật.   thích và ham muốn cá nhân là những yếu tố quan trọng giúp cho 
học sinh xác định rõ các nghề mình theo đuổi.  đây các b n cần ph i phân biệt rõ giữa thật sự yêu 
thích và những   thích mang tính ch t nh t th i. Các b n học sinh l a tuổi   -   tâm sinh l  ch a 
hình thành bền vững vì vậy các   thích th ng mang tính ch t ch  quan và do các yếu tố  
bên ngoài tác động. 
 
6-Xác định rõ ngành:  au  hi xác định rõ nghề h ớng tới, các b n học sinh sẽ xác định tiếp ngành 
học ph  hợp. Ví dụ một b n học sinh ph  hợp với nghề xây dựng nh ng trong nghề này có r t nhiều 
các ngành học  hác nhau ví dụ quy ho ch xây dựng,  ỹ s  xây dựng, xây dựng cầu các công trình 
h  tầng v v. Xác định rõ ngành theo học căn c  vào ngành nào mà năng lực và tính cách cá nhân 
c a các b n sẽ thể hiện m nh nh t. 
 
7-Xác định   ư ng   au  hi xác định ngành b ớc cuối c ng xác định tr ng có ngành ph  hợp. Xác 
định tr ng giúp cho học sinh lựa chọn đ ợc tr ng ph  hợp với năng lực và điền  iện tài chính c a 
gia đình. Ví dụ một b n học sinh t i miền Tây r t ham thích và có năng lực học ngành Y. Tuy nhiên 
nếu thi vào đ i học y T  HC  thì  ết  qu  sẽ r t h n chế.  n học sinh này có thể đăng    thi các 
tr ng y  hác nh  đ i học y d ợc cần thơ, đ i học Y ph m ngọc th ch v v. Xác định tr ng thi là 
b ớc cuối c ng trong ho t động h ớng nghiệp các b n học sinh c p  . 
 y b ớc trên đây là những chỉ dẫn sơ bộ cho học sinh và cha mẹ phụ huynh thực hiện công tác 
h ớng nghiệp cho gia đình mình. Các b ớc h ớng nghiệp này sẽ giúp định h ớng cha mẹ trong 
biển thông tin mênh mông c a các ch ơng trình t  v n trên m ng cũng nh  trong cuộc sống. Chúc 
các em học sinh và cha mẹ phụ huynh thành công trong h ớng nghiệp. 

5-C   bướ  hướng nghiệp hiệu  u  –     định        n ng lự     nh n- bài 2 
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Các năng lực cá nhân là nền t ng cho b t  ỳ cá nhân nào trong xã hội.   i một cá nhân t i b t  ỳ 
ngành nghề hay lĩnh vực nào đều cần có s  hữu K   viết tắt c a Knowledge- Kiến th c,  ttitude- 
Thái độ và   illset –  ỹ năng. Ví dụ một anh chuyên viên cơ  hí cần có những  iên th c về máy móc, 
thái độ làm việc c n thận va  ỹ năng tính toán hoặc đọc b n vẽ nhanh.   i cá nhân sẽ có s  hữu 
K   t i các m c độ  hác nhau t y vào trình độ học v n, nguồn lực c a cá nhân, hoàn c nh môi 
tr ng và một yếu tố quan trọng nh t đó là các năng lực cá nhân.  ột ca sĩ muốn thành công chắc 
chắn họ ph i s  hữu những năng lực tự nhiên hơn h n số đông và tr i qua quá trình rèn luyện và 
đào t o gian  hổ. 

Các năng lực cá nhân đ ợc hiểu là những tố ch t hay những  h  năng thiên phú c a m i cá nhân có 
đ ợc.  ột em học sinh có  ỹ năng  h o l o nặn những t ợng đ t.  ột b n nữ có  h  năng nói 
chuyện với những ng i l  một cách r t tự tin.  ột em nhỏ có  h  năng bắt ch ớc những bài hát và 
điệu nh c trên ti vi một cách nhanh chóng. Đó là những ví dụ cụ thể về năng lực cá nhân.  Các năng 
lực cá nhân này sẽ giúp cho m i cá nhân có đ ợc những  iến th c tốt hơn, thái độ tốt hơn và những 
 ỹ năng hoàn thiện hơn trong giai đo n học tập và làm việc sau này.  ột cách thực dụng, các cha 
mẹ có thể quan sát và phân lo i những năng lực giúp cho con mình có thể phát triển  nghề nghiệp 
hiệu qu  thông qua các nhóm năng lực sau 

Nhóm n ng lự  về  i n  h    Các năng lực này giúp cho các em học sinh có thể nắm vững  iến 
th c một cách nhanh chóng.  Các em học sinh theo học các ngành tự nhiên cần có năng lực thực 
hiện tính toán hoặc t  duy logic. Năng lực t  duy  hông gian ba chiều thể hiện qua các tr  chơi xếp 
hình hoặc nặn t ợng có thể là chỉ d u nghề nghiệp nghệ thuật c a các em nhỏ từ r t sớm. Năng lực 
ghi nhớ nhanh có thể t o điều  iện cho các em theo các ngành nh   inh tế, nghệ thuật hay luật s . 
 
Nhóm n ng lự  về  ỹ n ng  Các năng lực này giúp cho các em học sinh có thể thực hiện các công 
việc nhanh chóng và hoàn h o hơn các b n c ng trang l a. Các em có thể có  h  năng  h o l o bàn 
tay th ng ph  hợp với các nghề hơn là các công việc văn ph ng. Năng lực đối đáp trong hàng ngày 
t o điều  iện cho các em trong những ngành liên quan tới h ng biện nh  bán hàng, luật s , t  v n 
tâm l . Năng lực đọc nhanh có thể giúp các em thăng tiến nhanh trong môi tr ng  hoa học và  ỹ 
thuật. 
 
Nhóm n ng lự  về thái độ  nhóm năng lực về thái độ trong cuộc sống th ng đ ợc gọi là tính tình 
c a các em học sinh. Các em học sinh có thái độ c nh tranh cao trong công việc có thể ph  hợp với 
vị trí lãnh đ o. Các em học sinh có thái độ h a nhã  hoan dung có thể tr  thành những ng i gi ng 
viên hoặc chuyên viên  ỹ thuật. Nhóm năng lực thái độ này bị nh h ng nhiều từ cuộc sống, gia 
đình , nhà tr ng và các biến cố trong gia đình. 
 
Khi nói tới năng lực cá nhân, các phụ huynh cần chú   tới tính ch t tự nhiên c a các năng lực này. 
 ột em học sinh có thể học  há về toán nh ng ch a chắc có năng lực cá nhân vê toán tốt. L  do em 
học  há về toán nh  gia đình cho đi học thêm và đầu t  nhiều hơn các b n  hác.  Để có thể nhận 
biết năng lực cá nhân một cách chính xác, các phụ huynh cần quan sát và ghi nhật các biểu hiện 
trong những hoàn c nh tự nhiên c a các em.  ột b n học sinh  hi ng đối nhanh nhẹn với nhóm 
b n c a mình đang thể hiện tố ch t tiềm năng c a một qu n l .  ột b n học sinh đ ng ra sửa chữa 
r t nhanh chiếc xe đ p hỏng c a b n bè thể hiện năng lực  h o l o chân tay và am hiểu máy móc. 
Các năng lực cá nhân tự nhiên c a các em học sinh có thể đ ợc phát hiện qua gia đình, lớp học, các 
tình huống trong cuộc sống. giao tiếp vui chơi với b n bè hoặc thông qua các bài test về chuyên 
môn.  Các năng lực cá nhân này có thể đ ợc phát hiện qua các ch ơng trình học hè hoặc bồi 
d ỡng. 
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 au  hi xác định tính cách, các b n học sinh và cha mẹ cần xác định thiên h ớng nghề nghiệp tr  l i 
câu hỏi các em học sinh thích các định h ớng nghề nghiệp nh  thế nào.  ài test Holland sẽ là đáp 
án cho các b n .  

6-C   bướ  hướng nghiệp hiệu  u  –     định      nh    h    nh n -Bài 3 

 
  i cá nhân đều có những tích cách riêng. Các tính cách  hác biệt này t o ra những điểm m nh 
trong nghề nghiệp và cũng t o ra những điểm yếu  èm theo. Tính cách một cá nhân đ ợc hình 
thành từ b n tính c a cá nhân, hoàn c nh, cuộc sống, trình độ , học v n . văn hóa và các tr i 
nghiệm. 

Theo th i gian tr ng thành từ hết c p ba tới tốt nghiệp đ i học, tính cách m i cá nhân đ ợc phát 
triển , duy trì và xác lập rõ ràng. Khi các b n sinh viên mới tốt nghiệp đ i học  tính cách cá nhân c a 
các b n đã đ ợc định hình rõ ràng và ổn định.   ài viết này giúp cho các b n nắm đ ợc tầm quan 
trọng và các lợi ích c a xác định tính cách trong thành công nghề nghiệp. 

01-  Lựa chọn nghề nghiệp ph  hợp: Tính cách là một yếu tố  quan trọng nh t xác định nghề nghiệp 
lựa chọn cho các b n sinh viên.  ột sinh viên ăn nói ho t bát chắc chắn sẽ ph  hợp với nghề sales 
hoặc mar eting. Trong  hi đó, một  sinh viên chậm chắc sẽ r t ph  hợp với các vị trí nh  tr ng 
ph ng hành chính. Lựa chọn một nghề nghiệp ph  hợp với tính cách c a mình là b ớc đầu thành 
công trong sự nghiệp. 

02-  Lựa chọn cho mình cách th c làm việc hiệu qu  nh t: m i tính cách sẽ có những ph ơng th c 
hiệu qu  làm việc  hác nhau.  ột cách đơn gi n, th i gian làm việc  hiệu qu  trong ngày phụ thuộc 
vào tính cách c a m i cá nhân. Có ng i ho t động hiệu qu  buổi sáng và ng ợc l i. Th u hiểu tính 
cách, các cá nhân có thể lập trình cách th c làm việc hiệu qu  nh t c a mình. 

03-  Xác địnhh điểm m nh và điểm yếu:   i tính cách sẽ có các điểm m nh và yếu . Nhận th c rõ và 
sớm các điểm m nh và yếu c a m i cá nhân sẽ cho ph p họ có các ch ơng trình và hành động cụ 
thể  hắc phục điểm yếu và tận dụng điểm m nh trong công việc 

04-  hát hiện các đối tác làm việc trong nhóm: Trong thế       , các cá nhân c h tranh với nhau 
 hông chỉ qua b n thân mà c n qua các nhóm liên  ết. Xác định rõ tính cách c a mình cho ph p tìm 
 iếm các cá nhân  hác ph  hợp và t o ra s c m nh cộng h ng lớn nh t. 

05-  Giao tiếp hiệu qu  trong công việc: Giao tiếp đóng vai tr  quan trọng đối với công việc hàng 
ngày. Các cá nhân cần ph i giao tiếp cho mọi ng i xung quanh hiểu mình và ng ợc l i. Nhận biết 
tính cách c a chính mình đồng th i nhận th c tính cách c a những ng i xung quanh là nền t ng 
c a giao tiếp hiệu qu . 

06-  Đắc nhân tâm:  Thế giới ngày càng tr  nên ph ng hơn. Các nhân viên trong công ty  hông chỉ 
làm việc với các b n đồng nghiệp, các mối quan hệ m  rộng ra tới đối tác, b n hàng,  hách hàng và 
ngay c  các đối th  c nh tranh. Đắc nhân tâm luôn luôn là tài s n qu  báu cho m i cá nhân. 

Để áp dụng thành công tính cách cá nhân trong nghề nghiệp, các b n học sinh  cần xác định ngay 
mẫu hình tính cách cá nhân c a mình. Có r t nhiều các lo i mô hình tính cách và các công cụ  hác 
nhau để đánh giá. Các mô hình chuyên viên nhân sự hay sử dụng trong phát triển nghề nghiệp đó 
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chính là   T ,  ig  ive,  isc v v. Thực hiện việc xác định mẫu hình tính cách cá nhân có nhiều lo i 
m c từ mi n phí tới tr  tiền. Các b n có thể sử dụng b n câu hỏi xác định mẫu hình tính cách cá 
nhân   T  c a Viện  u n L  Việt Nam đã xử dụng cho hơn  .000 l ợt cá nhân và đ t độ chính xác 
cao hoàn toàn mi n phí t i 

http://www.mediafire.com/view/?9ab7nmi2ezceob3 
  

7-C   bướ  hướng nghiệp hiệu  u  –     định    nguồn lự   ủa gia đ nh -Bài 4  

Đầu t  vào học hành c a con cháu là  ho n đầu t  lâu dài và tốn   m. Th i gian trung bình một 
ch ơng trình đ i học   o dài từ 4-   năm. Ch ơng trình cao đ ng   o dài từ  - .  năm. Các 
ch ơng  trình nghề và trung c p cũng cần th i gian từ   - 8 tháng. Gia đình cần có những suy nghĩ 
sâu sắc và hệ thống về đầu t  cho sự học. Trong quá trình h ớng nghiệp, tác gi  nhận th y có 
những v n đề nh  sau các phụ huynh cần l u   trong quá trình ho ch định nguồn lực 

Dòng  iền đầu  ư đều  đầu t  vào học tập yêu cầu d ng tiền vào đều đặn. Các  ho n tiền nh  học 
phí, chi phí hàng tháng, chi phí học thêm cần đ ợc đóng theo lịch yêu cầu c a nhà tr ng. Nhiều 
phụ huynh có d ng tiền vào b t th ng có xu h ớng đầu t  quá m c trong một th i gian ngắn và 
 hông có đ  chi phí cho giai đo n  ế tiếp.   ng tiền đều đặn c n có tầm quan trọng  hi cha mẹ 
 hông lo đ  tiền học cho con sẽ nh h ng tới tâm l  học sinh. 
 
Đầu  ư  ới     yêu  ầu  Th i gian học tập đ i học hoặc cao học là  ho ng th i gian quan trọng 
cho học sinh tích lũy  iến th c và  inh nghiệm. R t nghịch l  có nhiều cha mẹ và học sinh  ỳ vọng đi 
làm thêm trong th i gian con học để  iếm tiền trang tr i học phí và các nhu cầu  hác. Các phụ huynh 
và học sinh cần th u hiểu quỹ th i gian là quan trọng nh t. Ng i sinh viên cần ph i dành th i gian 
tối đa cho việc học trên lớp và các ch ơng trình  hác nh  anh ngữ.  o đó phụ huynh cần xác định 
đầu t  toàn bộ cho con em mình là bao nhiêu. 
 
    phí đại h   không ph i là đủ  Học tập đ i học yêu cầu r t nhiều các  ho n chi phí  hác nh  
học ngo i ngữ, trang thiết bị học tập, chi phí thực tập, các  hóa đào t o  ỹ năng mềm và các ch ơng 
trình học  hác. Ngoài ra, c n có nhiều chi phí nh  ăn , đi l i và các chi phí dự ph ng ốm đau. Gia 
đình cần lên  ế ho ch ho ch định nguồn lực tài chính đầy đ . 
 
Tách biệ  phần tài chính cho h    ập   4-  năm là một  ho n th i gian r t dài và có thể có nhiều 
biến cố.  o vậy các phụ huynh cần lập ra một quỹ riêng cho  ho n tiền học c a con tách biệt  hỏi 
các ho t động  inh doanh và phục vụ cuộc sống thông th ng  hác. Điều này đ m b o trong những 
tr ng hợp r i ro  inh doanh và cuộc sống, gia đình vẫn có thể chu c p việc học tới ngày  ết thúc. 
 
K   hừa tri  h  , quan hệ  trong gia đ nh  Các tri th c và  inh nghiệm c a gia đình cũng là một 
nguồn lực quan trọng nh h ng tới quyết định nghề nghiệp c a con em.  ối quan hệ trong xã hội 
châu   là yếu tố quyết định tới xin công tác. 
 
Thành ngữ “Liệu cơm gắp mắm” ph n ánh tầm quan trọng c a ho ch định tài chính cho toàn bộ th i 
gian đào t o c a các em học sinh. Yếu tố tài chính th ng  hông đ ợc chú   đầy đ   hi lựa chọn 
nghề và tr ng thi. Tuy nhiên một  hi các trục trặc về nguồn lực x y ra sẽ nh h ng nghiêm trọng 
tới  ết qu  học tập.  Các gia đình cần suy nghĩ th u đáo và hệ thống tr ớc  hi các em học sinh lựa 
chọn các tr ng để đ m b o  ho n đầu t  đ ợc thực hiện hoàn chỉnh và  hông có r i ro. 

http://www.mediafire.com/view/?9ab7nmi2ezceob3
http://ngayhoivieclam.wordpress.com/2013/07/20/cac-buoc-huong-nghiep-hieu-qua-xac-dinh-ro-nguon-luc-cua-gia-dinh-bai-4/
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8-C   bướ  hướng nghiệp hiệu  u  –     định    xu hướng nghề nghiệp  ư ng lai- Bài 5 
  

Nếu nh  các b ớc  -  tập trung ch  yếu bên trong nội lực c a gia đình và b n thân cá nhân em học 
sinh, b ớc 4 nhằm xác định các thay đổi nghề nghiệp trong trung h n từ  -  năm. Nh  trong bài 4, 
th i gian đào t o đ i học   o dài từ 4-  năm.  o vậy các ngành sẽ thay đổi r t nhiều trong v ng  -5 
năm tới. Có những ngành hiện t i r t tốt nh ng trong t ơng lai sẽ thay đổi r t nhiều theo chiều 
h ớng x u. Ví dụ cụ thể trong năm  0   là ngành ngân hàng, ch ng  hoán và địa ốc. Ng ợc l i có 
những ngành phát triển r t nhanh trong t ơng lai mặc d  trong hiện t i chỉ là những ngành bình 
th ng. Cha mẹ có thể giúp các em học sinh một cách thiết thực thông qua nghiên c u  ỹ các xu 
h ớng nghề nghiệp trong t ơng lai. Các điểm gợi   sau có thể giúp cha mẹ định h ớng nghề nghiệp 
cho các em học sinh. 

Đ nh giá    hội nghề nghiệp  ại  ấ     các     độ  Trên thực tế,  hông ph i b t  ỳ ai sinh ra 
cũng làm giám đốc,  ỹ s  hoặc bác sỹ. Cũng nh  vậy, xã hội phát triển luôn luôn đ i hỏi ng i lao 
động t i mọi c p độ từ đ i học, cao đ ng, trung c p, nghề và các nghề đơn gi n ( yêu cầu lớp    ). 
Khi đánh giá nhu cầu nghề nghiệp, cha mẹ nên xem x t toàn bộ nhu cầu t i t t c  các c p độ. Ví dụ 
một b n tốt nghiệp trung c p r t  hó xin việc làm nhân viên văn ph ng. Tuy nhiên nếu b n đ y đ ợc 
định h ớng tr  thành nhân viên bán hàng t i cửa hàng chuyên nghiệp,b n đ y có thể có m c l ơng 
r t tốt trong v ng  -4 năm. Cha mẹ cần nhìn nhận r t thực tế và thực dụng về năng lực, tính cách và 
hoàn c nh nguồn lực c a gia đình để lựa chọn các m c độ cho con em.  ột gia đình có m c thu 
nhập trung bình và con em có lực học vừa ph i. Ch ơng trình cao đ ng nghề có thể là lựa chọn 
thông minh vì sau  4 tháng, con em có thể đi làm ngay và có thu nhập. 
 
Xem xét các  ự báo nguồn nhân lự   dự báo nguồn nhân lực do các đơn vị thuộc nhà n ớc thực 
hiện dựa trên các nghiên c u  hoa học và thăm d  thông tin chi tiết từ các doanh nghiệp trực tiếp sử 
dụng lao động. Các thông tin này có độ tin cậy cao. Ngoài ra các thông tin này c n hoàn toàn mang 
tính ch t mi n phí giúp cho xã hội định h ớng phát triển nghề nghiệp. Các qu  vị phụ huynh có thể 
tham  h o dự báo nguồn nhân lực do Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị tr ng lao 
động T  HC  thực hiện hàng năm. 
 
Đ nh giá nhu  ầu nhân lự   ại các địa phư ng khác nhau: Các ngành nghề phân bổ  hông đều 
trong các địa ph ơng. T y theo các yếu tố tự nhiên và các ch ơng trình đầu t  phát triển c a chính 
ph , các tỉnh sẽ có các yêu cầu nhân lực  hác nhau. Ví dụ trong vài năm tới,các địa ph ơng nh  
 han Thiết, H  Long,  hú  uốc, Côn Đ o vv sẽ có nhu cầu r t lớn về ngành du lịch. T ơng tự nh  
vậy, các tỉnh Tiền Giang,  ến Tre, Long  n sẽ có nhu cầu nhân lực lớn do cơ s  h  tầng hoàn chỉnh 
và các nhà máy đầu t  phát triển. 
 
Đ nh giá    hội nghề nghiệp qua định hướng kinh    vĩ mô: Các định h ớng  inh tế vĩ mô c a 
nhà n ớc hoặc các ch ơng trình phát triển  inh tế trọng điểm nh h ng r t nhiều tới cơ hội nghề 
nghiệp trung và dài h n. Ngoài các định h ớng  inh tế vĩ mô c a nhà n ớc, các phụ huynh cần chú   
tới các định h ớng phát triển c a các tập đoàn  inh tế lớn t i Việt Nam. Ví dụ Vinamil  và Viettel có 
các định h ớng phát triển  inh doanh r t hiệu qu . Điều có có nghĩa là các ngành nghề liên quan tới 
các lĩnh vực  inh doanh c a Vinamil  và Viettel sẽ có cơ hội trong t ơng lai. Các thông tin này có r t 
nhiều trên các báo chí  inh tế nh  Nhịp cầu đầu t , th i báo  inh tế sài g n, báo đầu t  và các báo 
thông th ng  hác. Các phụ huynh có thể đọc và phân tích các nh h ng từ các định h ớng  inh 
tế vĩ mô 
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Đ nh giá    hội nghề nghiệp  ựa trên các l i  h   ạnh tranh  ủa Việ  Nam: Kinh tế c a quốc 
gia cần h a nhập với nền  inh tế quốc tế. Các ngành có lợi thế c nh tranh Việt nam sẽ có t ơng lai 
 hi đầu ra các ngành này tập trung cho nền  inh tế thế giới. Các ngành nh  gia công phần mềm, 
th y s n, chế biến nông s n, dệt may v v là những ngành trọng điểm c a Việt Nam h a nhập với 
 inh tế thế giới. Các ngành, nghề liên quan tới các lĩnh vực này sẽ có t ơng lai phát triển dài h n. 
 
Đ nh giá    hội nghề nghiệp  ựa trên sự thay đổi nền kinh     động lực phát triển xã hội thay 
đổi từ nông nghiệp, s n xu t, tri th c và đang tiến tới sáng t o. Nền  inh tế Việt Nam đang có những 
sự thay đổi từ nông nghiệp chuyển sang s n xu t bắt đầu từ những năm 90 c a thế     0. Hiện t i 
 inh tế Việt Nam dần chuyển từ s n xu t sang tri th c và sáng t o. Vì vậy những nghề nghiệp thuộc 
tri th c và sáng t o sẽ phát triển tốt trong th i gian tới. 
 
Đ nh giá    hội nghề nghiệp  ựa trên thay đổi  ủa xã hội  Các yếu tố xã hội quyết định r t nhiều 
tới nhu cầu nghề nghiệp. Các yếu tố xã hội quan trọng nh  hiện tr ng di dân từ nông thôn tới thành 
thị, phần trăm dân số trẻ d ới  0 tuổi chiếm đa số, tốc độ đô thị hóa v v đã t o ra nhiều ngành nghề 
mới và đồng th i nh h ng tới những ngành nghề cũ. Xu h ớng c a nền  inh tế chuyển dần sang 
các ngành dịch vụ.    
 
C  hội nghề nghiệp các ngành nách- niche jobs: Các ngành nách việc làm th ng có các nhu 
cầu nhỏ và  hó nhận ra trong ho ch định nghề nghiệp. Tuy nhiên các ngành nách này th ng có 
m c thu nhập h p dẫn. Đặc tr ng c a các ngành nách đó là r t  hó có tr ng lớp đào t o trên thị 
tr ng. Đa phần các ngành nách ng i lao động cần ph i tự học và cập nhật  iến th c.  ột số 
ngành nách tiêu biểu ví dụ chăm sóc thú c ng, di n viên đóng thế,  J. 
Xác định ngành nghề phát triển t ơng lai r t quan trọng. Các phụ huynh cần nghiên c u  ỹ các gợi   
trên để xác định những lựa chọn nghề nghiệp cho con em trong  ỳ thi đ i học, cao đ ng sắp tới. 

9-C   bướ  hướng nghiệp hiệu  u  –     định nghề – ngành đào  ạo -Bài 6 
  

 au  hi thực hiện đánh giá nguồn lực bên trong c a cá nhân em học sinh và gia đình đồng th i xác 
định đ ợc xu h ớng phát triển nghề nghiệp trong  -  năm.  hụ huynh và các em học sinh cần xác 
định rõ nghề và ngành sẽ dự thi trong th i gian tới. Nghề đ ợc hiểu có ph m vi rộng hơn ngành. Ví 
dụ nghề hóa bao gồm r t nhiều ngành nh  hóa thực ph m, hóa hữu cơ, hóa vô cơ, hóa dầu , hóa 
thiết bị máy móc v v. Nghề phim có thể bao gồm đ o di n, quay phim, qu n l  hãng phim v v. Để xác 
định nghề chúng ta cần quan tâm nh t tới mối t ơng quan c a năng lực và ph  hợp s  thích cá 
nhân b n thân em học sinh. 
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Năng lực cao   h  hợp s  thích  th p ô số  : Đây là những ngành nghề có thuận lợi cho các em học 
sinh theo học. Tuy nhiên các lựa chọn này th ng là mâu thuẫn giữa phụ huynh và các em học sinh. 
Đặc biệt  hi các em học sinh chọn lựa các ngành nghề  hác t i ô số 4. Ví dụ các em r t có  h  năng 
nghề báo nh ng s  thích nghề nghiệp c a em là ổn định. Nghề bá là nghề có xu h ớng  hông ổn 
định r t cao.  

Năng lực cao   h  hợp s  thích nhiều ô số   : đây là các ngành nghề l  t ng cho phụ huynh và học 
sinh chọn lựa. Các em học sinh giỏi và có  h  năng th ng r t d  dàng chọn lựa các ngành nghề 
yêu thích 

Năng lực th p   h  hợp s  thích  th p: Ô số 3 là các lựa chọn nghề nghiệp bị lo i bỏ 

Năng lực th p   h  hợp s  thích  nhiều: Ô số 4 là thách th c thật sự với công tác h ớng nghiệp c a 
các em học sinh. Theo c m tính, sự yêu thích sẽ là động lực giúp cho các em học sinh v ợt qua. Tuy 
nhiên năng lực th p là c n tr   hó  hăn cho thành công trong nghề nghiệp. Ví dụ các em r t thích 
ngành th i trang nh ng ngo i hình và nhan sắc là một c n tr   

V n đề th ng gặp trong lựa chọn ngành nghề đó là ô số 1 và 4. Theo  inh nghiệm t  v n c a tác 
gi , để gi i quyết th u đáo tr ng  hợp này, phụ huynh và học sinh cần đánh giá l i các em học sinh 
có yêu thích ngành nghề thông qua  thực hiện b ng  h o sát trong c ng tài liệu. Giữa thích và thật 
sự đam mê có một  ho ng cách r t xa. Trong thực tế có r t nhiều học sinh ngộ nhận s  thích c a 
mình và sau một  ho ng th i gian đào t o đ i học, các em nhận th c ra mình đã chọn sai nghề.  au 
 hi xác định chính xác  s  thích c a mình các em học sinh sẽ có một số gợi   cho chọn lựa nghề 
nghiệp. Với những ngành  hông đ i hỏi tài năng nh  âm nh c, hội họa, mỹ thuật v v các em học sinh 
có thể lựa chọn nghề  ngành t i ô số 4. L  do chính c a những v n đề này đó là l ng yêu thích là vũ 
 hí m nh nh t m i cá nhân có thể v ợt qua các  hó  hăn trong nghề nghiệp. Nh  trong bài tr ớc có 
trao đổi, thái độ  ttitude đóng vai tr  quan trọng nh t. L ng yêu thích là nền t ng và cơ sỏ t o ra thái 
độ trong suốt quá trình làm việc sau này. Đối với lựa chọn ô số 1 trong tr ng hợp các em cần ph i 
có những lựa chọn  hác trong nghề nghiệp nh  d  dàng xin việc, gia đình có cơ s   inh doanh liên 
quan tới nghề nghiệp lựa chọn.  ột yếu tố để cho các em cân nhắc  hi lựa chọn ô số 1 đó là nghề 
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nghiệp nào cũng cần có th i gian chúng ta có thể yêu thích đ ợc. Các em c n trẻ và c n r t nhiều 
th i gian để chúng ta hiểu về nghề và yêu thích nó.  

 au  hi lựa chọn nghề, các em học sinh cần tiếp tục thực hiện lựa chọn ngành t ơng ng nghề. Khi 
lựa chọn các ngành nhỏ trong nghề, hiện t i ngành và tình hình phát triển trong t ơng lai c a ngành 
là những yếu tố quyết định chọn ngành ph  hợp. Các em học sinh có thể sử dụng ma trận sau để 
quyết định ngành lựa chọn 

 

Ngành có t ơng lai nhiều hiện t i nhu cầu  nhiều ô số  : Đây là những ngành l  t ng cho các em 
học sinh tiếp cận. Tuy  nhiên câu hỏi đặt ra là t  lệ chọi các tr ng sẽ r t cao trong những ngành 
này. 

Ngành có t ơng lai nhiều  hiện t i nhu cầu ít ô số  : Đây là những ngành quan trọng các em học sinh 
cần tập trung. Ví dụ ngành này đó chính là ngành môi tr ng sẽ có nhu cầu r t cao trong những năm 
tới  hi môi tr ng là yếu tố quan trọng cho việc phát triển  inh tế t i Việt Nam 

Ngành có t ơng lai ít  hiện t i nhu cầu  nhiều ô số 4: Đây là những ngành phát triển trong ngắn h n. 
Để có thể tận dụng cơ hội những ngành này đ i hỏi ch ơng trình đào t o ngắn và thực dụng 

Ngành có t ơng lai ít  hiện t i nhu cầu ít có cơ hội ô số  : Đây là những ngành lo i bỏ trong lựa chọn 
c a các em học sinh. Tuy nhiên nếu nh  các em có  h  năng v ợt trội và nguồn lực dồi dào, các 
ngành này sẽ là những lựa chọn tốt. Ví dụ ngành địa ốc và ngân hàng trong năm  0   thuộc về lựa 
chọn này. 

Thông qua các hệ thống lựa chọn nói trên sẽ giúp phụ huynh và các em học sinh có đ ợc những 
ngành nghề ph  hợp với năng lực, s c học và tình hình c a từng gia đình và cá nhân. 

10-C   bướ  hướng nghiệp hiệu  u  –     định   ư ng  hi  uyển- Bài 7 
 

Xác định tr ng thi tuyển là công tác cuối c ng c a h ớng nghiệp các em học sinh c p  . Giữa một 
rừng thông tin tuyển sinh trên báo chí và ph ơng tiện đ i chúng, công tác này  hông ph i là d  dàng. 
 ài này sẽ đ a ra một số gợi   thích hợp cho phụ huynh và các em học  sinh lựa chọn tr ng thi cho 
ph  hợp với các yêu cầu c a gia đình và cá nhân 
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 ựa  h n đại h  / cao đẳng/ trung  ấp hay   ư ng nghề  Để theo một nghề  ngành nh t định, 
các em học sinh có thể có 4 lựa chọn nói trên. Để xác định lựa chọn nào đúng cần căn c  vào năng 
lực và s c học c a cá nhân. Trong thực tế, nếu s c học trung bình, các em học sinh nên tập trung 
vào các tr ng cao đ ng trung c p và nghề để đ m b o  ết qu  học lực tốt và  há. Lựa chọn các 
tr ng ph  hợp với s c học sẽ t o t m bằng tốt nghiệp có giá trị hơn. Trên thực tế  hi tuyển dụng 
nếu các t m bằng có học lực trung bình r t d  dàng bị lo i qua v ng  iểm tra hồ sơ t i các ph ng 
nhân sự. Trong năm  0   tác gi  có tuyển dụng  0 vị trí trong ngành du lịch và nhận hơn  00 hồ sơ 
xin việc. Rõ ràng hơn một nửa hồ sơ có học v n trung bình sẽ bị lo i. Ngoài ra, t i các công ty có r t 
nhiều các công việc  hông nh t thiết đ i hỏi ng viên có bằng đ i học.  ột t m bằng cao đ ng với 
học lực tốt sẽ mang l i giá trị nhiều hơn t m bằng đ i học làng nhàng.  Yếu tố th  hai để chọn ra 
ch ơng trình nào thích hợp đó là  h  năng tài chính và các hoàn c nh gia đình. Rõ ràng một em học 
sinh có 4 em nhỏ và cha mẹ có  inh tế  hông tốt sẽ ph  hợp với hệ cao đ ng hoặc nghề để đ m b o 
có thu nhập 
 
 ựa  h n các   ư ng  Trên thực tế, các phụ huynh có xu h ớng lựa chọn các tr ng tốt cho 
các em học sinh. ng tuyển vào các tr ng tốt sẽ t o ra s c  p cho các em học lực trung bình do t  
lệ chọi các tr ng tốt  há cao. Với  inh nghiệm tác gi  trong lĩnh vực nhân sự, tr ng tốt nghiệp chỉ 
là một yếu tố  trong quyết định tiếp nhận nhân sự. Các yếu tố nh  b ng điểm, trình độ tiếng  nh, các 
 ỹ năng mềm  và các ho t động xã hội cộng đồng đóng vai tr  quan trọng trong quyết định nhận hay 
 hông nhận sinh viên tốt nghiệp. Nh  vậy vai tr  c a tr ng  hông ph i là tiếng nói quyết  định cho 
công việc sau này.  ột em học sinh  há học t i các tr ng đ i học  hông thuộc hàng xu t sắc sẽ có 
b ng điểm tốt hơn và t o lợi thế so sánh trong  hi đi xin việc.  ột l  do quan trọng nữa là các tr ng 
hiện t i đều có mặt bằng chung gần giống nhau do sử dụng các giáo trình chung, các thầy cô giáo 
đ ợc đào t o từ các nguồn giống nhau, sự b ng nổ thông tin và tri th c trên internet t o điều  iện 
sinh viên các tr ng tiếp nhận ch t l ợng giáo dục đào t o  há t ơng đồng. Trên thực tế với  inh 
nghiệm tuyển dụng các em sinh viên trẻ, mặt bằng đào t o các tr ng đ i học là x p xỉ nhau.  uan 
trọng nh t vẫn là thái độ học tập và chu n bị nghề nghiệp cho t ơng lai c a các sinh viên. 
 
Các y u  ố đ nh giá  hấ  lư ng đào  ạo của   ư ng  Giữa rừng thông tin tuyển sinh, phụ huynh 
và học sinh r t  hó lựa chọn các tr ng để thi cho đúng. Các chỉ tiêu sau có thể giúp cho các em 
học sinh chọn lựa các tr ng ph  hợp nh  số l ợng học sinh tuyển, số l ợng chỉ tiêu d   hông 
tuyển đ ợc các năm tr ớc, số l ợng gi ng viên từng ngành,  trình độ bằng c p c a gi ng viên, số 
l ợng gi ng viên cơ hữu c a tr ng, số l ợng gi ng viên đào t o t i n ớc ngoài, số ngành học m  
ra t i tr ng, tình hình cơ s  vật ch t, thông tin đánh giá trên các di n đàn c a sinh viên, các 
ch ơng trình h ớng nghiệp và thực tập do tr ng tổ ch c, các hệ đào t o c a nhà tr ng, phỏng 
v n trực tiếp các b n sinh viên đang học t i tr ng. 
Xác định tr ng thi tuyển là yếu tố nh h ng trực tiếp tới  h  năng thi đậu c a học sinh. Các phụ 
huynh cần đầu t  th i gian nhằm xác định rõ tr ng thi c a con em. Kh  năng thi đậu c a học sinh 
vào ngành nghề đã đ ợc lựa chọn quan trọng hơn th ơng hiệu tr ng. 

11-C   ngành ho    ong  ư ng lai 
 

 ột điều chắc chắn cho t ơng lai đó là t ơng lai r t b t định. Ho ch định nghề nghiệp cho các b n 
trẻ cũng  n ch a các r i ro  hi ra tr ng cac ngành nghề có thể tr  nên   m hot hoặc thậm chí suy 
thoái theo th i gian. Các gợi   sau có thể giúp ích cho các b n trẻ trong việc chọn ngành nghề và 
tr ng thi trong  0 năm tới t i Việt Nam 

http://ngayhoivieclam.wordpress.com/2013/07/20/cac-nganh-hot-trong-tuong-lai/
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01-Ngành FMCG: ngành hàng tiêu d ng nhanh luôn luôn là ngành nóng nhằm đáp ng nhu cầu c a 
thị tr ng 88 triệu dân. Các nghề nghiệp liên quan tới s n xu t,  inh doanh ngành hàng tiêu d ng 
nhanh sẽ có tốc độ tăng tr ng ổn định.  ột yếu tố làm tăng nhu cầu ngành hàng   CG đó là xu 
h ớng m  rộng  inh doanh sang những thị tr ng lân cận nh  Lào,  yamar  c a các công ty Việt 
Nam. 
 
02-Ngành gia công phần  ề - IT: Việt Nam đang tr  thành điểm nóng về gia công phần mềm. Các 
lĩnh vực gia công phần mềm vẫn tăng tr ng đều đặn bên c nh những ngành mới nh  phần mềm 
trên các hệ thống di động  os hoặc  ndroid.  Trình độ nhân lực Việt Nam dần dần đáp ng đ ợc nhu 
cầu c a n ớc ngoài. Nếu các sinh viên có trình độ tiếng  nh tốt chắc chắn họ sẽ r t d  dàng  iếm 
việc trong thị tr ng  T. 
 
03-Ngành liên quan  ới nông nghiệp,  hủy h i s n  nhóm công việc liên quan tới các lĩnh vực 
chiếm t  trọng cao trong xu t  h u nh  th y h i s n , nông nghiệp sẽ có nhu cầu công việc ổn định. 
Giai đo n  h ng ho ng  inh tế c n   o dài và ngành nông nghiệp là ngành quan trọng trong th i  ỳ 
 inh tế  h ng ho ng. 
 
04-Ngành liên quan  ới sáng  ạo   áng t o là động lực phát triển c a các quốc gia phát triển nh  
 ỹ, Hàn  uốc. Các ngành nghề sáng t o r t đa d ng từ âm nh c, phim, thiết  ế đồ họa, mỹ thuật 
v v. Các ngành liên quan tới sáng t o t i Việt Nam sẽ có nhu cầu lớn trong những năm tới. 
 
05-Ngành du lị h khách sạn  Các nhóm ngành liên quan tới du lịch  hách s n sẽ có nhu cầu cao 
trong th i gian tới. Tuy nhiên các học sinh chọn lựa ngành này cần ph i ch p nhận đi xa do các dịch 
vụ du lịch th ng đ ợc triển  hai t i các điểm du lịch xa các thành phố chính. 
 
06-Ngành bán lẻ  Các đ i gia bán lẻ trên thế giới đang chu n bị vào thị tr ng Việt Nam.  ong song 
với xu h ớng này, các công ty lớn Việt Nam cũng đã và đang m  rộng hệ thống bán lẻ.  ên c nh đó, 
các chu i bán lẻ điện máy, điện tho i cũng phát triển nhanh chóng. Nhu cầu nhân lực sẽ tăng cao 
trong th i gian tới. 
 
07-Ngành s n xuấ   Các nhóm ngành thuộc s n xu t vẫn có nhu cầu bền vững trong m i năm tới 
 hi các công ty m  rộng hoặc m  mới các nhà máy s n xu t t i Việt Nam. Các vị trí trong ngành s n 
xu t tuy có m c l ơng  hông cao nh ng tính ổn định là u điểm b  trừ l i. 
 
08- Ngành môi   ư ng   ôi tr ng trong thế       sẽ là tác nhân quan trọng trong s n xu t và  inh 
doanh. Các ngành nghề về môi tr ng sẽ có nhu cầu tăng đều theo th i gian trong  0 năm tới t i 
Việt Nam. Khi Việt Nam h a nhập với  inh tế thế giới , môi tr ng là chìa  hóa c a quá trình hội 
nhập 
 
09- Ngành luậ   T ơng tự nh  ngành môi tr ng, luật là yếu tố quan trọng trong quá trình hội nhập 
và phát triển  inh tế t i Việt Nam. Khi Việt Nam gia nhập hoàn toàn vào WTO năm  0  , nhu cầu về 
ngành luật sẽ phát triển một cách nhanh chóng. Các b n học sinh nếu có tiếng  nh tốt và đào t o 
chính quy ngành luật sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. 
Ngành nghề đi liền với các b n học sinh trong c  cuộc đ i. Chọn đúng ngành nghề đ m b o thành 
công  0  . Các ngành nghề nóng trên có thể là những gợi   tốt cho h ớng nghiệp trong năm  0  . 

12-C   nghề nghiệp phù h p h   sinh h   lự    ung bình 

http://ngayhoivieclam.wordpress.com/2013/07/20/cac-nghe-nghiep-phu-hop-hoc-sinh-hoc-luc-trung-binh/


Cổng Thông Tin www.tansinhvien.vn thực hiện dự án này cùng với tổ ch c kết nối giao th ơng Việt 
Nam www.businessmatching.vn Download  t i www.facebook.com/groups/hanhtrangnghenghiep  
 

            

 
Tam giác thành công trong sự nghiệp c a cá nhân bao gồm  ỹ năng,  iến th c và thái độ. Các học 
sinh trung bình th ng rơi vào tr ng hợp  hông có  h  năng tiếp thu  iến th c. Ví dụ  h  năng t  
duy   m  hông thể học t i các ch ơng trình  hối  . Tr ng hợp th  hai  ỹ năng   m  hông theo  ịp 
yêu cầu c a nghề. Ví dụ một sinh viên theo học ngành hội họa nh ng s  hữu một  ỹ năng vẽ trung 
bình. Ng i sinh viên này  hông thể tr  thành một họa sĩ có tên tuổi. Nh  vậy các cá nhân có học 
lực trung bình cần lựa chọn những ngành nghề gì để có thể đ m b o nghề nghiệp ổn định và bền 
vững ? là câu hỏi th ng đ ợc nêu ra trong những  ỳ tuyển sinh. 

Các học sinh có học lực trung bình cần lựa chọn những nghề nghiệp  hông yêu cầu cao về  iến th c 
và  ỹ năng. Các học sinh cũng có thể thi vào các bậc th p hơn nh  cao đ ng hoặc trung c p nghề 
để ph  hợp với các năng lực c a mình.  Tuy nhiên, định h ớng nh  vậy r t  hó  hăn và  hông giúp 
các b n học sinh xác định rõ các ngành nghề  nào cần theo  hi s  hữu học lực trung bình.  Các b n 
có học lực trung bình cần chọn những ngành nghề  hông có đ i hỏi nhiều về  iến th c. Các  ỹ năng 
c a nghề chỉ cần theo th i gian , các b n có thể tr  thành tay quen trong công việc. Yếu tố quan 
trọng nh t các b n s  hữu học lực trung bình đó chính là thái độ tích cực. Các thái độ tích cực nh  
chăm chỉ, cầu tiến, lắng nghe, tôn trọng ng i  hác, nhẫn nhịn v v sẽ là những động lực quan trọng 
giúp cho các b n thành công trong nghề nghiệp.  ột thống  ê tích cực cho th y các cá nhân thành 
công trong sự nghiệp  hông chỉ bó gọn cho các cá nhân có học lực  há và giỏi. Tính cần c  và cố 
gắng liên tục học hỏi là những yếu tố quan trọng giúp các b n trẻ thành công trong nghề nghiệp. Các 
nghề nghiệp sau có thể r t ph  hợp với các b n có s c học trung bình trong  - 0 năm tới 

Nhân viên bán hàng: ngành hàng siêu thị và cửa hàng là những ngành phát triển nhanh trong th i 
gian tới  hi các hệ thống siêu thị và cửa hàng đ ợc m  ra. Yêu cầu ngành này r t đơn gi n và các 
cá nhân nào có những  thái độ tích cực chắc chắn sẽ thành công trong nghề nghiệp 
 
Nhân viên  ị h vụ khách hàng: c nh tranh ngày càng  hốc liệt giữa các công ty. Các nhân viên 
dịch vụ  hách hàng giống nh  các hậu vệ b o vệ công ty  hỏi các đối th  c nh tranh và giữ cho 
khách hàng trung thành với công ty. Các nhân viên dịch vụ  hách hàng  hông yêu cầu  iến th c và 
 ỹ năng cao. Tuy nhiên thái độ làm việc là yếu tố quan trọng nh t trong dịch vụ  hách hàng. 
 
Nhân viên hỗ     ( admin, IT ): các nhân viên thực hiện các công tác h  trợ trong công ty luôn luôn 
là yêu cầu cơ b n đối với mọi công ty. T ơng tự nh  nhân viên dịch vụ  hách hàng, thái độ làm việc 
chăm chỉ tận tình là chìa  hóa thành công cho những vị trí này. 
 
Nhân viên  hự  hiện nghiệp vụ hỗ     (    toán, nhân sự, luậ  ): các nhân viên thực hiện nghiệp 
vụ h  trợ đ i hỏi m c trung bình về chuyên môn và  ỹ năng. Các b n học sinh có s c học trung bình 
có thể ph n đ u bền bỉ để đ t tới vị trí này. T i những vị trí này, thái độ cũng vẫn là yếu tố quan trọng 
thành công trong sự nghiệp. 
 
Nhân viên bán hàng:  án hàng  hông chỉ đ i hỏi năng  hiếu. Để tr  thành một ng i bán hàng 
hiệu qu  thái độ là yếu tố quan trọng. Các b n học sinh có năng lực trung bình có thể tự tin h ớng 
tới các nhân viên bán hàng lo i  há với sự cần c  và chăm chỉ. 
 
    các nghề   n b n  Các nghề liên quan tới các nhu cầu căn b n c a cá nhân nh   m thực, gi i 
trí, trang điểm v v là những nghề luôn luôn có nhu cầu cao và ổn định trong thăng trầm c a nền  inh 
tế. 
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Các nghề  ị h vụ   n b n  Các nghề dịch vụ căn b n trong xã hội nh  sửa xe máy, b o trì máy 
l nh cũng là những nghề h p dẫn với các b n học sinh có năng lực trung bình. Yếu tố chăm chỉ đóng 
vai tr  quan trọng nh t trong các nghề dịch vụ này. 
Các nghề nói trên là những gợi   cho các b n trẻ có học lực trung bình. Các b n nên sử dụng yếu tố 
v ợt trội – thái độ để b  đắp các thiếu hụt về năng lực cá nhân. Câu ng n ngữ “ Cần C     Thông 
 inh “ luôn luôn là  im chỉ nam trong sự nghiệp 

13- ướng  ghiệp  iệu  u   uố  Đ i Cho  hụ  uynh và       inh Cấp Ba 

Hàng năm t i Việt Nam, tháng   tới tháng 4 là th i gian c a h ớng nghiệp – lựa chọn nghề nghiệp 
cho các em học sinh lớp    và phụ huynh. Các ho t động h ớng nghiệp đa d ng , phong phú tuy 
nhiên chỉ tập trung cho th i gian này đã phần nào gi m hiệu qu  c a h ớng nghiệp. Nếu nhìn trên 
ph ơng diện phát triển nghề nghiệp, một cá nhân có những giai đo n nh  sau : học và phát triển cơ 
b n  tới lớp    – học một nghề ( đ i học, cao đ ng hoặc các hệ  hác) , đi làm và  hám phá nghề 
nghiệp –  -  năm đầu, ổn định và phát triển nghề nghiệp –  0 - 0 năm  ế tiếp. Trong những năm 
gần đây,  hái niệm an toàn về công việc đã dần dần bị thay thế bằng  hái niệm an toàn về nghề 
nghiệp.  ột cách hiểu đơn gi n rằng thay vì tìm cách cố giữ một vị trí công việc lâu dài và an toàn, 
cá nhân cần tập trung phát triển những năng lực,  ỹ năng và thái độ để đ m b o mình có thể ph  
hợp với sự biến chuyển trên thị tr ng lao động. Chúng ta có thể th y rõ thông qua những biến động 
trên thị tr ng lao động nh  ngân hàng gi m biên chế hàng lo t, t  lệ th t n ghiệp gia tăng v v  

Nắm vững chu i giáo dục- c p   đ i học, cao đ ng, nghề   đi làm t o điều  iện cho các em học sinh 
và gia đình nhận th c h ớng nghiệp và phát triển nghề nghiệp cần  thực hiện xuyên suốt từ c p  , 
lúc đi học và tới lúc đi làm. T t nhiên t i m i c p độ, công tác h ớng nghiệp và phát triển nghề 
nghiệp sẽ có những điểm nh n  hác nhau. Càng đi lên cao thì  h  năng chuyển giữa các ngành 
nghề sẽ ít đi do vậy  công tác h ớng nghiệp quan trọng nh t t i lớp   . Nh ng nếu chọn lựa ch a 
hiệu qu  t i lớp   , chúng ta  vẫn có thể điều chỉnh.  n thân tác gi  tốt nghiệp đ i học bách  hoa 
nh ng sau này l i có nghề là qu n l  nhân sự.  ặc d  trái ngành nghề nh ng công tác thực hiện vẫn 
đ t những  ết qu  tốt.  Nắm đ ợc hệ thống công tác h ớng nghiệp và phát triển nghề nghiệp sẽ 
giúp học sinh và phụ huynh yên tâm hơn để quyết định lựa chọn ngành, nghề và tr ng thi. 

Nhìn từ đầu ra c a chu i giáo dục , m i cá nhân có bốn lựa chọn nghề nghiệp chung nh  sau đúng 
cho mọi ngành nghề  

01- Thự   hi  Đây là m c th p nh t  hi các lao động thực hiện các tác vụ và yêu cầu công việc cụ 
thể nh  s n xu t bánh mỳ, công việc hành chính v v  
 

02- Chuyên gia/ chuyên viên: nhóm công việc này t ơng tự nh  thực thi tuy nhiên đ i hỏi  m c độ 
 inh nghiệm,  iến th c và  ỹ năng cao hơn nhiều so với nhóm th  nh t. Trong nhóm này cũng 
bao gồm r t nhiều ngành nghề đ i hỏi những  iến th c chuyên sâu  hông thể chuyển từ những 
ngành  hác qua ví dụ bác sỹ,  ỹ s  xây dựng v v  
 

03-  u n l    nhóm công việc liên quan tới qu n l  nhóm, ph ng ban, công ty.  ột bác sỹ có thể 
chuyển h n sang ng ch qu n l  t i một bệnh viện  

 
04- Tổ h p  trên thực tế có r t nhiều vị trí công việc là tổng hợp c a   hoặc   lựa chọn trên.  
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Nắm đ ợc các lựa chọn tổng quát c a nghề nghiệp, chúng ta có thể an tâm  hi th y rằng một cá 
nhân hoàn toàn có thể thay đổi nghề nghiệp theo 0 -0  và 04 trong lúc học và ra đi làm. Riêng với 
các lựa chọn nghề nghiệp có chuyên môn sâu nh  bác sỹ,  ỹ s  thì sẽ có lựa chọn hẹp hơn giữa hai 
mục 0  và 0 . Trong thế      ,  hi các nghề thay đổi r t nhanh do yêu cầu xã hội, xu h ớng đào t o 
sẽ giúp cho cá nhân có đ ợc nền t ng nghề nghiệp vững chắc nh  năng lực,  h  năng suy nghĩ, t  
duy hệ thống hay sáng t o thay vì đào t o h ớng tới một ngành nghề cụ thể trừ những ngành đ i hỏi 
chuyên môn sâu.  ựa trên nền t ng nghề nghiệp đó, m i cá nhân sẽ ph i tự lãnh đ o mình để biết 
mình thiếu cái gì.  au đó, m i cá nhân sẽ thực hiện việc học và tự học để tự phát triển h ớng về 
nghề nghiệp mới hay đáp ng các thay đổi về nghề nghiệp.  ột b n sinh viên đ i học bách  hoa học 
ngành hóa có thể th y rằng mình đã chọn nhầm ngành  hi vào học chuyên môn  thay vì chọn nghề 
nhà báo ph  hợp hơn.  n đừng hốt ho ng vì đ i học bách  hoa sẽ cho b n  h  năng t  duy logic 
và phân tích  sâu sắc,  tiếp cận hệ thống, các thông tin và  iến th c về hệ thống s n xu t trong nhà 
máy, cách đ ơng đầu với áp lực vì học đ i học bách  hoa sẽ đ i hỏi cố gắng r t lớn v v. Những nền 
t ng nghề nghiệp đó  là nền t ng  h i đầu  tốt cho nghề phóng viên b t  ỳ.  n có thể an tâm học 
tập thật tốt  song song đăng    học các  hóa đào t o nghiệp vụ báo chí ngắn h n. Ra tr ng,  b n 
có thể  thực tập t i các t a báo nhỏ và dần dần phát triển nghề nghiệp theo định h ớng báo chí. Học 
và tự học trong thế       tr  nên d  dàng hơn nhiều với xu h ớng  iến th c chia sẻ mi n phí trên 
m ng, youtube,  aceboom và lin edin.    i cá nhân cần ph i duy trì h ớng nghiệp và phát triển nghề 
nghiệp c  đ i nhằm phát hiện những điểm ch a ph  hợp hay thiếu để học và tự học.  

Các nền t ng nghề nghiệp b n thân nh  tính cách, s  thích, năng lực,  inh nghiệm  sẽ dần dần 
đ ợc bộc lộ, phát triển và hoàn thiện theo th i gian. Trong quá trình học tập, làm việc và tr ng 
thành  hi học đ i học và giao tiếp trong xã hội, các nền t ng nghề nghiệp đ ơng nhiên sẽ thay đổi. 
 ột b n học sinh tr ớc  hi vào đ i học nghĩ rằng mình có năng lực về tính toán nh ng trong quá 
trình học đ i học l i phát hiện ra mình có năng lực giao tiếp hiệu qu .  ựa trên năng lực mới, có thể 
b n sinh viên đó sẽ h ớng sang chọn lựa qu n l  hoặc thực thi thay vì tr  thành một chuyên gia hay 
chuyên viên. T ơng tự nh  vậy, b n sinh viên có s  thích làm việc đ i hỏi thách th c nh ng trong 
quá trình học tập và tìm hiểu nghề nghiệp t i đ i họ, b n đó l i có s  thích mới đi làm t i các tỉnh 
trong Việt Nam. Nền t ng nghề nghiệp đ ợc hình thành trong suốt ba c p và nó sẽ c n thay đổi 
trong suốt quá trình học đ i học và cho tới  hi đi làm – năm  8- 0 tuổi.  o vậy các b n học sinh và 
phụ huynh cần nhận th c rằng quá trình h ớng nghiệp và phát triển nghề nghiệp là câu chuyện   o 
dài c  cuộc đ i.  

Chọn lựa nghề nghiệp là quá trình thực hiện tr ớc  hi vào đ i học, trong  hi học đ i học và  hi ra 
làm việc. Chọn lựa đúng và ph  hợp ngay t i lớp    sẽ t o ra  nhiều thuận lợi hơn cho các em. Tuy 
nhiên hiểu đ ợc h ớng nghiệp c  đ i do các nền t ng nghề nghiệp b n thân c n thay đổi, phát triển 
và hoàn thiện c ng với các thay đổi nghề nghiệp trong xã hội, các em học sinh lớp    và phụ huynh 
 hông quá căng  th ng trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp  hi chọn tr ng thi đ i học hay cao 
đ ng.  uan trọng hơn nữa, các b n học sinh và gia đình  hông quá ho ng hốt  hi vào đ i học và 
nhận ra nghề nghiệp ch a ph  hợp. Xác định nguồn lực bên trong nh   tính cách, năng lực, thiên 
h ớng, s  thích nghề nghiệp, điều  iện tài chính gia đình c ng với đánh giá thách th c từ bên ngoài 
nh  dự báo nhu cầu ngành nghề, xu h ớng thay đổi nghề nghiệp, các thách th c trong nghề nghiệp 
một cách liên tục trong bốn năm học đ i học và sau  hi đi làm sẽ luôn luôn giúp cho m i em học sinh, 
sinh viên chu n bị cho nghề nghiệp tốt nh t. Thế giới luôn luôn thay đổi nh ng nếu m i em học sinh 
sinh viên luôn tập trung, cần c , chăm chỉ, cố gắng và học tiếng ngo i ngữ thật tốt sẽ đ m b o các 
em nằm trong  0   hàng đầu c a thị tr ng nhân lực. Thành công sẽ luôn tới những cá nhân có  
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ph ơng pháp và n  lực cá nhân. Chúc các em học sinh    và qu  phụ huynh thành công trong  ỳ 
h ớng nghiệp và tuyển sinh đ i học, cao đ ng năm học  0 4.  

14- à   h  nào  ha  ẹ và  on   i  hống nhấ   h n nghề 

Trong quá trình t  v n các em học sinh lớp    và ngay c  trên đ i học, câu hỏi làm thế nào để thuyết 
phục cha mẹ đồng   theo nghề nghiệp c a em lựa chọn th ng x y ra. Đây cũng là v n đề nh c đầu 
nh t c a cha mẹ  hi định h ớng nghề cho con em.  au đây là một số bí quyết và t  v n sẽ giúp cho 
phụ huynh và các em học sinh c ng nhau gi i quyết và lựa chọn đ ợc nghề nghiệp tốt nh t cho c  
hai bên. 

 -C  ph i là đa   ê  hự  sự hay  h ng  Các b n học sinh đang  tuổi thay đổi tâm sinh l .  o 
vậy  s  thích nghề nghiệp ch a chắc  là đam mê thật sự.  ột b n học sinh có đam mê về nghề y sẽ 
tìm hiểu thông tin, gặp các anh chị đang học y, phỏng v n các bác sỹ quen với gia đình, hiểu rõ về 
thách th c trực đêm c a nghề Y v v. Nếu nh  vậy, đó chính là đam mê thật sự. Trái l i, một em học 
sinh thích nghề tiếp viên hàng  hông chỉ vì th y các cô hay các anh tiếp viên quá đẹp  hi bay v ng 
quanh thế giới. Khi hỏi ra, các em  hông biết nghề tiếp viên bao gồm các công việc c a  “ oshin “  hi 
chu n bị cho những chuyến bay. Các em chỉ th y hào quang c a nghề mà ch a th y sự  hó  hăn và 
thách th c c, các em đang ngộ nhận giữa  s  thích và đam mê.  

 - iểu  ụ  đ nh và        ố   ủa hai bên  Khi mâu thuẫn, c  hai bên cần nhìn tới mục đích chung 
để hiểu và phối hợp với bên  ia. Các em học sinh cần hiểu cha mẹ bắt các em theo nghề cũng vì 
mục tiêu tốt có nghề nghiệp  ổn định. T ơng tự nh  vậy, cha mẹ cũng cần hiểu  lo lắng c a các em  
 hi theo nghề mình  hông thích. Th u hiểu n i lo chung lẫn nhau sẽ giúp cha mẹ và các em c ng 
gắn  ết để tìm ra ph ơng h ớng gi i quyết tốt nh t các b t đồng và dị biệt.   

 -Thống nhấ     h là  việ   hung  Nhằm đ m b o  ết qu  h ớng nghiệp tốt, cha mẹ và các em 
học sinh cần thống nh t có một quy trình h ớng nghiệp hiệu qu .  Các quan điểm tìm việc hot, việc 
mà gia đình có những lợi thế nh  quan hệ hay cơ s   inh doanh có s n đều là những cách h ớng 
nghiệp thông dụng. Tuy nhiên những cách h ớng nghiệp đó  hông ph i lúc nào cũng có hiệu qu  tốt 
nh t.  o vậy cha mẹ và các em nên áp dụng quy trình h ớng nghiệp căn b n nh  bắt đầu xác định 
tính cách, năng lực, s  thích nghề nghiệp, nguồn lực gia đình,   lựa chọn nghề, ngành, các c p bậc 
học, chọn tr ng  thi.  ên c nh đó, các công cụ h ớng nghiệp nh  xác định tính cách, xác định 
năng lực, s  thích nghề nghiệp, phân tích    WOT chọn lựa nghề nghiệp cũng cần đ ợc áp dụng. 
Khi cha mẹ và các em học sinh thống nh t quy trình và công cụ h ớng nghiệp chung chắc chắn  ết 
qu  sẽ làm hài l ng c  hai phía.    

4-Thông tin: Nhằm h ớng nghiệp tốt, nguồn thông tin cần đ ợc nghiên c u đầy đ  để ra quyết định 
đúng đắn. Các thông tin bao gồm từ báo chí chung hay báo chí chuyên ngành. Gia đình có thể tham 
 h o các nguồn tài liệu trên internet. Thông tin từ các thầy cô giáo c p ba hoặc từ các tr ng đ i 
học, các buổi h ớng nghiệp t i tr ng, trên online hoặc các ngành hội tuyển sinh r t quan trọng.  
Ngoài ra gia đình nếu có điều  iện có thể tìm hiểu từ các chuyên gia t  v n độc lập hoặc những 
ng i b n có  inh nghiệm trong h ớng nghiệp. Khi có các thông tin đầy đ  và  hách quan sẽ giúp 
các  hác biệt là nhỏ nh t. 

 -T   hiểu về ngành nghề  Thông tin ngành nghề là thông tin quan trọng nh t.  Khi tìm hiểu thông 
tin về ngành nghề, chúng ta cần chú   nhu cầu hiện t i t ơng lai, các yêu cầu về  ỹ năng,  iến th c, 
thái độ. Đặc biệt, các góc  hu t nghề nghiệp cần đ ợc tìm hiểu  và thông tin đầy đ  tới các em và 
gia đình. Nghề nào cũng có những vinh quang và  hó nhọc. Vinh quang là bề nổi tuy nhiên một cá 
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nhân thành công trong b t  ỳ nghề nào đều ph i biết cách v ợt qua những  hó nhọc c a nghề. Các 
thông tin về ngành nghề có thể tìm trên các web site chuyên về tuyển dụng. Ví dụ một b n học sinh 
muốn chọn nghề  ế toán có thể xem các yêu cầu tuyển dụng về  ế toán nhằm đánh giá sơ bộ xem 
 h  năng ph  hợp. Cha mẹ học sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin về ngành nghề từ Trung Tâm  ự 
 áo Nguồn Nhân Lực T  HC  để nắm đ ợc các cập nhật nhu cầu ngành nghề trong hiện t i và 
t ơng lai.  uan trọng nh t, thông tin và trao đổi cần có từ những ng i làm trong nghề từ năm năm 
tr  lên. Những thông tin từ các cá nhân đang làm trong nghề sẽ là nguồn thông tin chính xác và cập 
nhật nh t. Nh  đã nói  trên, họ có thể cho th y các góc  hu t c a nghề nghiệp đối với gia đình. Các 
thông tin về nghề cũng có thể đ ợc tìm hiểu từ các chuyên viên nhân sự, tuyển dụng t i các công ty 
trong ngành. Ngoài ra các thông tin về nghề cũng có thể tìm từ các ch ơng trình phát triển nghề 
nghiệp c a các tr ng đ i học hay các ngày hội việc làm cho sinh viên những năm cuối.  ột nguồn 
thông tin quan trọng cuối c ng về nghề chính là các sinh viên đang học năm cuối trong chuyên 
ngành và các gi ng viên đ i học chuyên ngành.  Trong r t nhiều tr ng hợp, các thông tin chính xác 
về nghề giúp cho cha mẹ và các em học sinh th y ra những ngộ nhận và hiểu ch a đúng về nghề 
lựa chọn. 

 -Chấp nhận những  h   biệ   ừ hai ph a   Trong cuộc sống  hông thể nào có sự toàn vẹn. Các 
em học sinh cũng cần hiểu nếu nh  một nghề nghiệp cha mẹ chọn  hông hoàn toàn ph  hợp với s  
thích, năng lực hoặc   muốn c a các em nh ng các em sẽ có  thuận lợi từ  gia đình nh  nguồn lực, 
quan hệ và các cơ s   inh doanh s n có. Cũng t ơng tự nh  vậy, cha mẹ cũng cần hiểu nghề 
nghiệp do  các em học sinh  thực hiện. Nếu một lựa chọn nghề nghiệp  hông ph  hợp sau hai hay 
ba năm làm việc, có thể các  em sẽ th t b i. Khi đó n i buồn sẽ nhân đôi vì b n thân nghề nghiệp 
các em  hông đ t đ ợc c ng với ớc muốn c a bố mẹ  hông hoàn thành. C  hai phía cần ph i gi m 
đ i hỏi toàn vẹn từ phía bên  ia trong lựa chọn nghề nghiệp c a c  gia đình.  

 - Ti n hành  h n lựa và so s nh  Trong tr ng hợp các  hác biệt trong chọn nghề giữa cha mẹ 
và học sinh  hác nhau xa, gia đình nên đ a ra ba chọn lựa. Chọn lựa một do cha mẹ đề nghị, chọn 
lựa hai do các em đề nghị và chọn lựa ba do c  hai bên cha mẹ và học sinh tán thành. Căn c  vào 
ba chọn lựa nghề nghiệp đó, c  gia đình áp dụng  quy trình h ớng nghiệp, công cụ  từ các nguồn  
thông tin ngành nghề nh  đã nói  trên.  au đó c  gia đình sẽ ngồi l i c ng nhau đánh giá những 
mặt m nh và yếu c a từng chọn lựa nhằm rút ra gi i pháp tốt nh t cho nghề nghiệp các em .  

 -  ướng nghiệp là     u     nh  Nh  trong bài viết tr ớc trên báo thanh niên, các lựa chọn nghề 
nghiệp c a các em học sinh có thể điều chỉnh  hay b n thân các em thay đổi trong quá trình học đ i 
học và ra đi làm.  o vậy những dị biệt trong lựa chọn nghề nghiệp t i lớp    vẫn có thể  hắc phục t i 
những giai đo n sau.  

Chọn lựa nghề nghiệp là một nhiệm vụ  hó  hăn cho c  gia đình. Chúng ta  hông thể nào đ i hỏi sự 
toàn vẹn và thành công ngay trong lựa chọn nghề nghiệp.  n thân cha mẹ và các em học sinh 
thông th ng thực hiện  lần đầu tiên công tác h ớng nghiệp vì vậy các  hó  hăn là  hông tránh  hỏi. 
Để gi i quyết hiệu qu , gia đình – cha mẹ và các em học sinh cần hiểu và nắm vững quy trình h ớng 
nghiệp chung, thông tin về nghề nghiệp, trợ giúp từ các tr ng đ i học , từ các ch ơng trình t  v n 
m a thi nh  c a báo Thanh Niên, các  inh nghiệm và chia sẻ c a các chuyên gia t  v n nghề nghiệp 
cộng đồng. Càng đầu t  th i gian, s c lực, suy nghĩ c a cha mẹ và các em học sinh bao nhiêu thì 
 h  năng lựa chọn nghề sẽ càng chính xác b y nhiêu. Chúc các em học sinh lớp    và qu  phụ 
huynh thành công trong x t tuyển đ i học  cao đ ng  0 7  
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Phần 5- Qu n Trị Nghề Nghiệp Tại Bậ  Đại H c 

1-  c lư a     n             p cho   c    n sinh viên mơ i    t       p  

Trong cuộc sống t i b t kỳ vị trí và th i điểm nào, các b  đều có những chọn lựa để phát triển nghề nghiệp. 

theo kinh nghiệm c a tôi, tr  ng i lớn nh t c a các cá nhân bị h n chế nghề nghiệp chính là sự nhận th c 

chúng ta có r t nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau. 

Nhận th c nhiều lựa chọn chính là bước đầu tiên giúp cho các b n qu n trị nghề nghiệp hiểu qu  trong ngắn 

h  cũ g hư dài h n. Các lựa chọn nghề nghiệp c a một b n sinh viên sắp ra trư ng có thể có những lựa 

chọn như sau 

01- Tr i nghiệm tìm hiểu b n thân: Các b n có thể có một th i gian tự do làm những gì mình muốn, mình 

thích , thách th c b n thân, Giá trị quan trọng nh t từ lựa chọn nghề nghiệp y đó ch h l  cơ hội tìm hiểu 

b n thân về kỹ ă g th i độ nhữ g điều mà b n chưa biết về mình 

02- Tiếp tục học tiếp lên cao về ngành chuyên môn: các b n có thể tiếp tục học lên cao bằng MBA cao học để 

phát triển nghề nghiệp về chuyên môn 

03- Nghề nghiệp trong trư g đ i học : các b n có thể suy ghĩ ề việc tr  thành gi ng viên hay cán bộ trong 

trư g đ i học 

04- Học một ngành khác: Các b n có thể suy ghĩ chuyển sang học và phát triển một ngành hoàn toàn khác 

với ngành c a mình thông qua học ngắn h n, học một bằ g đ i học khác hay học một khóa dài h n về một 

nghề nghiệp o đó 

05- Làm việc trong một ngành hoàn toàn khác trong doanh nghiệp: Các b n có thể đi l  ột việc hoàn tòa 

khác với ngành các b  được đ o t o, gi i pháp 05 này có thể triển khai song hành với gi i pháp 04 , Các b n 

có thể thực tập , hay làm bán th i gian trong một ngành hoàn toàn khác với ngành b  được đ o t o 

06- Làm nghề Freelancer: Các b n có thể làm nghề Freelancer như một lựa chọn tốt cho chính b n thân. Xã 

hội phát triển nghề free lancer sẽ phát triển nhanh chóng trong th i gian tới 

07- Social Worker: Các b n có thể làm trong những chương trình xã hội , Social orker cũ g l  ột công việc 

phát triể  ă g lực b n thân r t tốt 

08- Kh i nghiệp: Lựa chọn cuối cùng chính là kh i nghiệp thông qua m  doanh nghiệp hay kinh doanh cá 

nhân 

08 lựa chọn nói trên là những lựa chọn tổng quát giúp cho các b n sinh viên mới ra trư ng có những suy 

ghĩ ề nghề nghiệp b n thân c a mình. Không có lựa chọn tối ưu cho t t c , m i cá nhân cầ  că  c  vào 

chính b n thân, nguồn lực c a mình , hoàn c h gia đ h để đưa ra những quyết định tốt nh t phù hợp nh t 

Ths Vũ Tu n Anh Trư ng Dự Án Kh i Nghiệp Cộ g Đồng Hoasen Group – Chuyên Gia Tư V n và Phát Triển 

Nghề Nghiệp –Chuyên Gia – Gi g Viê  Đổi Mới Sáng T o và Kh i Nghiệp 
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02-V  sao       ư ng đại h    h ng   ng bố đư      lệ sinh viên  ố  nghiệp    việ  là   

Các tr ng đ i học đang b ớc vào tuần đầu tiên c a năm học mới. Các tân sinh viên năm một hồ 
h i b ớc chân vào gi ng đ ng đ i học ớc mơ c a cha mẹ, họ hàng và xã hội. Cánh cửa b ớc 
vào mầu hồng nh ng cánh cửa b ớc ra có hồng nh  suy nghĩ hay  hông.  

Báo giáo dục gửi tới các b n bài phỏng v n  nh Vũ Tu n Anh – chuyên gia về giáo dục đào t o và 
phát triển nguồn nhân lực - giám đốc Viện Qu n Lý Việt Nam - VIM về hiện t ợng các tr ng đ i học 
không công bố  thông số đánh giá đầu ra đ i học quan trọng-t  lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm  

 nh Vũ Tu n Anh – chuyên gia về giáo dục đào t o và phát triển nguồn nhân lực - giám đốc Viện 
Qu n Lý Việt Nam - VIM 

PV: Anh có nhận xét gì về việc Bộ giáo dục vào đào t o đ a tiêu chí t  lệ sinh viên tốt nghiệp có việc 
làm trong đánh giá ch t l ợng đào t o đ i học? 

Vũ Tu n Anh: Tôi hoàn toàn tán thành và ng hộ việc sử dụng tiêu chí này trong việc đánh giá ch t 
l ợng trong giáo dục đ i học. Lý do th  nh t nh  chúng ta đã nói đó là xã hội hóa đ i học. Đ ơng 
nhiên xã hội có quyền đánh giá ch t l ợng đ i học.  

Tiêu chí này tôi nghĩ  tốt vì nó đ m b o tính khách quan. Hệ thống kiểm soát ch t l ợng cần ph i 
đ ợc tách riêng khỏi hệ thống t o ra dịch vụ hoặc s n ph m. Các công ty, theo tôi  c ơng vị tr ng 
phòng nhân sự nhiều năm-  sẽ quan tâm tới sinh viên có làm đ ợc việc- th ớc đo quan trọng nh t 
nh  trao đổi trong bài phỏng v n l  tốt nghiệp là th t nghiệp.  

Lý do th  hai, rào chắn đ m b o sinh viên có việc làm sẽ nh  l i nhắc nh  cho toàn bộ giáo viên, 
nhân viên trong tr ng, từ hiệu tr ng tới ng i lao công đều nghĩ về rào c n đó để nâng cao ch t 
l ợng d y , học và lập nghiệp  nh  Th c Sỹ  Kim Hà U   có đề cập trong lo i bài l  tốt nghiệp là 
th t nghiệp.  

Ch y đua mà  hông v ợt rào sẽ không có thú vị. Lý do th  ba, để cho b n thân các b n sinh viên- 
trung tâm c a giáo dục đ i học cần hiểu cho đúng, đ  và sâu sắc về việc học và lập nghiệp ngay từ 
trong ghế nhà tr ng. Lý do th  t , tiêu chí này r t quan trọng cho bố mẹ và các em học sinh lựa 
chọn tr ng để gửi gắm t ơng lai và tiền đồ c a con em và gia đình mình.  

PV: Theo quan điểm  c a anh để đ m b o việc làm cho sinh viên các tr ng cần ph i thực hiện 
những nhóm công tác nào? 

Vũ Tu n Anh: Tôi không có kinh nghiệm nhiều trong việc qu n lý giáo dục bậc đ i học. Theo cách 
tiếp cận hệ thống tôi nghĩ rằng nhà tr ng cần ph i làm tốt 01- Hệ thống bài gi ng cập nhật các kiến 
th c mà công ty và xã hội yêu cầu 02- B n thân các gi ng viên cũng ph i cập nhật và các gi ng viên 
cũng ph i gần với thực tế hơn nữa 03-  h ơng pháp và triết lý giáo dục đ i học cũng ph i thay đổi 
nhằm t o cho sinh viên là trung tâm, việc học cần h ớng tới học suốt đ i.  

Đ i học là nơi cung c p ph ơng pháp t  duy, năng lực chung và quan trọng hơn nữa ớc mơ và   
chí hoàn thiện b n thân trong m i sinh viên 04- Các ho t động học tập đa d ng và đều h ớng tới 
việc t o cho sinh viên kh  năng làm đ ợc – hành 05- Hệ thống bài b n các ho t động lập nghiệp, 
h ớng nghiệp giúp cho sinh viên từ năm th  nh t chu n bị cho l  lập nghiêp- tốt nghiệp c a mình. 
Trong bài phỏng v n này tôi xin chỉ trao đổi cho nhóm 05 là nhóm công việc tôi có nhiều kinh nghiệm 
nh t.  
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 V:  nh nghĩ nh  thế nào về l  do các tr ng không công bố đ ợc t  lệ sinh viên tốt nghiệp có việc 
làm? 

Vũ Tu n Anh: Tôi th y có những lý do khách quan và ch  quan. Khách quan đó là trên thực tế có 
một bộ phận sinh viên đi học đ i học vì cha me muốn nhà tr ng qu n lý con thay vì "th  rông" ngoài 
xã hội. Trong tr ng hợp này đ i học là nhà trẻ c p 4.  

Cũng có một số cha mẹ chỉ đơn gi n cho con học l y bằng để khoe thành tích với họ hàng và chòm 
xóm. Một phần khác nữa sinh viên học đ i học để "lách" khỏi ph i đi nghĩa vụ quân sự. Đây là một 
số l ợng lớn sinh viên tình nguyện không ph i đi làm.  

Nếu chúng ta tính số l ợng sinh viên này vào trong t  lệ sinh viên ch a có việc làm sẽ gây hiểu sai 
về hệ thống giáo dục đào t o trong nhà tr ng. V n đề ch t l ợng c a những tr ng đ i học ch y 
theo mô hình này là một câu hỏi.  

Lý do th  hai đó là b n thân các tr ng đ i học tự tin rằng sinh viên cần học tốt chuyên môn là chắc 
chắn có việc làm vì đầu vào sinh viên là tốt và điểm cao. L  do này th ng rơi vào các tr ng đ i 
học có uy tín và thực sự các b n sinh viên t i các tr ng này r t ch  động tự thực hiện lập nghiệp. 
Các b n đều có các công việc tốt  hi ra tr ng.  

Tuy nhiên tôi hay trao đổi trong tr ng hợp này, t i sao các tr ng đ i học d ng này  hông suy nghĩ 
nếu nh  chúng ta giúp sinh viên thì các b n sẽ thành công hơn vì đầu vào các b n đã giỏi. Lý do th  
ba thực hiện công tác giúp cho các b n sinh viên có đ ợc việc làm cần ph i tiến hành ngay từ năm 
th  nh t thông qua r t nhiều các ho t động nh  tôi đã nói  câu 2.  

Nh  vậy một vòng hoàn chỉnh các công tác giúp sinh viên có việc làm sẽ cần kho ng th i gian từ 3-4 
năm để thực hiện. Nếu áp dụng chỉ tiêu này ngay thì các tr ng sẽ lúng túng trong khâu triển khai. 
 o đó b n thân nhà tr ng và các cơ quan qu n lý cần một th i gian ch . Lý do th  t  đó chính là 
suy nghĩ c a nhà tr ng khi triển khai các ho t động này.  

Khâu t  v n tuyển sinh – đầu vào thì làm long trọng hoành tráng. Tuy nhiên  hâu h ớng nghiệp 
trong c  quá trình l i buông lỏng. T i các tr ng đ i học đa phần công tác h ớng nghiệp do đoàn 
thanh niêm kiêm nhiệm. Theo ý kiến c a tôi, các tr ng cần  nên lập một phòng – Quan hệ doanh 
nghiệp để chuyên trách chuyện này. Tiêu chí việc làm là tiêu chí r t m nh trong việc thu hút sinh viên 
vào học t i tr ng.  

Các tr ng nên quan điểm thu hút sinh viên không chỉ là tuyển sinh đầu vào – bề nổi trong các ho t 
động tuyển sinh mà thu hút sinh viên cần ph i theo chiều sâu- t o giá trị thực sự cho sinh viên- có 
việc làm. Lý do khách quan cuối c ng đó là nhà tr ng thật sự thiếu những chuyên gia chuyên sâu 
vào các ho t động công tác này vì nó là giao c a giáo dục đ i học và qu n lý nhân sự t i các công ty 
sau này sinh viên làm việc.  

Viện Qu n Lý Việt Nam do tôi đề x ớng đã thực hiện dự án cho xã hội trong v ng   năm nay từ 
2011 tới nay nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tập hợp nguồn lực xã hội giúp cho nhà tr ng , chuyên 
viên h ớng nghiệp và các b n sinh viên.  

PV: Theo Anh việc h ớng nghiệp và lập nghiệp cho sinh viên cần ph i thực hiện nh  thế nào trong 
nhà tr ng? 
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Vũ Tu n  nh: Theo tôi, đầu tiên đó là ph i học tốt, nghiên c u tốt đối với các b n sinh viên vì việc 
học là u tiên số một t i tr ng đ i học. Các b n cần ph i hiểu học tốt và hiệu qu  t i   năm cơ b n 
và các năm chuyên môn. Cần ph i học thật sự ch  không ph i dùng tiểu x o để đ t điểm 5.  

V n đề th  hai đó là các b n cần ph i nghiêm túc thực hiện các phần “ hành “ nh   thí nghiệm, ngo i 
khóa, làm bài tập nhóm , luận án tốt nghiệp  giúp các b n có thể “ hành “ thật sự sau nà. Cái th  ba 
đó là một ch ơng trình h ớng nghiệp hệ thống đ ợc tích hợp chặt chẽ trong c  quá trình học đ i 
học 4 năm từ thay đổi nhận th c, nâng cao kỹ năng, xây dựng năng lực cốt lõi, thực tập, kiến 
tập,thăm quan, tìm hiểu về nghề nghiệp.  uá trình này đ i hỏi chuyên môn và quan hệ r t rộng với 
doanh nghiệp. Chỉ  hi nào tr ng đ i học thành lập Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp công tác này mới 
có thể tốt đ ợc.  

PV: Anh có l i khuyên nào cho cha mẹ để sử dụng tốt tiêu chí này nhằm chọn lựa các tr ng tốt cho 
các em sinh viên đặc biệt các em nguyện vọng 2? 

Vũ Tu n Anh: Tôi thành thật khuyên các b n và phụ huynh cần u tiên các tr ng m nh d n công 
bố t  lệ này. T  lệ th p hay cao không quan trọng vì có t  lệ ch ng tỏ nhà tr ng đang minh b ch 
hóa va cố gắng c i tiến ch t l ợng giáo dục và đào t o.  

D u hiệu này ch ng tỏ nhà tr ng cam kết ch t l ợng dịch vụ cho khách hàng c a mình- các công 
ty. Đối với các tr ng không công bố t  lệ có việc làm, gia đình cần cặn kẽ hỏi các b n sinh viên năm 
th  ba th  t  đang học  tr ng về các ch ơng trình h ớng nghiệp , kiến tập, thực tập, chu n bị 
việc làm cho sinh viên v/v. Nếu nh  các b n năm th  ba và th  t  trao đổi không có.  

Gửi gắm t ơng lai vào các tr ng này sẽ là một d u hỏi về tính an toàn cho kho n đầu t . Cha mẹ 
có lẽ không muốn con cái mình học trong mô hình đ i học mà phần lớn sinh viên đi học đ i học 
không vì việc làm nh  trong câu hỏi   có trao đổi.  

07- Anh có l i khuyên nào dành cho các b n tân sinh viên và tân cử nhân  

Tôi r t thích câu nói này “Không ph i ai cũng có may mắn có đ ợc những lá bài đẹp từ số phận, 
ng i thành công là ng i luôn luôn chơi tốt những lá bài x u trong tay c a anh ta và tìm cách thắng 
cuộc tuy rằng r t nhỏ nhoi”.  

Các b n hãy ch m d t than phiền về mọi th  từ số phận. Hãy tận dụng t t c  những lá bài cho dù 
x u tới đâu các b n đang có để chơi và chiến thắng. Các cá nhân chiến thắng số phận không ph i là 
những ng i có lá bài đẹp mà là ng i  iên trì chơi bài cho tới phút cuối cùng. Chúc các b n thành 
công.  

PV: Xin c m ơn anh! 

V   đã thực hiện dự án xã hội giúp cho cộng đồng sinh viên trong công tác h ớng nghiệp. Sau gần 
  năm, chúng tôi đã t o ra một hệ thống hoàn chỉnh giúp các b n sinh viên thực hiện công tác h ớng 
nghiệp ngay từ năm th  nh t. Nh  đã trao đổi trong bài phỏng v n tr ớc, trong năm  0   r t may 
mắn   NC đã thực hiện chu i hành trang nghề nghiệp gồm 15 Talkshow – 30 phút cho các b n sinh 
viên.  

Có thể nói 15 video này giúp cho các b n hầu nh  toàn bộ các v n đề trong h ớng nghiệp và lập 
nghiệp. Các video này mang tính ch t định h ớng cho các b n trẻ phát triển.  Gần 30 di n gi  chia 
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sẻ r t nhiều kinh nghiệm, l i khuyên quý báu cho các b n sinh viên trẻ. Các b n sinh viên có thể xem 
t i www.youtube.com/user/vimtraining .  

Th  hai chúng tôi có web site www.ngayhoivieclam.vn hiện nay đang sửa chữa chu n bị cho  tháng 
10 cập nhật. Các b n có thể xem t i http://ngayhoivieclam.wordpress.com/. Các bài viết này giúp các 
b n chu n bị CV, thực tập hiệu qu  bổ xung hoàn h o cho hệ thống video nói trên. Ngoài ra học đ i 
học hiệu qu  cũng đ ợc đề cập t i đây.  

Th  ba, Viện Qu n Lý Việt Nam có ch ơng trình tặng bài gi ng kỹ năng mềm bao gồm 10 kỹ năng 
mềm mà ngân hàng thế giới trong đánh giá năm  0   có  huyến cáo sinh viên cần rèn luyện. 10 bài 
gi ng kỹ năng mềm này sẽ giúp các b n sinh viên tự học và nâng cao kỹ năng.  Th  t , chúng tôi và 
các chuyên viên nhân sự r t s n lòng xuống các tr ng thực hiện các buổi t  v n hoàn toàn phi vụ 
lợi nhằm giúp nhà tr ng và các b n sinh viên trên toàn quốc có cơ hội thành công trong nghề 
nghiệp hơn.  

Trong hai năm  0  - 0   chúng tôi đã thực hiện t  v n cho hơn  0 ngàn b n sinh viên năm cuối 
trên 08 tr ng đ i học lớn t i TP HCM và Hà Nội nh  Đ i Học  ách Khoa T  HC , Đ i Học UEF, 
Đ i Học    h m Kỹ Thuật, Đ i Học   T, Đ i Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội, Đ i Học M  TP HCM, 
Đ i Học Quốc Gia Hà Nội, Đ i Học Tài Chính Marketing, Ngày hội việc làm QTSC 2011- 0  , Đ i 
Học Lao Động Xã Hội.  Ngoài ra chúng tôi có các quan hệ sâu rộng với cộng đồng nhân sự trên c  
n ớc  và có điều kiện giúp các b n sinh viên trong các ho t động thực tập, chu n bị phỏng v n v/v. 

03-Đại h c: Lễ tốt nghiệp hay "lễ thất nghiệp"? 

 (GDVN) - Mặc dù quy mô không so sánh bằng đầu vào nh ng các l  tốt nghiệp l i là thuốc thử quan 
trọng nh t và chính yếu nh t c a các tr ng đ i học về ch t l ợng, sinh viên có đ ợc việc làm ngay, 
sau 3 tháng, 6 tháng hay một năm hay  hông? 

L  tốt nghiệp tr  thành "l  th t nghiệp" là hiện t ợng quan trọng cần đ ợc các b n tân cử nhân, tân 
sinh viên, nhà tr ng, gia đình, xã hội và các nhà qu n lý giáo dục cân nhắc th u đáo. Hiện t ợng 
này có lẽ không ph i là một mỹ từ c a báo chí khi chúng ta nhìn th ng vào sự thật trên truyền thông 
năm  0  .  

Trên thực tế, các tân cử nhân có thể là th t nghiệp t ơng đối khi ph i nhắm mắt làm b t c  nghề 
nghiệp nào khác với chuyên ngành đào t o hoặc th t nghiệp tuyệt đối – hoàn toàn không có việc 
làm. Chu i hội th o đ ợc thực hiện gần đây có đề cập tới những sự thật cay đắng khi cử nhân gi u 
bằng xin làm công nhân may để tr  nợ tiền học đ i học.  

Gần đây nh t, bài viết th  khoa ba năm th t nghiệp t ơng đối đã nêu bật thực tr ng này. L  tốt 
nghiệp là "l  th t nghiệp  đã hiện diện trong xã hội chúng ta khi hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp cùng 
với t m bằng đ i học ph i đối diện sự thật phũ phàng bị từ chối ngay từ “v ng gửi xe” t i các doanh 
nghiệp.  

Có thể nói Chọn đ i - học đ i - dậy đ i là lý do chính yếu đã t o ra hiện t ợng này trong xã hội. V n 
đề kế tiếp đó chính là tâm l  sính bằng c p trong xã hội Việt Nam. Giá trị thực đã  hông đ ợc chú 
trọng nhiều  một số tr ng. Chỉ có "học thực" và "d y thực" thì mới có thể t o ra  "giá trị thực" cho 
xã  hội.  

Nguyên nhân th  ba là công tác tuyển sinh  hi các tr ng ch y đua nhau để bằng mọi cách, mọi 
chiêu th c tuyển các b n học sinh đầu vào. Các cơ s  đào t o đã quên m t một điều rằng càng 
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tuyển nhiều bao nhiêu và đầu ra  hông đ m b o đ ợc công ăn việc làm cho sinh viên b y nhiêu, thì 
nhà tr ng không thể nào phát triển bền vững.  

Tôi muốn nói rằng, chỉ sau một chu kỳ 4-  năm- một v ng quay đ i học, học sinh, phụ huynh và xã 
hội sẽ nhận th c đ ợc ngay các giá trị và th  bậc c a các cơ s  đào t o khi ph i đối diện thực tế L  
tốt nghiệp hay L  th t nghiệp cho con em mình.  

V n đề th  hai bài báo sẽ bàn kỹ đó chính là việc Học đ i và Dậy đ i là nguyên nhân căn b n th  hai 
đã biến L  tốt nghiệp thành L  th t nghiệp. N n nhân và cũng là th  ph m c a hiện t ợng này chính 
là các tân sinh viên. Các sinh viên cần nhận th c rằng chỉ có n  lực c a b n thân thì các b n mới có 
thể có việc làm. Nhà tr ng, thầy cô, cha mẹ, xã hội, doanh nghiệp chỉ là những tác nhân bên ngoài. 
Nếu nh  các b n không th u hiểu và cố gắng chính b n thân mình, "l  th t nghiệp  đang đón ch  
các b n 4 năm nữa.  

Vai tr  nhà tr ng, gi ng viên r t quan trọng trong việc thay đổi nhận th c c a các b n sinh viên 
ngay từ những ngày đầu tiên c a năm th  nh t. Có thể nói chính nhận th c là rào c n lớn nh t đã 
biến tân cử nhân thành n n nhân c a chính mình.  

Các tr ng nh  Đ i học UEF (Kinh tế Tài chính), Bách Khoa và nhiều tr ng h ớng ch t l ợng cao 
đều có những ch ơng trình định h ớng và đào t o nhằm giúp cho các em sinh viên hiểu thế nào là 
học đ i học, mục tiêu học đ i học nh  thế nào, các công cụ học đ i học và làm thế nào học đ i học 
hiệu qu .  

Nền giáo dục đ i học tiên tiến h ớng tới sinh viên là trung tâm cùng với đ a ra cho các b n sinh viên 
các định h ớng, công cụ, môi tr ng, nguồn lực để m i cá nhân sinh viên cố gắng và phát triển hết 
mình. Các b n sinh viên cần ph i hiểu 4 năm học đ i học sẽ là th i gian gian khổ và thử thách hơn 
   năm học THPT.  

Học đ i – học cho có- học cho khỏi ph i thi l i là con đ ng nhanh nh t dẫn tới l  th t nghiệp c a 
các b n tân sinh viên. Ngoài ra t  duy thực dụng cũng là rào c n với đa số sinh viên. Các b n sinh 
viên chỉ suy nghĩ làm những gì mình th y lợi tr ớc mắt thay vì chú ý lâu dài. Có thể nói để có việc 
làm, các b n sinh viên cần ph i chú ý c  n ớc sơn lẫn lõi g  bên trong.  

Đối với sinh viên đã có những nhận th c đúng đắn và n  lực ph n đ u, câu chuyện D y đ i là 
nguyên nhân kế tiếp dẫn tới l  th t nghiệp. Để tránh tình tr ng D y đ i, các phụ huynh và các b n 
sinh viên cần lựa chọn các tr ng đ i học, cao đ ng có những triết l  và ph ơng pháp giáo dục 
đúng đắn. Việc gi ng d y đ i học nghiêm túc có thể hiểu bao gồm hai phần – chuyên môn và h ớng 
nghiệp.  

Phần chuyên môn bao gồm các ch ơng trình đào t o, các yêu cầu học thuật ... Các b n cần ph i 
chọn những tr ng có lực l ợng gi ng viên cơ hữu chiếm đa số, t  lệ học sinh/gi ng viên hợp lý, t  
lệ gi ng viên có bằng th c sỹ, tiến sỹ, gi ng viên đào t o t i n ớc ngoài  các tr ng nổi tiếng, cơ 
s  vật ch t, trang thiết bị, bài gi ng, th  viện và các tiện ích khác.  

Các d u hiệu c a một tr ng đ i học tốt về chuyên môn đã có nhiều thông tin, bài báo đề cập tới 
v n đề th  hai r t quan trọng đó chính là h ớng nghiệp trong toàn bộ qúa trình đào t o đ i học. 
Công tác h ớng nghiệp  đây có hàm nghĩa r t rộng từ việc t o nhận th c cho các b n tân sinh viên 
về mối liên quan giữa học đ i học và đi làm, các ch ơng trình đào t o nhận th c về nghề nghiệp, 
các ch ơng trình  iến tập, các ch ơng trình thực tập, các ch ơng trình hội nhập và giao l u với 
doanh nghiệp và các đơn vị qu n l  lao động nhà n ớc.  
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Tầm quan trọng c a các ho t động này đã đ ợc kh ng định trong các buổi hội th o do Vietnamnet 
và ngân hàng thế giới tổ ch c. T t c  những ho t động đó cần ph i đ ợc thực hiện hệ thống và bài 
b n ngay từ năm th  nh t cho toàn bộ các b n tân sinh viên.  

Trong c ơng vị nhà t  v n cho các b n sinh viên sắp ra tr ng, tác gi  có đề cập tới viết CV (lý lịch) 
từ năm th  nh t là một ví dụ minh họa cho câu chuyện này. Các b n sinh viên cần ph i ngay từ năm 
th  nh t tham gia các ho t động phát triển nghề nghiệp thật nhiều, thật sâu rộng và hệ thống nhằm 
t o cho mình những thành tố tích cực trong CV nghề nghiệp t ơng lai.  

L  tốt nghiệp hay l  th t nghiệp chính là do các b n sinh viên tự quyết định. Các b n có thể Chọn đ i 
– Học đ i nh ng  hông thể “Tìm việc” đ i vì các doanh nghiệp – nơi cuối cùng sử dụng lao động là 
ng i mua. Các doanh nghiệp có quyền từ chối những s n ph m và dịch vụ không t o ra lợi nhuận 
và hiệu qu  cho họ. Một cách vắn tắt, các b n sinh viên và gia đình là ng i t o ra dịch vụ “  c Lao 
Động”.  

Tuy nhiên trong thị tr ng c nh tranh, các doanh nghiệp “Ng i mua  có năng lực tuyệt đối khi tr  
l i không hay có. Các b n học sinh c p ba cần ph i h ớng nghiệp đúng đắn, chọn lựa ngành nghề, 
ch ơng trình, c p bậc đ i học, cao đ ng hay trung c p nghề hợp lý, chọn tr ng đ i học, cao đ ng 
đào t o có tâm , tầm và thực sự chăm lo tới sinh viên.  

Khi các b n đã chọn lựa đ ợc những cơ s  nh  vậy, các b n cần học nghiêm túc chuyên môn và 
h ớng nghiệp trong suốt quá trình học để xây dựng lõi g  cho mình. Một lõi g  tốt cần ph i có th i 
gian đ  dài để t o thành. Đó là con đ ng duy nh t và cũng đ i hỏi n  lực nh t để L  Tốt Nghiệp 
đừng tr  thành L  Th t Nghiệp đối với các b n sau 4-  năm học đ i học, cao đ ng.  

Chúc các tân sinh viên và tân cử nhân thành công! 

04-Đối thoại với tác gi  bài  Đại h c, lễ tốt nghiệp hay "lễ thất nghiệp" 

 (GDVN) - "Thi tốt nghiệp, luận án tốt nghiệp, bằng c p, ch ng chỉ ngo i ngữ , t t c  những cái b n 
làm chỉ để v ợt qua thử thách khắc nghiệt nh t – Nhà tuyển dụng. Ngay khi b n v ợt qua nhà tuyển 
dụng, các b n có làm đ ợc việc và công ty có giữ lâu dài hay không vẫn còn là thách th c. Các b n 
có thể hiểu , đi làm là quá trình đào th i tự nhiên di n ra hàng ngày  hông  hoan nh ợng. Hôm nay 
có việc nh ng nếu các b n không cố gắng ngày mai sẽ không có việc". 

LTS: Bài viết Đ i học: L  tốt nghiệp hay "l  th t nghiệp ? đã mang l i nhiều giá trị cho các b n sinh 
viên và độc gi . Đặc biệt trong th i gian này khi hàng triệu các b n tân cử nhân ra tr ng và tân sinh 
viên vào  nhập học.  

Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc phỏng v n anh Vũ Tu n Anh, tác gi  bài viết Đ i học: 
L  tốt nghiệp hay "l  th t nghiệp"? – chuyên gia về giáo dục đào t o và phát triển nguồn nhân lực về 
những suy nghĩ, tr i nghiệm và lý do t i sao Tốt Nghiệp là Th t nghiệp, các b n tân sinh viên và tân 
cử nhân nên làm những gì để có thể v ợt qua.  

 V:  nh suy nghĩ thế nào khi viết L  Tốt Nghiệp là L  Th t Nghiệp? 

 nh Vũ Tu n Anh: Muốn v ợt qua đ ợc  hó  hăn, chúng ta ph i ch p nhận và kh ng định với thực 
t i. Các b n sinh viên  hi ra tr ng th t nghiệp t ơng đối – làm các nghề  hác đào t o và th t 
nghiệp tuyệt đối-  hông đi làm r t nhiều. Các b n trẻ và gia đình cần ph i hiểu 4 năm đ i học sẽ 
căng th ng hơn r t nhiều    năm học phổ thông.   
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Các b n sinh viên và gia đình cần xác định đi học đ i học là học một nghề. Một nghề sẽ đi theo các 
b n suốt c  cuộc đ i để nuôi sống b n, gia đình b n và hoàn tr  những kho n tiền đầu t . Các b n 
ph i tự hỏi: các b n có làm gì t o ra giá trị hay không. Nếu không, có bao nhiêu bằng c p cũng coi 
nh  vô dụng.  

Thi tốt nghiệp, luận án tốt nghiệp, bằng c p, ch ng chỉ ngo i ngữ , t t c  những cái b n làm chỉ để 
v ợt qua thử thách khắc nghiệt nh t – Nhà tuyển dụng. Ngay khi b n v ợt qua nhà tuyển dụng, các 
b n có làm đ ợc việc và công ty có giữ lâu dài hay không vẫn còn là thách th c. Các b n có thể hiểu 
, đi làm là quá trình đào th i tự nhiên di n ra hàng ngày  hông  hoan nh ợng. Hôm nay có việc 
nh ng nếu các b n không cố gắng ngày mai sẽ không có việc.  

PV: T i sao các b n sinh viên mới vào tr ng l i chịu áp lực nh  vậy  hi ra tr ng? 

Vũ Tu n Anh: Mô hình kinh doanh t i Việt Nam đang biến đổi từ mô hình s n xu t các s n ph m có 
giá trị th p – giá th p sang các s n ph m có giá trị cao, giá cao. Điều đó đ i hỏi ng i lao động cần 
ph i có năng su t hơn, hiệu su t hơn, sáng t o hơn, t o nhiều giá trị hơn.  

Các b n đi làm việc câu hỏi sẽ là các b n làm ra đ ợc thêm bao nhiêu thay vì các b n làm rẻ bao 
nhiêu. Nếu không t o ra giá trị thặng d  từ các b n, l ơng  -2 triệu cũng là cao. Nếu các b n làm ra 
nhiều giá trị thặng d , l ơng cao cũng  hông thành v n đề. 
 

Quay tr  l i ý câu 1, các b n sinh viên muốn không th t nghiệp các b n cần ph i tr  thành ng i lao 
động thực thụ chuyển đ ợc từ cái “học  sang “hành  đ ợc. Hành  đây ph i có năng su t, ch t 
l ợng và sáng t o. Doanh nghiệp cần ng i nhân viên làm việc có năng su t, ch t l ợng, chuyên  
nghiệp và sáng t o đi  èm với những yêu cầu nh  học v n, tiếng anh, kỹ năng mềm v/v.  

Các b n sinh viên và gia đình có thể thốt lên: Tr i ơi t i sao doanh nghiệp yêu cầu cao nh  vậy? 
Câu tr  l i  đây b n thân doanh nghiệp cũng  hông muốn- họ ph i làm nh  vậy để c nh tranh. Họ 
chính là khách hàng c a “hàng hóa s c lao động". Trong  inh doanh,  hách hàng là th ợng đế và họ 
có quyền chọn lựa những “hàng hóa  ph  hợp nh t. Các b n trẻ là nhà cung c p “hàng hóa s c lao 
động" và không còn cách nào khác ph i chu n bị đáp ng yêu cầu c a họ.  

 V: Theo quan điểm c a anh, đâu là nguyên nhân sâu xa c a hiện t ợng L  tốt nghiệp là l  th t 
nghiệp hoặc những t m bằng đ i học thiu  và gi i pháp nh  thế nào? 

 nh Vũ Tu n Anh có hai bằng MBA và nhận học bổng c a chính ph  Thụy Sỹ và ngân hàng phát 
triển châu Á –     vào năm  996-2001. Anh có 20 năm  inh nghiệm trong lĩnh vực đào t o, qu n lý 
nguồn nhân lực và phát triển con ng i. 

Vũ Tu n Anh: Có ba nhóm nguyên nhân chính gây ra hiện t ợng này và quan trọng muốn khắc phục 
nó l i nằm phần nhiều về sinh viên và gia đình. Nguyên nhân đầu tiên đó là công tác h ớng nghiệp 
sơ sài và  hông đi vào thực ch t. Tôi đã  h ng định h ớng nghiệp sai, chính sinh viên và gia đình 
lãnh chịu những hậu qu .  

Xã hội, tr ng , gi ng viên, nhà n ớc chỉ chịu trách nhiệm gián tiếp b i vì chính sinh viên và phụ 
huynh quyết định chọn nghề, ngành  và tr ng. Không ông hiệu tr ng hay nhà qu n lý nào nhét 
sinh viên đi học mà b n thân học sinh và cha mẹ  hông đồng ý.  
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Điều quan trọng th  hai đó là chúng ta ph i cân nhắc về dự báo nguồn nhân lực. Tâm l  ng i việt 
nam th ng ch y theo đám đông. Ví dụ 3-4 năm tr ớc ai ai cũng xô vào ngành ngân hàng.  ây gi  
kết qu  ra sao thì chúng ta đã rõ.   

 đây vai tr  dự báo từ các trung tâm nh  trung tâm dự báo nguồn nhân lực TP HCM r t quan trọng. 
Đáng qu  hơn nữa, các thông tin hoàn toàn mi n phí. Nguyên nhân th  hai đó là hiểu thế nào về 
việc học trong đ i học. Tôi kh ng định với các b n trẻ sinh viên rằng nếu các b n muốn làm đúng 
ngành đào t o,muốn công việc tốt chắc chắn các b n ph i từ học lực khá tr  lên.  

Rơi rớt tốt nghiệp với hàng chục lần thi l i là con đ ng ngắn nh t th t nghiệp ngay khi tốt nghiệp. 
T i đây tôi r t tâm đắc với khái niệm Kh i Nghiệp và Lập Nghiệp khi sinh viên tốt nghiệp c a Chị 
Nguy n Kim Hà đ i học UEF.  

Chị Hà đã đ a ra  hái niệm rằng sinh viên cần ph i hiểu quá trình học đ i học là quá trình chu n bị 
cho lập nghiệp và kh i nghiệp. Điều đó có nghĩa là các b n sinh viên cần ph i học chuyên môn kiến 
th c đồng th i học  hành  nh  thế nào. Quá trình học “hành  chính là quá trình chu n bị cho lập 
nghiệp. Các nhóm công việc nh   ỹ năng mềm, nhận th c, tiếng anh, thực tập, kiến tập, tốt nghiệp, 
thí nghiệm v v chính đ m b o các sinh viên “hành” đ ợc. Nh  vậy học đ i học là có hai việc học 
song song nhau học để “học” và học để “hành”.  Nguyên nhân th  ba đó chính là các b n sinh viên. 
Tôi sẽ nói kỹ hơn về v n đề này  

PV: Anh vừa nói nguyên nhân ch  yếu c a việc tốt nghiệp là th t nghiệp do chính các b n sinh viên. 
Anh có thể trao đổi kỹ hơn đ ợc không? 

Vũ Tu n Anh: Các b n sinh viên th ng chỉ trích và đổ t i thay vì xem xét l i chính b n thân mình. 
Các b n trên 18 tuổi và các b n ph i chịu trách nhiệm vì những gì mình làm và mình nghĩ. Tr ng 
học, cha mẹ, xã hội chỉ t o môi tr ng, chính các b n ph i học để “học” và học để “hành”.  

Tuy nhiên các b n có những thái độ không tốt nh  an phận , không ch  động và quan trọng hơn quá 
thực dụng và đ i hỏi nhanh. Các b n hay  êu ca nhà tr ng, gi ng viên ch t l ợng không tốt tuy 
nhiên các b n hãy nhìn xem mình đã học tốt những th  cho rằng không tốt đó ch a. Các tài liệu đào 
t o có r t nhiều trên internet, các b n có thể tìm. Câu hỏi quan trọng các b n có sử dụng hay không 
thay vì lên facebook 2-3 tiếng một ngày.  

Cái th  hai, các b n sinh viên quá thực dụng và muốn cái gì cũng nhanh. Ví dụ muốn qua đ ợc 
phỏng v n, quan trọng các b n cần năng lực tốt. Các b n l i không bỏ th i gian mà chỉ quan tâm học 
các chiêu trò làm thế nào qua mặt nhà tuyển dụng.  

Ví dụ học cách tr  l i câu hỏi phỏng v n sao cho m ợt mà thay vì rèn luyện kh  năng tiếng Anh. Một 
cây g  tốt cần 10-   năm phát triển. T ơng tự nh  vậy, các b n muốn có nghề nghiệp tốt, các b n 
cần ph i rèn luyện 4 năm học đ i học. Nếu là thần đồng, các b n có thể rút ngắn. Tôi hay th ng nói 
với các b n trong các buổi t  v n, các em không ph i là Bill Gates hay Steven Job vì vậy đừng o 
t ng mình có thể thành công không cần bằng đ i học hoặc n  lực.  

T t c  các cá nhân thành công đều làm việc r t n  lực trong c  cuộc đ i. Các b n sinh viên cũng cần 
r t thận trọng với những khóa học phát triển b n thân với những l i h a hẹn và kho n học phí khổng 
lồ. Thành công có nghĩa là hiểu – hành – v ợt  hó  hăn – sáng t o – thành công. Quá trình thành 
công cần ph i làm- hành động và v ợt qua r t nhiều  hó  hăn. Có thể nói công th c thành công đi 
học 1-2 ngày là biết nh ng làm đ ợc hay không l i là chuyện ý chí, quyết tâm, v ợt qua  hó  hăn và 
nghịch c nh 
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PV: Nếu các b n sinh viên muốn thật sự làm nh  anh nói thì cách th c các b n sẽ ph i tiến hành 
nh  thế nào?  

Vũ Tu n Anh: Nếu nh  các b n sinh viên quyết tâm lập nghiệp ngay từ năm th  nh t các b n cần 
ph i có đ ợc những thái độ đúng đắn. Từ năm  0   V   đã thực hiện r t nhiều các ch ơng trình t  
v n cho các b n sinh viên và các b n có thể xem hơn  00 bài viết trên web site 
www.ngayhoivieclam.vn (http://ngayhoivieclam.wordpress.com).  

V n đề th  hai, các b n cần ph i học thật sự đàng hoang các môn trong giai đo n cơ b n và giai 
đo n chuyên môn. Các b n ph i đ m b o trong top 20 % trong khóa học c a các b n. V n đề th  ba 
các b n cần nghiêm túc thực hiện học để “hành” các ho t động nh  thực tập, thí nghiệm, nghiên c u 
khoa học, tốt nghiệp.  

Không chịu khó và d n thân trong ho t động, các b n sẽ  hông thành công. Để giúp các b n trong 
tháng 4-8 tôi và các chuyên gia cộng đồng đã thực hiện Hành Trang Nghề Nghiệp bao gồm 15 
Talkshow nhằm giúp các b n phát triển nghề nghiệp. V n đề th  4 các b n ph i cần tập trung vào 
tiếng Anh. Tôi nh n m nh l i các b n r t chú trọng về thái độ để có thể thực hiện thành công.  

Thành công là cần ph i làm việc chăm chỉ và nghiêm túc. Thành công không thể tới đ ợc thông qua 
khóa học vài ngày. Các b n cần kiên trì, khiêm tốn lắng nghe, học mọi nơi, mọi lúc từ mọi ng i, làm 
việc tập thể, lắng nghe. Các b n sẽ thành công.  

 V: Đ ng trên quan điểm c a nhà tr ng đ i học. Các đơn vị đào t o đ i học có những lợi ích gì khi 
thực hiện ch ơng trình này? 

Vũ Tu n  nh: Các tr ng đ i học hiện t i r t quan tâm tới việc h  trợ các b n sinh viên ra tr ng 
tìm kiếm việc làm. Các trung tâm doanh nghiệp, đoàn thanh niên trong các tr ng là các đơn vị thực 
hiện ch ơng trình này. Nh  tôi đã nói, các tr ng th ng hàng năm tổ ch c định kỳ tuy nhiên việc tổ 
ch c cũng m t th i gian và kinh phí.  

Do vậy việc sử dụng các video này sẽ mang l i những giá trị to lớn cho nhà tr ng và các b n sinh 
viên. Một lý do khác nữa đó là  hông ph i lúc nào cũng có thể m i các di n gi  có uy tín và kinh 
nghiệm vì l  do đơn gi n họ r t bận việc. Các video này sẽ là những tài liệu tham kh o đầu tiên cho 
các b n sinh viên và nhà tr ng.  

Dựa trên các tài liệu video này, các buổi hội th o tổ ch c t i nhà tr ng sẽ không m t th i gian mà 
sẽ tr  nên chuyên sâu và tr  l i các câu hỏi thiết thực do các v n đề căn b n đã đ ợc gi i quyết 
tr ớc triệt để. Các tr ng đ i học và đoàn thanh niên nên copy và chuyển các clip video cho các b n 
sinh viên trong khoa hoặc qua th  viện t i nhà tr ng.   

Ngoài ra các tr ng đ i học có thể phát triển thêm các tài liệu đào t o kết hợp thêm các video này 
t o kết qu  tốt hơn cho các b n sinh viên.  

PV: Trong th i gian tới , sau thành công c a ch ơng trình Hành Trang Nghề Nghiệp , anh có dự tính 
thực hiện các ch ơng trình  hác  hông? 

Vũ Tu n Anh: Chắc chắn là có. Các ch ơng trình có thể sẽ  m c độ cao hơn hoặc chuyên sâu hơn 
nhằm giúp các b n sinh viên tiếp tục phát triển nghề nghiệp  

Xin cám ơn anh Vũ Tu n Anh! 
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15 Talkshow và các b n sẽ sử dụng nó nh  thế nào trong các năm học đ i học? 

Ch ơng trình Hành Trang Nghề Nghiệp đã thực hiện và phát trên FBNC từ tháng 4 cho tới tháng 8 
/2013 t i các tỉnh phía Nam. Một số b n t i phía Bắc có thể xem đ ợc. Các b n  hông lo vì ch ơng 
trình hoàn toàn do FBNC thực hiện cho cộng đồng và các video đ ợc đặt trên youtube t i 
www.youtube.com/user/vimtraining.  

Thực hiện ch ơng trình là  C  uốc Khánh c a FBNC khá quen thuộc với giới trẻ và văn ph ng t i 
T  HC . Ch ơng trình  đ ợc chia làm 2 phần khá rõ rệt. Phần 1 bao gồm các module nhằm giúp 
cho các b n sinhv iên trẻ gi i quyết các v n đề cần thiết ngay  hi ra tr ng. Đó là các module chu n 
bị phỏng v n, ho ch định nghề nghiệp, phỏng v n, thử việc và thực tập.  

Phần 2 bao gồm các module để giúp các b n trẻ xây dựng cốt lõi năng lực cho b n thân. Thật sự tìm 
việc không ph i chỉ là những th  thuật tr  l i phỏng v n hay đánh bóng CV. Các b n trẻ cần ph i 
hiểu và rèn luyện mình để đáp ng nhu cầu doanh nghiệp . Các module cùng có c u trúc 30 phút nói 
chuyện với 3 di n gi  là giám đốc nhân sự, tiến sỹ gi ng viên đ i học, chuyên gia t  v n và các c p 
qu n lý t i các đơn vị nhà n ớc, thành đoàn. 

Phần 2 giúp cho các b n nhận th c đ ợc, hiểu đ ợc và nắm đ ợc các   chính để tự chu n bị, tự 
phát triển cho b n thân đáp ng nhu cầu doanh nghiệp. Khi tôi và các cộng sự trong VIM thực hiện 
ch ơng trình Ngày Hội Việc Làm cho hơn  0 ngàn sinh viên trong năm  0  -2012, chúng tôi nhận 
th y các b n sinh viên n ớc tới cổ mới bơi. L i khuyên cho các b n đó là chúng ta nên xem video 
này thật sớm ngay từ năm th  nh t đ i học.  

Có những video các b n r t cần xem tr ớc  ví du ho ch định nghề nghiệp. Các b n cần hiểu tốt g  
hơn tốt n ớc sơn.  uốn có g  tốt các b n ph i chu n bị r t lâu dài. Các module trong phần 2 các 
b n nên xem càng sớm càng tốt để chu n bị cho b n thân qua học tập, đào t o, thực tập. Các b n 
muốn thực tập tốt, các b n cần ph i chu n bị từ năm th  2-3 ch  không ph i vài tháng cuối cùng 
mới lo tìm ch  thực tập.  

Cũng t ơng tự nh  vậy, để có CV tốt , các b n sinh viên cần ph i viết CV ngay từ năm th  nh t. 
Không có ho t động, không có thành tích, các b n không thể có một CV n t ợng. T t nhiên nếu 
nh  các  b n đã  năm cuối cùng thì giá trị sẽ nằm  trong phần 1- các module giúp cho các b n kỹ 
năng xin việc. Tuy nhiên tôi nh t m nh, giá trị nh t chính  phần 2 vì nó t o nên cốt lõi cho các b n.  

Giá trị c a ch ơng trình nằm  ch   định h ớng, h ớng dẫn và đào t o cho các b n sinh viên trẻ. 
Các b n sinh viên trẻ bây gi  r t giỏi và thông minh. Cái họ cần chỉ là những phần nhỏ - tôi gọi là xúc 
tác để cho các b n sinh viên bùng nổ , đóng góp nhiều cho chính b n thân họ, nhà tr ng, doanh 
nghiệp và xã hội. T t c  các bên thực hiện FBNC, VIM , t t c  các anh chị em di n gi  đều thực hiện 
ch ơng trình hoàn toàn  hông lợi nhuận. T t c  đều muốn cống hiến và đóng góp cho các b n sinh 
viên trẻ và giúp cho các b n sinh viên trẻ có việc làm ngay khi tốt nghiệ. 

Các b n trẻ có thể xem l i video t i www.youtube.com/user/vimtraining  , các bài viết t i 
www.facebook.com/tansinhvien.vn www.tansinhvien.vn www.facebook.com/groups/hanhtrangnghengiep   

05-Lễ tốt nghiệp vẫn là lễ thất nghiệp!? 

Tháng 8.2013, Th c sĩ Vũ Tu n  nh (giám đốc Viện qu n lý VN) có bài viết “L  tốt nghiệp là l  th t 
nghiệp” đ ợc nhiều độc gi  chú ý. Trong những ngày này khi hàng triệu thí sinh đang chu n bị thi đ i 
học thì thị tr ng lao động cũng đang nóng lên với t  lệ th t nghiệp cao đặc biệt... 

http://www.youtube.com/user/vimtraining
http://www.facebook.com/tansinhvien.vn
http://www.tansinhvien.vn/
http://www.facebook.com/groups/hanhtrangnghengiep
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Th a ông Vũ Tu n Anh, theo ông sau gần một năm câu chuyện về sinh viên ra tr ng có việc làm 
hay  hông có đ ợc c i tiến tốt hơn? 

Ông Vũ Tu n Anh: Giáo dục đ i học là 4 năm vì vậy theo tôi các b n sinh viên ra tr ng năm nay 
vẫn còn chịu t  duy c a 4 năm tr ớc đây vì vậy tôi nghĩ rằng về b n ch t  hông thay đổi. Các câu 
chuyện nh  thầy nhiều hơn thợ, nói th ng thắn thầy  đây cũng là thầy “dzỏm”. Kế tiếp tỉ lệ phân bổ 
lệch giữa các ngành, tình tr ng yếu kỹ năng mềm, tiếng  nh… sẽ vẫn là nh c nhối. 

Các b n sinh viên ra tr ng sẽ vừa là n n nhân đồng th i là th  ph m c a v n đề này nh  tôi đã 
trao đổi trong các bài viết tr ớc. Trong năm nay có những d u hiệu kh  quan nh  số hồ sơ thi đ i 
học ít đi, xã hội đã hiểu hơn về thực ch t t m bằng đ i học. Xu h ớng cần th i gian và quan trọng 
nh t đó là thực tế khắc nghiệt để mọi gia đình cá nhân điều chỉnh. 

Vậy theo ông, đâu là nguyên nhân chính c a tốt nghiệp là th t nghiệp? 

Theo tôi sâu xa đó là gia đình và b n thân các em. Vì quá trình học đ i học là quá trình sinh viên ph i 
tự học, tự nghiên c u r t nhiều. Những năm tr ớc xã hội c n vin vào l  do  hông đ  thông tin nh ng 
trong năm nay câu chuyện đó  hông c n thuyết phục nữa. Có r t nhiều c nh báo về d  thừa trong 
ngành ngân hàng và kinh tế tuy nhiên cha mẹ và học sinh vẫn đổ xô vào. Không tự l ợng s c mình 
và không tự l ợng dự báo chuyên môn. Tâm lý tìm việc an nhàn, l ơng cao, thực dụng vẫn chiếm 
đa số. Hệ qu  là các em học sinh đổ xô vào các ngành “hot” nh ng b n thân mình l i  hông đ  tốt 
cho ngành đó. Khó  hăn chắc chắn sẽ tới những cá nhân và gia đình nh  vậy. Lý do th  hai đó là 
các tr ng đ i học có ch t l ợng và tâm đ c c a những ng i lãnh đ o đ i học đó có những d u 
hỏi nghi v n. Tôi sẽ trình bày cụ thể trong phần sau. 

Ông vừa nói tr ng đ i học là nguyên nhân chính yếu th  hai gây ra v n đề th t nghiệp. Ông có thể 
nói rõ thêm về câu chuyện này? 

S n ph m c a đ i học không ph i là m nh bằng treo trên cổ sinh viên. S n ph m đ i học là con 
ng i có thể làm đ ợc việc cho xã hội. Nếu tr ng đ i học  hông làm đ ợc điều đó coi nh  anh là 
nhà máy s n xu t ra các phế ph m trong xã hội. 

Cách đây vài ngày tôi có đọc một tr ng đ i học t i TP HCM tự qu ng cáo rằng 95 % sinh viên có 
việc làm. Có thể nói đây là một con số không thực tế ngay c  trong th i kỳ hoàng kim nh t c a nền 
kinh tế. V n đề đ y là gì, đó chính là thông tin công bằng và rõ ràng cho khách hàng. 

Một cửa hàng cơm hay dịch vụ giặt i sẽ nhanh chóng phá s n vì khách hàng biết rõ rằng cơm quá 
tệ, dịch vụ giặt i quá tồi. Đ i học l i câu chuyện khác khi cha mẹ và b n thân các em học sinh không 
có đ  năng lực và trình độ để đánh giá ch t l ợng đ i học. Để gi i quyết bài toán này r t đơn gi n 
hãy bắt các tr ng công bố kho ng 10-15 chỉ tiêu quan trọng nh t để cho cha mẹ và học sinh quyết 
định xem đó là tiệm “ph  xịn” hay tiệm “ph  dzỏm”. 

 

Một số chỉ tiêu quan trọng tổng số thầy cô trong khoa, t  lệ cơ hữu/ thỉnh gi ng, t  số sinh viên (t t c  
các hệ)/ giáo viên, số l ợng bài báo, nghiên c u khoa học các thầy cô, ngân quỹ đầu t  vào th  
viện, phòng thí nghiệm, đào t o cho các thầy cô. 

Một lo i chỉ tiêu quan trọng nh t đó chính là nguồn lực và công việc tập trung cho phát triển nghề 
nghiệp sinh viên, bao nhiêu % sinh viên có việc làm ngay, sau 6 tháng tốt nghiệp và sau   năm tốt 
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nghiệp, tổng số tiền đầu t  cho phát triển nghề nghiệp sinh viên t i tr ng. Trên thực tế có sự thật 
đáng buồn là ngân quỹ qu ng cáo tuyển sinh lên đến hàng t  đồng trong  hi đó ngân quỹ đầu t  cho 
phát triển nghề nghiệp sinh viên chỉ là tỉ trọng r t nhỏ so sánh với ngân quỹ tuyển sinh. 

 ua đó chúng ta có thể th y sự thật r t thực dụng và trần trụi mang đầy màu sắc kinh doanh t i một 
số tr ng đ i học - làm thế nào có càng nhiều sinh viên vì mọi l  do đăng    học t i tr ng càng tốt, 
c n đi làm đ ợc hay không phó mặc cho thị tr ng. 

Quay tr  l i tr ng đ i học nói trên khi nói rằng 95 % sinh viên có việc làm nh ng  hông hề có 
những con số nh  tổng số tiền đầu t  cho phát triển nghề nghiệp, số l ợng nhân lực và các ho t 
động trong c  năm cho ch ơng trình này. Con số 95 % sẽ mang đầy tính hoài nghi và không có luận 
ch ng khoa học ch ng minh. Bắt các tr ng đ i học công khai các chỉ tiêu ch t l ợng quan trọng 
hàng năm là con đ ng êm ái và hiệu qu  nh t giúp cho xã hội nhận th c các c p độ ch t l ợng. 

Một tr ng đ i học kém ch t l ợng chắc chắn sẽ dần dần bị xã hội từ chối và bị đào th i tự nhiên 
khỏi hệ thống giáo dục! 

Những câu chuyện vừa nói có tác dụng dài h n, đối với các sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc sắp tốt 
nghiệp, ông có những l i khuyên gì cho sinh viên? 

Tôi nh n m nh l i nếu Học l  v  - Hiểu l  m  và Hành l  d  thì chắc chắn t ơng lai sẽ là M  m  o 
o đối diện với th t nghiệp hiển nhiên. Tiếp th  hai, các tr ng đ i học có xu h ớng qu n lý không 

có tâm - học “dzỏm” và d y gi  ch y theo lợi nhuận các b n sinh viên từ những tr ng này sẽ không 
bao gi  qua đ ợc chốt chặt phòng nhân sự t i doanh nghiệp vì đơn gi n họ là ng i bỏ tiền mua 
s c lao động. Họ có quyền từ chối và th i lo i các ng viên  hông đ t yêu cầu. Ngay c  trong th i kỳ 
hoàng kim khi nền kinh tế tốt không ph i c  sinh viên ra tr ng là có việc. 

Triết lý là các b n sinh viên ch y nhanh hơn những b n đồng l a với mình để thoát khỏi “con cọp” 
th t nghiệp. Để làm đ ợc điều đó sinh viên cần chu n bị nâng cao năng lực, tiếng Anh, chuyên môn, 
thái độ và mối quan hệ. Các b n làm ch a tốt những điều nói trên chắc chắn các b n sẽ th t nghiệp. 

Th  hai các b n cần nhìn rộng ra và ch p nhận thực tế  hó  hăn. Thay vì tìm việc t i TP.HCM và Hà 
Nội, các b n có thể xuống các tỉnh hay đi xa. Các b n là sinh viên c  có công việc nào làm là tốt và 
hiệu qu . Trong 1-  năm đầu, các b n có thể thay đổi nhiều công việc t i nhiều vị trí. 

Th  ba nhân lực có độ tr , các b n muốn có đ ợc việc làm tốt các b n sẽ ph i m t 1-  ,  năm đầu 
t . Nếu 2014 th t nghiệp các b n không tự nâng c p thì 2015 hay 2016 th t nghiệp vẫn sẽ là tài s n 
c a b n. 

Cái th  t  đó là các b n sinh viên cần định h ớng và ho ch định nghề nghiệp l i. M i cá nhân luôn 
luôn ph i thực hiện h ớng nghiệp trong c  cuộc đ i. Cái th  năm các b n cũng xem l i b n thân 
mình có thật sự cao nh  mình nghĩ hay  hông. Nếu nh  trình độ các b n chỉ làng nhàng thì không 
nên o t ng hãy ch p nhận những công việc th p hơn ph  hợp với s c và kh  năng c a mình. Th  
sáu, Việt Nam sắp hội nhập thị tr ng lao động ASEAN, Việt Nam gia nhập TPP, các b n sinh viên 
nên nghĩ và định h ớng cho mình cao hơn rộng hơn 

Đ ợc biết ông là ng i có nhiều ch ơng trình h  trợ cho các b n sinh viên sắp và đã tốt nghiệp, còn 
đối với các b n sinh viên sắp chu n bị vào đ i học năm nay? 
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Chúng tôi thực hiện các ch ơng trình dựa trên quan điểm chu i giáo dục. Sinh viên ra tr ng là s n 
ph m cuối cùng c a   năm c p 1-2-  và đ i học. Nếu s n ph m kém ch t l ợng có nghĩa là toàn bộ 
chu i ph i chịu trách nhiệm. Viện qu n lý Việt Nam - VIM sẽ tập trung ch  yếu vào h ớng nghiệp từ 
lớp    lên đ i học, t  v n h  trợ ph ơng pháp học, nghiên c u làm luận văn tốt nghiệp bậc đ i học, 
các ch ơng trình đào t o phát triển kỹ năng mềm, các ch ơng trình đào t o phát triển b n thân và 
các ch ơng trình giúp sinh viên năm cuối tiếp cận doanh nghiệp và ng tuyển thành công. 

T t c  đều thực hiện theo cách tiếp cận hoàn toàn mi n phí thông qua video, bài gi ng, bài viết, t  
v n trực tuyến mi n phí. Các b n học sinh lớp    và các tr ng có thể sử dụng các dịch vụ t  v n 
h ớng nghiệp đồng th i các em đang thi đ i học có thể sử dụng các dịch vụ và tài liệu h ớng dẫn 
học đ i học hiệu qu . 

Năm  0 4   NC, đ i học kinh tế tài chính TP.HCM và VIM có thực hiện bộ video tal show H ớng 
dẫn học đ i học hiệu qu  cho sinh viên thi đ  đ i học năm nay. Đây là bộ video tôi tâm huyết thực 
hiện từ năm  0   cho tới nay mới hoành thành. 

Để chốt l i các quý phụ huynh và các b n sinh viên hãy: H ớng nghiệp kỹ càng - Chọn tr ng phù 
hợp - Học đàng hoàng - Hiểu th u đáo - Làm nghiêm túc chắc chắn các b n sẽ có cơ hội thành công 
khi tốt nghiệp. 

06-"Công th c" cho các bạn trẻ sau  hi  a   ư ng có việc làm ngay 

 Đầu tiên các b n trẻ cần ph i hiểu tự b n thân các b n cần tự học và tự phát triển vì đó là quyền lợi 
c a các b n. Nếu sống l  v , học l  m  thì chắc chắn th t nghiệp đang đợi b n. Th  hai, một kết 
qu  tốt và bền vững yêu cầu các b n ph i học và phát triển hệ thống . Ông Vũ Tu n Anh, một 
chuyên gia trong lĩnh vực đào t o và phát triển giáo dục cho cộng đồng nh n m nh. 

Cách đây  hông lâu, trong ch ơng trình làm việc với ĐH  uốc Gia Hà Nội, Tổng  í Th  Nguy n Phú 
Trọng có nhắc nh  tới: “Coi trọng việc tăng  h  năng có việc làm cho ng i học” t i ĐH  uốc Gia 
nói riêng và trên toàn bộ hệ thống các tr ng đ i học và cao đ ng nói chung.  

Trong thế k  21 khi công tác giáo dục không còn là việc c a hệ thống giáo dục mà còn là trách nhiệm 
c a các cá nhân tâm huyết, các đơn vị đóng góp cho cộng đồng và các tổ ch c phi lợi nhuận. Xu 
h ớng này cũng là điểm nh n trong c i tổ hệ thống giáo dục c a Việt Nam trong th i gian tới “Làm 
thế nào để huy động toàn bộ nguồn lực và tri th c trong xã hội" cho mục tiêu giáo dục và phát triển 
nhân lực phục vụ công nghiệp hóa đ t n ớc.  

Ngày 12-05 t i TP HCM, Bộ Giáo dục và Đào t o có cuộc họp nhằm triển  hai ch ơng trình “Gi i 
quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp Đ i học và Cao đ ng trong và ngoài n ớc ch a có việc làm 
đến năm  0 0”. Nh  vậy từ lãnh đ o cao nh t c a chúng ta và tới Bộ ch  qu n, việc làm thanh niên 
đã tr  thành v n đề mang tính ch t th i sự và quốc gia.   

 áo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thực hiện một lọat bài phỏng v n đặc biệt với ông Vũ Tu n Anh – 
chuyên gia về đào t o và phát triển nguồn nhân lực cho cộng đồng. Ông cũng là một trong những 
ng i đi tiên phong trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội t i Việt Nam về ch ơng trình “ mart  oney- 
Hành Trang Nghề Nghiệp" nhằm giúp cho cộng đồng sinh viên trên c  n ớc nhận th c, tự đào t o 
và phát triển b n thân hiện thực hóa những l i căn dặn c a Tổng  í Th  Nguy n Phú Trọng cũng 
nh  hành động cho ch ơng trình “Việc Làm Sinh Viên tới năm  0 0  c a bộ giáo dục và đào t o. 

PV: Ông có thể cho biết tầm quan trọng c a ch ơng trình và   nghĩa c a nó với xã hội? 
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Ông Vũ Tu n Anh: Sinh viên có thể nói là r ng cột c a nền kinh tế vì các em là đầu vào c a lực 
l ợng lao động trong xã hội. Để chu n bị cho lực l ợng lao động, tôi nghĩ rằng có 3 c p độ mà hệ 
thống đào t o cần nhắm tới. C p độ 1: có việc làm, C p Độ 2 : làm việc có năng su t và ch t l ợng, 
C p Độ  : Đ t trình độ cao và v ợt bậc so với các n ớc trên thế giới.  

Ch t l ợng nguồn nhân lực t i Đ c, Nhật và Châu Âu đã đ t tới c p độ 3. Nhìn rộng ra chúng ta th y 
hầu nh  các n ớc  sean đã đ t c p độ 2. Nhìn th ng và nhìn thật là cái tôi c m th y r t thú vị từ l i 
căn dặn c a Tổng  í Th  và  ộ Giáo dục và Đào t o, chúng ta c n đang  c p độ   và h ớng tới 
c p độ 2 

Nhìn th ng vào sự thật để khắc phục. Trong th i đ i ngày nay, hùng m nh về kinh tế chính là yếu tố 
kiên quyết để t o vị thế cho quốc gia trong giai đo n toàn cầu hóa. Các n ớc có vị thế m nh đều có 
nguồn lao động sáng t o và có năng su t cao nh  Nhật, Mỹ , Israel. Có thể nói nguồn nhân lực tốt là 
qu  tr ng để t o ra con gà- kinh tế và ch  quyền dân tộc vững m nh. 

 PV: Với kinh nghiệm  0 năm gi ng d y đ i học và làm công tác nhân sự trực tiếp qu n l  lao động 
Việt Nam, ông nhận th y những s c ép nào từ bên ngoài đang đè nặng lên lực l ợng lao động và 
bắt họ ph i thay đổi?  

 

Ông Vũ Tu n Anh: Theo kinh nghiệm và quan sát c a tôi nh  đã trình bày trong một số bài báo 
chung với đ i diện ngân hàng thế giới và các chuyên gia nghiên c u, s c ép lớn nh t chính là năng 
su t và ph ơng th c làm việc ch a chuyên  nghiệp c a lao động Việt Nam.  

Cái th  hai đó là các n ớc và nhà đầu t  họ không ch  đ ợc nữa. Họ có thể vì các lý do và thuận 
lợi nán đợi chúng ta nâng c p nguồn nhân lực nh ng bây gi   hông c n đợi đ ợc. Hơn nữa ng i 
tới tr ớc sẽ nói ng i tới sau làm nh h ng uy tín thu hút đầu t  c a Việt Nam. Cái th  ba đó là 
vào năm  0    hi chúng ta m  cửa thị tr ng lao động     N đây là một b ớc ngoặt và thách th c 
với lao động khi họ có thể luân chuyển tự do trong các n ớc ASEAN.  

 V: Theo ông đánh giá ch ơng trình nói trên c a Bộ G &ĐT thật sự có hiệu qu  hay không?  

Ông Vũ Tu n Anh: Theo kinh nghiệm c a tôi, ch ơng trình này là một b ớc tiến r t tốt vì nó kết hợp 
Bộ G &ĐT c ng với VCCI. Doanh nghiệp là khách hàng c a đào t o. Cùng với sự góp mặt c a 
VCC  tôi nghĩ rằng ch ơng trình này sẽ mang l i hiệu qu  r t nhiều.   

Điều th  hai khi tôi tham gia hội nghị tôi th y sự mong mỏi và thật sự các thầy cô giáo t i các tr ng, 
đ i diện Bộ G &ĐT r t tâm huyết muốn giúp các b n sinh viên. Cuộc họp   o dài hơn một tiếng 
trong phần tham luận mặc d  đã tới gi  nghỉ. Tâm huyết các thầy cô trực tiếp làm, kế ho ch c a lãnh 
đ o Bộ G &ĐT c ng với ý chí c a lãnh đ o nhà n ớc sẽ là kiềng ba chân cho ch ơng trình thành 
công.  

Điểm th  ba tôi nhận th y đó là ch ơng trình sâu và rộng đúng nghĩa. Ch ơng trình quan tâm tới 
v n đề h ớng nghiệp các em học sinh lớp 9 và 12 là cái gốc đ m b o v n đề việc làm.  

Điểm th  t  đó là trong dự th o đã có chỉ ra lộ trình r t cụ thể chi tiết việc gì cần làm, ai làm và làm 
nh  thế nào.   

Điểm th  năm đó là tinh thần hãy làm ngay đi để giúp các em sinh viên. Chúng ta có thể ch a giúp 
hết nh ng giúp đ ợc 5- 0   đã là qu  đã là tốt theo tinh thần c a lãnh đ o bộ giáo dục và đào t o. 
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Cái này b n thân tôi r t thích và tâm đắc, chúng ta hãy làm ngay đi vì việc làm là c p bách với các 
b n sinh viên, với nhà tr ng và xã hội.  

Điểm th  sáu: Ch ơng trình tích hợp ch ơng trình  h i nghiệp c a VCCI. Đây là quan niệm r t mới 
và cập nhật các n ớc xung quanh  hi thúc đ y các b n sinh viên không chỉ tìm vị trí làm việc mà còn 
tự t o công việc cho mình và cho xã hội. Theo quan điểm c a tôi, t t c  các tr ng đ i học cần có 
bộ phận chuyên trách nhằm thúc đ y và h  trợ sinh viên. Ngay c  các b n sinh viên tham gia và 
ch a  h i nghiệp cũng có thể học nhiều điều nh  sáng t o , kh  năng dám nghĩ dám làm, t  duy hệ 
thống, kỹ năng qu n lý và tài chính. 

PV: Trên kinh nghiệm c a ông, ông có thể tóm tắt công th c cho các b n trẻ để sau  hi ra tr ng có 
đ ợc việc? 

Ông Vũ Tu n  nh: Đầu tiên các b n trẻ cần ph i hiểu tự b n thân các b n cần tự học và tự phát triển 
vì đó là quyền lợi c a các b n. Nếu sống l  v , học l  m  thì chắc chắn th t nghiệp đang đợi b n. 
Th  hai, một kết qu  tốt và bền vững yêu cầu các b n ph i học và phát triển hệ thống.  

Th  ba thành công không tới trong ngắn h n, muốn có việc các b n cần ph i chu n bị ngay từ năm 
th  nh t khi học đ i học. Tôi có một đo n video nói lý thú về v n đề này “Hãy viết CV từ năm th  
nh t".  

 

Th  t  các b n cần ph i học và phát triển từ nhiều nguồn, từ mọi cơ hội, từ mọi ng i trong cuộc 
sống. Sự hoàn h o tới từ chắt lọc. Công th c thành công r t d  dàng đó là làm việc một cách chăm 
chỉ. T i sao t  lệ thành công l i r t ít chỉ có 4-   . L  do nh  sau 80   là nói nh ng  hông làm.  

Trong số  0   làm thì 80   làm  hông đều đặn- không kiên trì. Cuối cùng chỉ còn l i 20 % c a 20 % 
làm  iên trì t ơng đ ơng 4   thành công. Các b n chỉ cần nhớ làm chăm chỉ. Câu hỏi tiếp , các b n 
nên làm cái gì.  

Tôi có thể tr  l i có các nhóm công việc nh  sau nếu nh  các b n làm đều đặn suốt quá trình học : 
hãy chọn nghề , ngành tr ng thật c n thận trong năm học c p 3- học đ i học  cao đ ng  tr ng 
nghề  hiệu qu  - tiếng Anh- Phát triển b n thân và năng lực nghề nghiệp ( bao gồm kỹ năng mềm và 
kỹ năng sống) chắc chắn các b n sẽ thành công  

 V: Theo ông đánh giá, c n có những điểm nào ch ơng trình c a Bộ G &ĐT cần ph i thực hiện để 
hoàn thiện thêm cho ch ơng trình này? 

Ông Vũ Tu n  nh:  au  hi đọc b n đề c ơng tôi nhận th y r t tốt tuy nhiên nếu vai trò các nguồn 
lực sau đ ợc tích hợp thì ch ơng trình sẽ còn phát triển nhanh, m nh và sâu hơn nữa. Th  nh t: vai 
trò c a các tổ ch c quốc tế và NGO nh  ngân hàng phát triển thế giới, ngân hàng châu Á.  

Th  hai: vai trò c a Bộ Lao động - Th ơng binh và Xã hội. Th  ba: vai trò c a lực l ợng chuyên viên 
nhân sự trong các công ty và tổ ch c t i Việt Nam. Th  t : vai tr  c a các chuyên viên đóng góp xã 
hội và các doanh nghiệp xã hội nh  b n thân tôi và Viện Qu n Lý Việt Nam. Th  năm: vai tr  c a 
truyền thông ví dụ tôi có thể nghĩ rằng báo Giáo dục Việt Nam có thể là cầu nối cho ch ơng trình 
quốc gia Việc Làm Sinh Viên Tới Năm  0 0 để kết nối toàn bộ các bên liên quan và truyền thông ra 
xã hội. Nếu làm đ ợc điều đó,  ết qu  sẽ r t lớn đối với xã hội.  
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PV: Là một chuyên gia trong lĩnh vực đào t o và phát triển giáo dục cho cộng đồng, ông có thể chia 
sẻ những góc nhìn để các chuyên gia tâm huyết khác có thể đóng góp những s c m nh thêm cho 
ch ơng  trình này?  

Ông Vũ Tu n Anh: Xã hội r t trân trọng những gì đóng góp từ các chuyên viên. Vì vậy, nếu nh  
chúng ta có thể làm đ ợc cái gì đó ví dụ nh  một bài báo, một đo n video, tham gia vào hội th o 
giúp cho các b n sinh viên đều r t tốt. Tiếp xúc nhiều các b n sinh viên tôi th y các b n r t khát 
khao và muốn nghe từ những ng i đi tr ớc. Quay tr  l i, nếu nh  báo Giáo dục Việt Nam là cầu 
nối cho những n  lực vì xã hội từ các cá nhân thì tôi nghĩ rằng sẽ còn nhiều chuyên gia tâm huyết 
tham gia vào ch ơng trình  

Các các ho t động Viện qu n lý Việt Nam có thể h  trợ cho các thầy cô h ớng nghiệp t i các tr ng 
đ i học trên c  n ớc và cộng đồng sinh viên chu n bị có việc làm sau tốt nghiệp:  

Viện qu n lý Việt Nam có ch ơng trình tặng bài gi ng chi tiết 10 kỹ năng mềm mà Ngân Hàng Thế 
Giới khuyên các b n trẻ Việt Nam nên học và ng dụng. Ch ơng trình video thực hiện cho cộng 
đồng Smart Money – FBNC với chu i hành trang nghề nghiệp bao gồm 16 video có tổng th i l ợng 
8 gi  . Ch ơng trình h ớng dẫn học đ i học hiệu qu  bao gồm 6 số - 3 tiếng video cùng với FBNC. 
Ch ơng trình h ớng nghiệp cho các b n học sinh lớp 12 và phụ huynh do FBNC thực hiện, Ch ơng 
trình h ớng dẫn ph ơng pháp luyện thi tốt nghiệp TH T và đ i học năm  0 4 ,  Ch ơng trình phát 
triển nghề nghiệp cho các b n sinh viên kéo dài 8 tiếng . Các ch ơng trình này đều đ ợc đặt t i 
www.youtube.com user vimtraining để xem trực tuyến  

Ngoài ra b n thân tôi và các chuyên gia cộng đồng r t vui lòng thực hiện công tác chuyển giao năng 
lực và kinh nghiệm phát triển nghề nghiệp cho các tr ng đ i học và các thầy cô có quan tâm thông 
qua các hội th o tổ ch c t i tr ng , hội th o trực tuyến, đào t o và chuyển giao năng lực. Các đơn 
vị và cá nhân quan tâm có thể liên hệ email daotaokynangtructuyen@gmail.com  

07-Vai trò cộng đồng chuyên viên nhân sự trong phát triển nghề nghiệp 

"Cộng đồng chuyên viên nhân sự trực tiếp tuyển dụng và đào t o nguồn nhân lực sau khi nhận vào 
công ty". 

Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục đăng t i lo t bài song hành cùng với ch ơng trình “Gi i quyết việc 
làm cho sinh viên tốt nghiệp đ i học và cao đ ng trong và ngoài n ớc ch a có việc làm đến năm 
 0 0” giữa Bộ Giáo dục và Đào t o cùng với VCCI.  

Trong bài viết này, ông Vũ Tu n Anh - Viện Qu n lý Việt Nam sẽ trao đổi về vai trò c a cộng đồng 
chuyên viên nhân sự - lực l ợng đông đ o nh t và qu n lý trực tiếp lao động t i các doanh nghiệp và 
tổ ch c nhằm giúp t o công ăn việc làm cho lực l ợng lao động trẻ.  

 V: Ông đánh giá thế nào về vai trò cộng đồng chuyên viên nhân sự t i Việt Nam trong công tác giúp 
các em lao động trẻ phát triển nghề nghiệp? 

Ông Vũ Tu n  nh: Theo quan điểm c a tôi, đây chính là mắt xích bị thiếu trong ch ơng trình c a Bộ 
Giáo dục và Đào t o. T t nhiên vai trò c a VCCI là kết nối với doanh nghiệp, nh ng tôi muốn nh n 
m nh việc tách r i cộng đồng chuyên viên nhân sự để có những ch ơng  trình phát triển phù hợp và 
hiệu qu .  

mailto:daotaokynangtructuyen@gmail.com
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Cộng đồng chuyên viên nhân sự trực tiếp tuyển dụng và đào t o nguồn nhân lực sau khi nhận vào 
công ty. Các chuyên viên nhân sự là ng i trực tiếp qu n l  lao động từ 20- 0 năm t i doanh nghiệp. 
Nếu chúng ta có các ch ơng trình đào t o và phát triển phù hợp cho cộng đồng nhân sự, họ sẽ là 
những ng i trực tiếp thực hiện nâng c p nguồn nhân lực.  

 uan điểm đó hiệu qu  vì b n thân các chuyên viên nhân sự đều ph i chịu trách nhiệm cho ch t 
l ợng nguồn nhân lực t i công ty và tổ ch c. Th  hai, khi phát triển năng lực các chuyên viên nhân 
sự, chúng ta sẽ có đ ợc hệ thống bền vững t i cơ s  giúp gi i quyết bài toán ch t l ợng nguồn 
nhân lực tận gốc.  

Th  ba, b n thân các chuyên viên nhân sự r t cần các ch ơng trình đào t o và cập nhật kiến th c 
này trong thực tế. T i doanh nghiệp do những h n chế về th i gian và nguồn lực, công tác đào t o 
chuyên viên nhân sự ch a hiệu qu .  

Nếu nh  chúng ta có một ch ơng trình do nhà n ớc thực hiện nhằm nâng c p toàn bộ cộng đồng 
chuyên viên nhân sự, giá trị sẽ r t lớn cho ch ơng trình việc làm sinh viên. Công tác nhân sự có tốt 
có hiệu qu , doanh nghiệp mới có thể phát triển và tuyển dụng thêm các nhân sự mới.  

 V: Ông đánh giá thế nào về vai tr  c a cộng đồng nhân sự tới công tác h ớng nghiệp và phát triển 
nghề nghiệp cho sinh viên và học sinh? 

Ông Vũ Tu n  nh: Nếu quan niệm giáo dục đào t o nh  một  ống n ớc , cộng đồng nhân sự là 
 hách hàng và điểm tới cuối c ng c a  ống n ớc  giáo dục – c p   - nghề cao đ ng  đ i học – công 
ty  doanh nghiệp. Cộng đồng nhân sự có trách nhiệm tuyển dụng nhân lực cho  inh doanh t i công 
ty.  

Họ là những ng i nắm chắc và rõ ràng nh t nhu cầu cho lao động mọi ngành nghề. Nếu nh  các 
bộ phận trong ống n ớc đào t o liên  ết chặt chẽ c ng cộng đồng nhân sự, các s n ph m giáo dục 
đào t o – sinh viên sẽ có đ ợc những giá trị to lớn.  

  nghĩa th  hai c a hình t ợng  ống n ớc  đó chính là l u l ợng n ớc- nhu cầu lao động đ ợc 
quyết định b i chốt chặn cuối c ng – nhu cầu tuyển dụng trong xã hội. Nói một cách  hác, nếu nh  
cộng  đồng chuyên viên nhân sự chỉ có yêu cầu  000 chuyên viên m ng thì anh sinh viên m ng  00  
sẽ  hông có việc làm.  

T i sao t  lệ sinh viên ra tr ng  hó xin việc có nguyên nhân sâu sa  hi các tr ng đ i học và cơ s  
đào t o đã đào t o quá nhiều so với m c thị tr ng lao động cần thiết.  uan trọng hơn nữa, trong 
 hi đào t o d  thừa  m c độ làng nhàng thì số lao động có  h  năng làm việc tốt l i r t thiếu hụt. 
Tiếng nói c a cộng đồng nhân sự sẽ chính là những yêu cầu cụ thể về số l ợng và ch t l ợng đối 
với nguồn nhân lực.  

 V: Ngày hôm qua, trong một bài viết trên Báo Giáo dục Việt Nam (GS. Nguy n Minh Thuyết đ a ra 
gi i pháp cho nền giáo dục ít tiền ) giáo s  Nguy n  inh Thuyết có đề cập các gi i pháp cho nền 
giáo dục c a Việt Nam. Trên quan điểm c a chuyên viên nhân sự, ông có những suy nghĩ chia sẻ 
nh  thế nào về bài viết này?   

Ông Vũ Tu n  nh: Tôi tâm đắc các    iến c a G  Nguy n  inh Thuyết và G  Nguy n Lân  ũng 
trong bài viết. Giáo dục đầu tiên cần ph i h ớng tới gi i quyết các v n đề nội t i c a một quốc gia. 
Chú 
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Hệ thống giáo dục luôn luôn phát triển và  ế thừa. Chúng ta cần xắn tay áo gi i quyết ngay những gì 
có thể làm đ ợc ngay thay vì ph i đợi một  ế ho ch hoàn chỉnh.  Kế tiếp, hệ thống giáo dục ph i t o 
ra giá trị cho nền  inh tế theo quan điểm  hách hàng vì giáo dục đang nhận  0   từ ngân sách.  

 à ngân sách từ đâu ra, chính là từ nền  inh tế đóng góp. Gs Nguy n  inh Thuyết có đề cập tới 
chu n. Cộng đồng chuyên viên nhân sự chính là nguồn thông tin để cung c p các chu n đó vì họ là 
 hách hàng  câu  . Tiếp đến các chuyên viên nhân sự sẽ nói đ ợc lao động Việt Nam thiếu những 
gì để cho hệ thống giáo dục đào t o bổ xung.  

Theo ch  quan c a tôi, xã hội đóng góp    iến là tốt tuy nhiên ai có tiếng nói quyết định. Theo tôi là 
cộng đồng nhân sự.  ột ông bố, bà mẹ hay một gi ng viên đề nghị ch ơng trình đào t o  hách s n 
nh  thế này hay thế  ia chắc chắn  hông tốt và hiệu qu  bằng một anh tr ng ph ng  nhân sự c a 
một  hách s n có gần  000 nhân viên.   

   iến trong bài viết cần tập trung cho giáo dục đ i học tôi hoàn toàn tán thành    iến này. Giáo dục 
hiện t i đang h ng tiền từ ngân sách. Giáo dục cần ph i càng nhanh càng tốt t o ra những con 
ng i lao động “ s n ph m và dịch vụ “ đáp ng cho ng i tr  tiền cho mình- nhà n ớc.  Chúng ta 
có nói giáo dục cần ph i h ớng tới  hách hàng- doanh nghiệp  nền  inh tế. Hiểu nh  vậy thì toàn bộ 
ban giám hiệu, các gi ng viên đ i học, các em sinh viên đ i học ph i ch  động gần với doanh nghiệp 
hơn.  

 nh b n tôi là giám đốc nhân sự một ngân hàng lớn t i T  HC  có chia sẻ th ng thắn là chỉ th y 
sinh viên đi thực tập mà ch a bao gi  th y gi ng viên đi thực tế. Nếu gi ng viên  hông lăn lộn chia 
sẻ c ng doanh nghiệp thì làm thế nào có thể c m nhận và sống với nhịp th  ngoài xã hội. Họ  hông 
sống với nhịp th  lao động xã hội thì gi ng viên sẽ ch ng thể nào truyền hơi th  đó cho sinh viên.  

 

 an giám hiệu và lãnh đ o các tr ng đ i học và cơ s  giáo dục cần nhìn th ng vào sự thật – việc 
làm cho sinh viên là yếu tố then chốt đ m b o phát triển bền vững cho nhà tr ng. Trong những 
năm gần đây, chi phí đầu t  cho các ho t động mar eting đầu vào t i các tr ng và cơ s  giáo dục 
r t nhiều tuy nhiên các chi phí h ớng nghiệp, phát triển nghề nghiệp, tiếp cận doanh nghiệp cho sinh 
viên và gi ng viên t i các tr ng l i ch a chú   đầy đ .  

PV:  c ơng vị tr ng phòng nhân sự, anh có những ý kiến gì nhằm phát triển cộng đồng nhân sự 
và tới l ợt họ, cộng đồng nhân sự sẽ phát triển ch t l ợng lao động trẻ?  

Ông Vũ Tu n Anh:  đây vai tr  c a VCCI r t quan trọng trong việc t o nhận th c cho CEO Việt 
Nam về định h ớng phát triển lâu dài nền kinh tế. Chúng ta không thể c nh tranh mãi đ ợc dựa trên 
giá rẻ và gia công ít giá trị gia tăng.  

Các công ty cần h ớng tới mô hình năng su t cao, sáng t o và giá trị gia công cao. Để làm đ ợc 
điều đó, nguồn nhân lực cần đào t o và phát triển. Cách làm rẻ nh t , bền vững nh t và hiệu qu  
nh t theo tôi đó chính là đầu t  và phát triển phòng nhân sự t i công ty và tới l ợt nó, phòng nhân 
sự sẽ nâng c p toàn bộ nhân lực trong tổ ch c. Về phía mình, các chuyên viên nhân sự cần hiểu và 
áp dụng các gi i pháp hệ thống- lâu dài thay vì uống thuốc gi m đau để gi i quyết các bài toán và 
v n đề nhân sự.  
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Đào t o và phát triển chính là biện pháp gi i quyết các v n đề nhân sự từ tuyển dụng, gìn giữ nhân 
tài v/v hiệu qu  nh t. M i nhân viên nhân sự cần ph i thực hiện thành th o ch c năng đào t o và 
phát triển.  

 V: Để giúp cộng đồng nhân sự nâng cao năng lực phát triển nguồn lực, theo ông trong ch ơng 
trình việc làm cho sinh viên tới năm  0 0 cần ph i thực hiện các v n đề gì?  

Ông Vũ Tu n Anh: Việc đầu tiên chúng ta cần ph i thành lập một hiệp hội nhân sự để tập hợp các 
chuyên viên nhân sự trên c  n ớc. Hiện t i có r t nhiều  nhóm nhân sự hình thành tự phát và ho t 
động mang tính đơn lẻ. Nếu chúng ta cộng h ng các anh em chuyên viên nhân sự l i đ ợc thì đây 
sẽ là một nguồn lực m nh mẽ thúc đ y công tác phát triển và t o việc làm cho sinh viên.  

Kế tiếp, nh  tôi đã trao đổi trong số báo th  hai về phát triển các ch ơng trình video, chúng ta ph i 
có đ ợc bộ ch ơng trình video đào t o về nhân sự nh  đào t o gi ng viên, phát triển năng lực, qu n 
trị nhân sự hiện đ i và truyền thông mi n phí tới toàn bộ chuyên viên nhân sự trên c  n ớc. Song 
song với ch ơng trình đào t o cộng đồng này là các ch ơng trình hội th o nâng cao năng lực tổ 
ch c t i các địa ph ơng.  

 đây có một ch ơng trình nếu thực hiện đ ợc sẽ r t thú vị ví dụ ch ơng trình đào t o 10.000 gi ng 
viên trên c  n ớc cho cộng đồng nhân sự. Các gi ng viên từ chuyên viên nhân sự sẽ tr  thành 
gi ng viên nội bộ và giúp toàn bộ nguồn nhân lực tiến lên với chi phí r t th p.  Mục tiêu th  ba đó 
chính là các ho t động gắn kết giữa cộng đồng chuyên viên nhân sự và lực l ợng gi ng viên, sinh 
viên và lao động trẻ.  

Khi hai cộng đồng này gắn kết với nhau chặt chẽ sẽ t o ra nhiều giá trị gia tăng cho c  hai bên. Nếu 
các chuyên viên nhân sự và cộng đồng các thầy cô giáo h ớng nghiệp làm việc chung với nhau, 
ch ơng trình việc làm tới năm  0 0 sẽ thành công. Mục tiêu th  t  đó là chúng ta nên triển khai các 
dịch vụ nhân sự trên internet nhằm giúp cho các chuyên viên nhân sự gi m các chi phí ho t động 
nh  tuyển dụng.  

 V: Trong ba năm qua, ông và Viện Qu n Lý Việt Nam đã thực hiện các ho t động nào nhằm giúp 
cộng đồng nhân sự trong c  n ớc nâng cao năng lực? 

Ông Vũ Tu n Anh: Ngay từ đầu khi thực hiện ch ơng  trình nhằm giúp các b n sinh viên phát triển 
nghề nghiệp, chúng tôi đã phát triển các ch ơng trình đào t o nguồn nh  thiết kế và đ a ra  0 bài 
gi ng chi tiết hơn   00 slide trình chiếu, bài gi ng chi tiết đào t o gi ng viên nguồn để các học viên – 
Train The Trainer, bộ slide chi tiết bài gi ng ch ơng trình đào t o CPO – Giám Đốc Nhân lực và 
hàng trăm bài báo về nhân sự do tôi và các cộng sự thực hiện cùng r t nhiều tài liệu khác tặng cho 
cộng đồng nhân sự trên c  n ớc. Chúng tôi cũng thực hiện một số video về chuyên môn nhân sự ví 
dụ Qu n L  Tài Năng .  Toàn bộ các tài liệu này đ ợc đặt  www.youtube.com/user/vimtraining .  
Cuối c ng chúng tôi cũng thực hiện nhiều hội th o nh  HR  usiness Lunch , HR Team  uilding  ay 
định kỳ nhằm giúp các anh chị em chuyên viên nhân sự nâng cao năng lực c a mình. 

08-Video, Youtube, Facebook "tr  thủ" miễn ph  đắc lực cho giáo dục cộng đồng 

 áo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục đăng t i lo t bài song hành cùng với ch ơng trình “Gi i quyết 
việc làm cho sinh viên tốt nghiệp Đ i học và cao đ ng trong và ngoài n ớc ch a có việc làm đến 
năm  0 0”.  
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Trong bài viết này, ông Vũ Tu n Anh sẽ trao đổi về vai trò c a Video và các công cụ truyền thông số 
nhằm giúp cho cộng đồng học sinh sinh viên và lao động trên c  n ớc l p đi  ho ng trống tri th c từ 
kinh nghiệm thực ti n   năm triển  hi các ch ơng trình đào t o và phát triển cộng đồng trên toàn 
quốc.  

PV: T i sao anh l i quyết định sử dụng video, youtube và facebook là các công cụ nhằm triển khai 
các ch ơng trình đào t o và phát triển cộng đồng trong v ng   năm qua t i Việt Nam? 

Chuyên gia Vũ Tu n  nh: Năm  0   tôi bắt đầu quyết định thực hiện ch ơng trình nhằm giúp cho 
các b n sinh viên phát triển nghề nghiệp nhằm tránh tình tr ng “L  tốt nghiệp là l  th t nghiệp”, “Th  
khoa th t nghiệp" hay các b n sinh viên ra tr ng có t  lệ không có việc khá nhiều. 

Ch ơng trình đầu tiên đ ợc thực hiện qua các buổi t  v n t i hơn    tr ng trên c  n ớc t i các 
tr ng nh  ĐH  uốc Gia, Đ i Học   T, Đ i học Kinh tế quốc dân, Đ i học   ph m kỹ thuật TP 
HCM v/v. Tuy nhiên tôi nhận th y với s c mình và đồng nghiệp có h n, muốn phát triển và đ a tới 
toàn bộ các b n sinh viên trên c  n ớc thì ph i cần tới công nghệ - Video để quay một lần và sử 
dụng mãi mãi.  

Tổng số l ợng sinh viên trên c  n ớc vào kho ng 5 triệu. Các ch ơng trình h ớng nghiệp nhắm tới 
số l ợng học sinh c p 3 còn lớn hơn nữa vào kho ng 6-7 triệu ch a  ể phụ huynh học sinh. Với số 
l ợng lớn nh  vậy trên 64 tỉnh thành chỉ duy nh t internet là công cụ có thể truyền t i đ ợc. 

Lý do th  hai t t c  các ho t động đào t o cho cộng đồng đều đ ợc tài trợ b i ngân quỹ cá nhân c a 
tôi và các nguồn lực ít ỏi c a VIM. 

Nguồn lực th  hai đó là sự đóng góp hoàn toàn cho cộng đồng mi n phí từ các đồng nghiệp và đối 
tác. Để ch ơng trình phát triển cộng đồng này ra đ i và tới đ ợc các b n sinh viên trên toàn quốc, 
gần  00 cá nhân đã đóng góp  hông tính phí cho các ho t động c a VIM.  

 

Kênh video trên youtube c a VIM t i www.youtube.com user vimtraining đã nhận đ ợc hơn 8 .000 
l ợt truy cập với th i gian xem hơn   0.000 phút trong   năm, ch a tính các video download và xem 
trên máy offline trong cộng đồng.  

Với ngân quỹ ít ỏi, việc phát triển một hệ thống đào t o và t ơng tác trực tiếp với toàn bộ hơn  0 
triệu sinh viên và học sinh là điều  hông t ng. Do vậy sử dụng các h  tầng công nghệ có s n nh  
Youtube,  aceboo  là điều đ ơng nhiên.  

Tiếp nữa theo ý kiến cá nhân, th i điểm để phát triển đào t o online đang b ng phát t i Việt Nam với 
tốc độ đ ng truyền với giá r t hợp lý, phổ biến các thiết bị đầu cuối nh   martphone, tablet và sự 
phổ cập Youtube, facebook trong cộng đồng nhân lực trẻ và sinh viên , học sinh.  

Cuối c ng, xu h ớng đào t o video online đang b ng phát t i các n ớc trên thế giới và Việt Nam 
không thể c ỡng l i xu h ớng này. 

PV: T i Việt Nam, có r t nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng video đào t o không mang l i kết qu  vì 
thiếu đi sự t ơng tác giữa gi ng viên và ng i học. Ông có thể cho ý kiến về v n đề này? 

Chuyên gia Vũ Tu n  nh: Đào t o gi ng viên và học sinh là hình th c tối u. Tuy nhiên nh  tôi đề 
cập trong giáo dục cộng đồng việc đào t o trực tiếp là không thể. Năm  00  tôi có phụ trách dự án 



Cổng Thông Tin www.tansinhvien.vn thực hiện dự án này cùng với tổ ch c kết nối giao th ơng Việt 
Nam www.businessmatching.vn Download  t i www.facebook.com/groups/hanhtrangnghenghiep  
 

            

chuyển giao công nghệ đào t o online trị giá gần 7 triệu đô từ SK Hàn Quốc cho Sphone t i Việt 
Nam. Tổng số nhân viên c a SK Telecom t i Hàn Quốc kho ng hơn  00 ngàn ng i t i th i điểm 
đó. Với con số ít hơn nhiều họ đã triển khai thành công E learning cho toàn bộ nhân viên. 

Các tr  ng i nh  thiếu t ơng tác có thể v ợt qua bằng cách thiết kế bài gi ng và nội dung c n thận 
chi tiết. V n đề th  hai đó là không những video mà còn các tài liệu đọc , sách báo đi  èm. Khi phát 
triển ch ơng trình phát triển nghề nghiệp cho các b n sinh viên từ năm th  2 – Hành trang nghề 
nghiệp –   NC, tôi đã đọc và nghiên c u r t nhiều các tài liệu và bài báo có s n.  

Ch ơng trình video đ ợc phát triển và tích hợp với các thông tin có s n sẽ t o điều kiện cho các b n 
sinh viên hiểu và tự học hiệu qu .  

Th  ba, thông qua các m ng xã hội nh  Youtube,  aceboo , các b n sinh viên d  dàng đọc và t ơng 
tác với các di n gi  nếu nh  các em muốn. Cuối cùng, nếu b n thân các em sinh viên có quyết tâm 
và muốn thật sự thành công, các em sẽ d  dàng v ợt qua tr  ng i khi sử dụng các video.  

PV: Trong quá trình triển  hai   năm các ch ơng trình đào t o cho cộng đồng thông qua video anh 
th y các giá trị nó mang l i nh  thế nào? 

Chuyên gia Vũ Tu n Anh: Giá trị c a Youtube hay  aceboo  đem l i theo tôi nghĩ hiệu qu  cho c  
hai bên. Các cá nhân nh  tôi muốn cống hiến và đóng góp cho cộng đồng cách đây  0-   năm chắc 
chắn sẽ không thể nào làm đ ợc. Ngày hôm nay, chỉ cần một bài viết, một đo n clip video là có thể 
truyền t i tới hàng ngày học sinh và sinh viên. 

Giá trị th  hai đó là thông tin và tri th c tới các tỉnh và tr ng xa khi các em học sinh và sinh viên 
 hông có điều kiện nh   các thành phố lớn.Giá trị th  ba đó là tận dụng đ ợc nguồn lực tri th c 
c a các chuyên gia t i các thành phố lớn nh  thành phố HCM và Hà Nội.  

Ví dụ trong chu i Hành trang nghề nghiệp trong số Xây dựng th ơng hiệu b n thân có sự tham gia 
c a ba di n gi  từ VIB Bank; Anphabe và Career Builder. T t c  các anh chị là các chuyên gia có 
kinh nghiệm lâu năm trong phát triển và xây dựng th ơng hiệu b n thân. Các anh chị r t muốn đóng 
góp cho cộng đồng nh ng chỉ có video cùng Youtube mới có thể mang l i những kiến th c đó cho 
các b n  các tỉnh xa. 

Lợi ích tiếp c a các ch ơng trình mi n phí trên Youtube đó là các b n sinh viên không cần ph i m t 
chi phí để học các  hóa t ơng tự đã có. Cuối cùng các b n sinh viên có thể xem đi xem l i vào b t 
kỳ lúc nào trên máy tính hoặc các thiết bị Smart phone hoặc Tablet có kết nối 3 G hoặc Wifi.  

 V: Các tr ng, thầy cô giáo, phụ huynh và các b n sinh viên và học sinh có thể tận dụng các 
ch ơng trình đào t o video này nh  thế nào cho hiệu qu ? 

Chuyên gia Vũ Tu n  nh: Ch ơng trình video đ ợc phát triển nhằm giúp các độc gi  tự học và tự 
đào t o. Có một n i buồn  đây đó là các b n sinh viên quá thực dụng, muốn phát triển bền vững 
cần th i gian và các b n r t ng i v n đề này. Các b n mong muốn trong một th i gian nhanh có thể 
có kết qu  luôn. Đào t o online cũng nh  đào t o thông th ng, các b n muốn giỏi các b n cần ph i 
có th i gian đào t o nội lực cho chính b n thân.  

Ví dụ để có nghề nghiệp sau tốt nghiệp, các b n sinh viên nên bắt đầu xem từ năm th  hai các 
module ho ch định nghề nghiệp, phát triển  hung năng lực, t  duy sáng t o v/v. Các module này 
giống nh  các ng i thầy và t  v n giúp các b n định h ớng và phát triển trong các ho t động học 
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tập và làm hàng ngày. Thay vì các b n đợi đến khi gần tốt nghiệp mới tập trung vào các module 
h ớng dẫn phỏng v n hay xin việc. 

Trên quan điểm c a tôi, các tr ng nên tận dụng nguồn t  liệu video này để kết hợp cùng với các 
ch ơng trình đào t o và phát triển riêng c a nhà tr ng. Các tr ng có thể download video hoặc 
trực tiếp liên hệ với tôi để có video và sau đó đặt t i th  viện. Các ch ơng trình h ớng nghiệp có thể 
sử dụng video này trong các ch ơng trình đào t o và hội th o.  

Đối với một số ch ơng trình nh  h ớng nghiệp cho học sinh lớp 12, các em học sinh và cha mẹ cần 
xem và bàn luận v n đề với nhau để đem l i kết qu  tốt nh t cho các em và gia đình.  

 V: Trên quan điểm c a anh, vai trò c a video và các công cụ truyền thông số đóng vai tr  thế nào 
trong các ch ơng trình c a Bộ Giáo dục và Đào t o nhằm gi i quyết việc làm cho sinh viên B n đề 
c ơng có nói về vai trò c a đào t o online và truyền thông số tuy nhiên ch a nh n m nh v n đề 
này? 

Theo tôi đào t o online và truyền thông số cần đ ợc quan tâm và đầu t  để tr  thành động lực chính 
giúp cho cộng đồng sinh viên và lao động trẻ nâng c p nhanh chóng. Th i gian  hông đợi chúng ta 
nữa. Theo đánh giá ch  quan c a tôi, hầu hết các v n đề trong đề c ơng đều có thể triển khai thông 
qua đào t o online và truyền thông số.  

Lý do th  hai nh  chúng ta đã đề cập, ch ơng trình dành cho các b n trẻ và họ là những cá nhân sử 
dụng truyền thông số hàng ngày trong học tập và làm việc. Tận dụng h  tầng có s n là cách nhanh 
nh t giúp cho các b n lao động trẻ. V n đề cuối cùng, thông qua video và truyền thông số, chúng ta 
có thể sử dụng nguồn lực xã hội nhằm mang l i s c m nh cộng h ng cho lao động Việt bên c nh 
những đầu t  c a nhà n ớc. 

Lý do cuối c ng, các tr ng đ i học đã có các hệ thống h  tầng công nghệ đ  để đ a các ch ơng 
trình đào t o online cho các b n sinh viên/. 
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Phần 6: Phát Triển B n Thân: Thái Độ- Kỹ Năng -  Nhận Th c 

01-10 kỹ n ng để 'tạo dựng  hư ng hiệu cá nhân' 

Kỹ năng mềm r t quan trọng với lực l ợng lao động trẻ Việt Nam, khi mốc th i gian 2015 gia nhập 
thị tr ng lao động     N đang đến gần và áp lực hòa nhập kinh tế nh  hiệp định TPP, cùng với 
những yêu cầu nóng bỏng ch t l ợng lao động từ các nhà đầu t  trong cũng nh  ngoài n ớc... 

sổ tay giới thiệu mô hình đào t o kỹ năng mềm trực tuyến mi n phí cho cộng đồng sinh viên và lao 
động trẻ t i www.youtube.com/user/vimtraining và các góc nhìn mới mẻ về đào t o, phát triển và sử 
dụng kỹ năng mềm cho cộng đồng lao động trẻ Việt Nam thông qua cuộc phỏng v n ông Vũ Tu n 
Anh  

Có r t nhiều định nghĩa về kỹ năng mềm, ông có thể cho biết quan điểm về kỹ năng mềm nh  thế 
nào? 

Ông Vũ  Tu n Anh: - Trong một tổ ch c b t kỳ luôn luôn có lập kế ho ch, triển khai thực hiện, kiểm 
soát và hiệu chỉnh. Nhóm kỹ năng mềm có nhiều lo i nh ng đa phần nó thuộc vào triển khai thực 
hiện. Hay nói cách khác, toàn bộ nhân viên ph i cần tới các kỹ năng mềm nh  là các công cụ để 
thực thi công việc c a mình.  

Con dao sắc thì mới t o ra năng su t cao. Ng i nhân viên phục vụ khách hàng thì ph i có kỹ năng 
lắng nghe tốt để hiểu khách hàng muốn gì, ph i có kỹ năng xử lý tình huống để gi i quyết tận tình 
th u đáo, ph i có kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp gi i quyết cùng các bộ phận khác trong công 
ty, ph i có kỹ năng viết báo cáo để tổng hợp tình hình cho c p trên.  

Chỉ cần nhìn một ví dụ nhỏ chúng ta cũng th y kỹ năng mềm quyết định tới 80 - 90 % thành công 
c a m i cá nhân trong mọi nghề nghiệp, vị trí vì công ty đánh giá nhân viên qua  ết qu  thay vì l i 
nói và l i h a. 

Theo ông lý do nào dẫn tới sự thiếu hụt kỹ năng mềm c a lao động trẻ? 

Theo tôi có c  nguyên nhân ch  quan và  hách quan. Nguyên nhân  hách quan đó là hệ thống giáo 
dục c a chúng ta từ c p 1 - 3 vẫn duy trì hình th c gi ng d y đọc và ghi. Trong  hi đó t i các quóc 
gia phát triển, các em học sinh từ r t sớm đã ph i làm bài luận, làm việc nhóm, viết báo cáo, trình 
bày trong ch ơng trình học vì vậy kỹ năng mềm c a họ r t tốt thông qua việc sử dụng các kỹ năng 
mềm. 

Ch  quan đó là b n thân các b n trẻ c n l i, không chịu tự đào t o phát triển kỹ năng mềm c a 
chính họ. Thế hệ chúng tôi 7X còn không có điều kiện và biết tới kỹ năng mềm. T t c  ph i tự học và 
tìm tòi. Lý do th  ba là sự ngộ nhận học kỹ năng mềm nh  thế nào cho hiệu qu  mà tôi sẽ nói  
phần sau.  

Cái th  t  đó là thật sự thiếu nguồn tài liệu về kỹ năng mềm. B n thân tôi đã so n bài gi ng chi tiết 
10 kỹ năng mềm và s n sàng chia sẻ cho các b n sinh viên, gi ng viên và qu n lý nhân sự  các 
công ty nếu các b n cần tham kh o. 

Nh ng theo tôi quan sát, có r t nhiều b n trẻ thật sự đầu t  bỏ tiền đi học các lớp kỹ năng mềm, ông 
có thể trao đổi những ph ơng pháp hay cách th c để học và sử dụng kỹ năng mềm? 
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Có nhiều b n trẻ bỏ tiền thật nhiều đi học các lớp kỹ năng mềm hoành tráng và nhận bằng yên tâm 
rằng mình dã biết và sử dụng tốt. Điều đó r t sai lầm vì theo định nghĩa  trên, kỹ năng mềm là thực 
thi. Từ biết tới làm, rồi làm hiệu qu , làm thật tốt là c  một đo n đ ng dài. Các b n có thể biết 
chung chung làm cho khách hàng thỏa mãn nh ng  hi đối diện một khách hàng bực t c vì tr  
chuyến bay, các b n sẽ nói gì, hành động gì l i là một câu chuyện khác h n. Kỹ năng mềm cần ph i 
tiếp cận theo học, hiểu, hành từ đó mới dẫn tới thuần thục. 

 m c độ đầu tiên học, các b n r t đơn gi n mua và đọc các tài liệu về kỹ năng mềm hoặc xem các 
ch ơng trình online qua youtube và google - hai ng i thầy vĩ đ i và mi n phí trên internet. T i m c 
độ này, các b n có thể tham gia các lớp học tổ ch c trong tr ng đ i học, câu l c bộ hoặc các 
ch ơng trình o  line xã hội. 

M c độ th  hai là hiểu chính là m c mà các b n trẻ thiếu. Các b n cần ph i quan sát các kỹ năng 
mềm này triển  hai nh  thế nào trong thực tế từ những ng i đi tr ớc. Các b n mua dịch vụ cũng 
cần ph i để ý các nhân viên thực hiện dịch vụ nh  thế nào.  

Các b n đi thực tập cũng cần xem các nhân viên viết báo cáo, giao tiếp nh  thế nào trong môi 
tr ng công s .  ớc hiểu này chính là b ớc bị các b n trẻ bỏ quên và họ sẽ gặp  hó  hăn r t 
nhiều khi chuyển từ học sang hành.  

T i b ớc hiểu này các b n trẻ cần gắn kết với những gì học cùng với việc m nh d n hỏi các anh chị 
đi tr ớc về các v n đề.  ớc th  ba là hành, các b n bắt đầu áp dụng các kỹ năng mềm trong các 
ho t động học tập và làm việc. 

Để sử dụng hiệu qu  kỹ năng mềm ông có l i  huyên nh  thế nào cho các b n trẻ? 

Các b n muốn sử dụng kỹ năng mềm tốt thì cần ph i sử dụng các giác quan tích cực: Nhìn những gì 
ng i có kinh nghiệm thực hiện, Nghe tích cực những gì họ trao đổi và giao tiếp,  uy nghĩ nghiêm 
túc câu hỏi t i sao l i nh  vậy và cuối cùng hai bàn tay, miệng để thực hiện kỹ năng mềm. Chúng ta 
không thể thành thục kỹ năng mềm t i lớp, chúng ta chỉ có thể thành thục từ thực thi và c i tiến trong 
công việc. 

Các b n trẻ sẽ sai va va v p, tuy nhiên nh  tôi th ng nói cái gì kh i đầu cũng sẽ sai và nếu nh  
các b n sai lầm từ hồi trẻ, các b n sẽ có nhiều th i gian để sửa và hoàn thiện hơn. Các b n trẻ cần 
bắt đầu nghiêm túc học và hành kỹ năng mềm ngay từ năm đầu tiên c a đ i học vì các kỹ năng mềm 
này bổ trợ r t tốt cho c  quá trình học đ i học và các b n có h n 4 năm học và hành h ớng tới thuần 
thục  hi ra tr ng. 

Điểm quan trọng cuối c ng đó là các b n trẻ cần hiểu áp dụng kỹ năng mềm là tích hợp nhằm gi i 
quyết công việc nh  ví dụ dịch vụ khách hàng ch  không ph i là từng kỹ năng mềm riêng biệt. Cái 
th  hai quan trọng hơn đó là các  ỹ năng mềm này trong thực tế không sử dụng riêng từng cái mà 
nó đ ợc tổng hợp với nhau để t o ra giá trị hoặc sử dụng cho một mục đích cụ thể nào đó. 

Ví dụ các b n trẻ th ng nói tới “T o dựng th ơng hiệu cá nhân", trong v n đề này các b n sẽ ph i 
sử dụng t t c  những cái nh  lắng nghe, sử dụng giao tiếp phi ngôn ngữ, làm việc hiệu qu , coi mọi 
ng i nh   hách hàng... 

Ông có thể cho biết các kỹ năng mềm nào quan trọng tới các b n lao động trẻ? 
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Trong vai trò qu n lý nhân sự và đào t o tôi có thể nói 10 kỹ năng mềm này r t quan trọng cho các 
b n trẻ xếp theo th  tự u tiên:  

Kỹ năng giao tiếp; Qu n lý th i gian; Làm việc nhóm; Ra quyết định; Gi i quyết v n đề; Kỹ năng đàm 
phán; Kỹ năng trình bày;  ịch vụ khách hàng; Kỹ năng viết báo cáo văn b n; T  duy sáng t o và 
hiệu qu  . 

Ngoài ra các b n cần có thêm hai ch ơng trình nữa là các ph ơng phá p làm việc gia tăng hiệu su t 
cá nhân và ch ơng trình qu n trị cuôc đ i. 

Theo tôi đ ợc biết, ông có kế ho ch triển khai h  trợ trực tuyến hoàn toàn mi n phí cho các b n lao 
động trẻ, ông có thể giới thiệu về điều này đ ợc không? 

Trong năm  0   tôi cũng tham gia một bài báo cùng Ngân hàng thế giới về tầm quan trọng c a kỹ 
năng mềm. Đã một năm r ỡi trôi qua, nhu cầu và áp lực càng lớn mà gi i pháp thì vẫn ch a có.  
đây tôi nói là gi i pháp cụ thể mang tới cho các b n sinh viên. T ơng tự nh  vậy cách đây vài tháng 
có kết qu  kh o sát c a công ty Manpower về tầm quan trọng c a kỹ năng mềm. 

Chúng ta đã th y nghiên c u kh o sát nhiều nh ng trên thực tế ch a có nhiều gi i pháp cho các v n 
đề chúng ta phát hiện ra. B n thân tôi làm qu n lý nhân sự và các b n đồng nghiệp c a tôi cũng r t 
cần các bài gi ng kỹ năng mềm để đào t o nội bộ cho nhân viên c a họ. Lý do th  ba đó là ch ơng 
trình Gi i quyết việc làm tới năm  0 0 c a bộ giáo dục đào t o, trong đó đào t o online và offline kỹ 
năng mềm cho toàn bộ lao động trẻ là trụ cột ch ơng trình này. 

Cái cuối c ng đó là sự trông ngóng c a hàng triệu sinh viên về kỹ năng mềm đặc biệt t i các tỉnh xa 
nhằm nâng cao cơ hội nghề nghiệp là các động lực cho tôi thực hiện. Tr  ng i duy nh t đó chính là 
tiếng Anh vì vậy trong giai đo n hội nhập, các ch ơng trình bằng tiếng Việt r t cần thiết cho cộng 
đồng lao động trẻ tự học và tự phát triển. 

Các b n trẻ có thể đăng    và t ơng tác với tôi và các chuyên gia t i 
www.facebook.com/groups/hanhtrangnghenghiep. Nhóm này lập ra để tận dụng sự phổ biến c a 
Facebook trong giới trẻ và t o ra kênh thông tin h  trợ cho các b n trẻ trong phát triển nghề nghiệp 
và thành công trong cuộc sống. Ch  đề trong nhóm r t phong phú từ kỹ năng mềm, chu n bị phỏng 
v n, xây dựng th ơng hiệu b n thân... 

Ông có mong ớc gì cho ch ơng trình này nhắn gửi cho các b n đọc? 

Tôi r t cám ơn bào Điện tử Một Thế Giới đã t o điều kiện giói thiệu ch ơng trình tới toàn bộ cộng 
đồng lao động trẻ. Tôi mong muốn các b n trẻ hãy nghiêm túc tự học và tự phát triển kỹ năng mềm 
vì nó sẽ t o giá trị bền vững và lâu dài cho chính các b n.  

Ngoài ra tôi rât mong nhận đ ơc các    iến đóng góp cho ch ơng trình từ cộng đồng dể ch ơng 
trình ngày càng tốt và hiệu qu  hơn cho lao động trẻ từ các chuyên gia, gi ng viên và các anh chị 
qu n lý nhân sự trên toàn quốc. 

02--Đừng lên án, các bạn trẻ nên tự hỏi đã là  đư c gì 

 ill Gates đã nói, cuộc sống là không công bằng. Thay vì các b n sinh viên ngồi  đó và lên án 
những điều không công bằng, các b n hãy ph n đ u và tự tìm những cơ hội  các địa ph ơng  hác 
thậm chí n ớc ngoài. 
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Là đơn vị trong v ng hai năm ( 0  - 0  ) đã tổ ch c gần 20 buổi ngày hội việc làm cho gần 40.000 
sinh viên t i TP.HCM và Hà Nội, đồng th i có dự án h ớng nghiệp thông qua internet tới hơn 
100.000 sinh viên trên c  n ớc, Viện Qu n lý Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp xúc với các b n sinh 
viên cũng nh  có nhiều tr i nghiệm để hiểu các b n trẻ hơn. 

Chính vì vậy, theo chuyên gia Vũ Tu n Anh – Giám đốc Viện Qu n l  VN: “Nan đề tìm kiếm việc làm 
hoặc phát triển nghề nghiệp c a các b n sinh viên trẻ ngày nay đa phần xu t phát từ não tr ng quá   
l i vào hoàn c nh bên ngoài và đ i hỏi hoàn c nh ph i có trách nhiệm giúp đỡ các b n trẻ”. 

Ph i m nh d n thoát khỏi t  duy h n hẹp 

Tr ớc đó, một b n đọc tự nhận là sinh viên đã bày tỏ những suy nghĩ r t thật trên báo Giáo dục VN 
qua bài viết: Sự thiếu tin t ng là “nhát dao” c a vào ớc mơ c a giới trẻ m theo đó có nói một số ý 
cho rằng: “Nhiều ng i vô cùng tâm huyết với lớp kế cận. Nh ng một bộ phận rõ ràng đang  ìm hãm 
giới trẻ l i – ng i lớn ph i định h ớng l i – ng i lớn bồi d ỡng tiếp – Khi có sự tin t ng và cơ 
hội là  hi có bàn đ p để b ớc đến thành công”. T t nhiên ng i đi tr ớc giúp ng i đi sau đ ợc là 
r t quý. 

V n đề  đây  hi các b n trẻ luôn hỏi t i sao công ty không giúp nhân viên học, t i sao xã hội không 
có những ch ơng trình đào t o cho tôi, t i sao chính ph  không có những ch ơng trình trợ giúp, t i 
sao sếp tôi  hông đào t o cho tôi. Các b n hãy tự suy nghĩ l i – T i sao họ ph i có trách nhiệm giúp 
đỡ các b n?. 

M i cá nhân  hi v ợt qua 18 tuổi đều đ ợc gọi là tr ng thành và tự m i ng i ph i có trách nhiệm 
cho chính mình. V n đề c a các b n và khi gi i quyết đ ợc, các b n h ng quyền lợi. Vì vậy các 
b n ph i tự gi i quyết chính v n đề c a mình. Cha mẹ, nhà n ớc, đoàn thể đã t o ra cơ hội cho các 
b n học tập và ph n đ u. Các b n hãy tự hỏi mình trong 4 năm học đ i học, 1460 ngày, 35040 gi , 
các b n để dành bao nhiêu th i gian cho việc tự đào t o và phát triển? 

 ill Gates đã nói, cuộc sống là không công bằng. Thay vì các b n sinh viên ngồi  đó và lên án 
những điều không công bằng, các b n hãy ph n đ u và tự tìm những cơ hội  các địa ph ơng  hác 
thậm chí n ớc ngoài. 

Năm  00 , tôi có công tác t i Lào và  t i KS Sofitel ngay th  đô Lào, r t sửng sốt khi cô chuyên 
viên bán hàng là ng i Việt tốt nghiệp Đ i học Kinh tế quốc dân Hà Nội và sang làm t i Lào   năm. 

T i th i điểm đó, m c l ơng c a cô là 400 USD. Các b n sinh viên hãy m nh d n thoát khỏi t  duy 
h n hẹp ph i tìm kiếm việc làm t i Hà Nội hay TP.HCM. Hãy cố gắng thay vì than thân trách phận vì 
những điều không công bằng. 

Một v n đề th  hai, các b n sinh viên luôn thắc mắc t i sao công ty không tiến hành đào t o cho 
những ng i mới ra tr ng và chỉ tuyển những ng i giỏi nh t. Câu tr  l i r t đơn gi n, mục đích 
công ty là tìm kiếm lợi nhuận không ph i là tr ng đào t o cho cộng đồng. 

Làm việc đ ợc hiểu về b n ch t đó là cuộc mua bán giữa công ty và ng i lao động. Công ty “mua“ 
s c lao động và ng i lao động “bán“ nó. Trên thị tr ng, ng i mua có tiền và họ có toàn quyền 
lựa chọn và “mua” những “s n ph m và dịch vụ“ tốt nh t. 

Một ý th  hai, b n thân công ty cũng chịu những s c ép về ch t l ợng, năng su t, đ i hỏi khách 
hàng. Tôi hay sử dụng khái niệm Lego – Stay in local and forced to compete in global. Ngày hôm nay 
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các doanh nghiệp Việt nam ph i thực hiện theo các chu n thế giới trong s n ph m và dịch vụ ngay 
trên sân nhà. 

Các công ty phần mềm gia công cho n ớc ngoài, các đơn vị kiểm toán, các nhà máy s n xu t và 
xu t kh u ra n ớc ngoài. T t c  những công ty đó ph i c nh tranh trên thị tr ng n ớc ngoài và 
đ ơng nhiên họ sẽ chỉ tuyển những sinh viên giỏi nh t s n có trên thị tr ng. Các công ty Việt Nam 
hiện t i cũng m  rộng ho t động ra các thị tr ng ngoài n ớc r t nhiều hoặc họ đang ph i c nh 
tranh với các s n ph m nhập hoặc các công ty FDI ngay trên thị tr ng Việt Nam. 

Các mô hình kinh doanh trong th i gian tới sẽ chuyển từ chi phí giá rẻ sang ch t l ợng cao, năng 
su t cao và hàm l ợng giá trị gia tăng lớn thông qua sáng t o. Lực l ợng lao động trẻ cần nhận th c 
rõ xu h ớng chuyển đổi đó để thích ng kịp trong t ơng lai gần. Giá trị các lao động trẻ mang l i cho 
công ty thay vì lao động giá rẻ sẽ là năng su t, ch t l ợng, giá trị gia tăng cao và sáng t o. 

Ph i biết d n thân và tự c u mình 

Phần cuối cùng c a bài báo tôi tr  l i về câu chuyện liệu những ng i đi tr ớc có chia sẻ và định 
h ớng cho các b n trẻ hay không thông qua ví dụ cụ thể nh  sau: Tháng    0   trong cuộc hội th o 
với 400 sinh viên công nghệ thông tin t i  T C, chúng tôi có đ a ra một buổi t  v n định h ớng 
nghề nghiệp mi n phí cho các b n sinh viên. Kết qu  chỉ có 3/400 b n có mặt t i văn ph ng để nghe 
chúng tôi nói chuyện về định h ớng nghề nghiệp và chia sẻ những bí quyết thành công trong cuộc 
sống. 

Từ tháng 4  0  , chúng tôi có ch ơng trình video h ớng nghiệp giúp các b n trẻ các v n đề quan 
trọng trong phát triển nghề nghiệp nh  t  duy sáng t o, xây dựng th ơng hiệu b n thân, làm việc 
hiệu qu  trong môi tr ng chuyên nghiệp hoàn toàn mi n phí trên   NC và sau đó đặt t i 
http://www.youtube.com/user/vimtraining tuy nhiên số l ợng các b n sinh viên quan tâm và thực sự 
tìm hiểu học tập là r t ít. 

Ngày nay, công nghệ phát triển r t nhanh mang l i nguồn tri th c vô tận cho các b n trẻ. Năm  0  , 
trong một đợt tuyển dụng 1.000 sinh viên cho công ty t i Hà nội, chúng tôi đã tuyển đ ợc 14 b n từ 
 0 tr ng đ i học khác nhau không nh t thiết từ đ i học Kinh tế quốc dân hoặc Ngo i th ơng. Điều 
đó có nghĩa là tên tuổi tr ng đ i học không quan trọng nữa. Các b n sinh viên  b t kỳ tr ng đ i 
học nào nếu có quyết tâm luôn luôn có cơ hội ngang bằng các tr ng nổi tiếng thông qua n  lực tự 
phát triển. 

Những ng i đi tr ớc, nhà n ớc, xã hội giúp các b n r t nhiều tuy nhiên các b n  hông có đ  n  
lực, kiên nhẫn và   chí để tiếp thu và phát triển những cái đó thành c a mình. Theo qui tắc học c a 
ng i tr ng thành 70% qua công việc, 20% qua tr i nghiệm b n thân và chỉ 10% qua những lớp 
học. 

Các b n cần ph i d n thân và làm để tự c u chính mình. Không một ai ngoài các b n có thể c u sự 
nghiệp phát triển c a chính các b n. Các b n sinh viên Việt Nam r t giỏi và có kh  năng.  0–15% 
các b n đã r t thành công t i các công ty FDI, các công ty nổi tiếng hay các xu t du học t i n ớc 
ngoài. 

Tuy nhiên số phần trăm r t lớn các b n sinh viên vẫn thụ động và không nhận th c ra trách nhiệm. 
Kết thúc bài báo tôi viết l i câu nói nổi tiếng c a tổng thống Mỹ J  Kennedy: “Đừng hỏi tổ quốc đã 
làm gì cho các b n, hãy tự hỏi các b n đã làm gì cho tổ quốc hay ch a”. Các b n trẻ hãy tự hỏi “Các 
b n đã làm gì cho các b n – thay vì não tr ng “ ong ch  bên ngoài c u giúp và h  trợ các b n”. 
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Chúc các b n trẻ thành công. 

03-"M i  on đư ng thực hiện khát v ng đều  ư ng tự nhau" 

Các gi c mơ và  hát vọng r t  hác nhau nh ng con đ ng hiện thực hóa gi c mơ t ơng tự nhau. 

Ph n hồi về bài viết  Tôi đau  hổ khi nói rằng tôi  hông có ớc mơ  c a b n DC Trần, ông Vũ Tu n 
Anh - Giám đốc Viện Qu n lý Việt Nam nhìn nhận:  ài viết c a b n  C Trần thú vị  hi ph n ánh 
những tâm t  và nguyện vọng bình dị c a thế hệ trẻ nh ng nó là sự thật nh c nhối cho giáo dục và 
phát triển thế hệ trẻ. Nền giáo dục d  thừa  ỹ năng,  iến th c nh ng ch ng thể nào giúp cho m i 
con ng i nuôi d ỡng những gi c mơ lành m nh. Trong cuộc sống quanh ta, chúng ta có thể th y 
những biến t ớng c a gi c mơ  hi m i cá nhân có những tham vọng và s n sàng đ p lên mọi giá trị 
để có những lợi ích cho b n thân mình.  

ớc mơ  hông quan trọng bằng việc thực hiện nó nh  thế nào? 

 n  C Trần c n tâm t  dằn vặt  hi nhận ra cuộc sống c a mình hoàn toàn sống m n, lập trình s n 
b i bố mẹ, nhà tr ng và xã hội. Nh ng c n r t nhiền b n trẻ  hác quanh chúng ta vẫn sống vui vẻ 
và  hông bận tâm  hi họ hoàn toàn  hông có những gi c mơ hay  hát vọng mà chỉ là những ham 
muốn vật ch t bình th ng.  

 ống có  hát vọng và gi c mơ là điều mà mọi ng i chúng ta mong muốn tới. Các sách v , hội th o, 
các di n gi  đều nói rằng hãy chiến đ u cho ớc mơ c a b n đi rồi b n sẽ th y h nh phúc. Gi c mơ 
 đâu ra, gi c mơ từ chúng ta hay những gi c mơ vay m ợn từ bên ngoài đ ợc lập trình nh  b n 

 C Trần trăn tr ? 

Tôi có ng i thầy trong ch ơng trình cao học có chia sẻ rằng: “  i con ng i  hi trẻ đều có những 
 hát vọng và gi c mơ vĩ đ i nh ng theo th i gian c  xẹp dần xẹp dần và tr  về con số  hông  hi qua 
đ i”. Chúng ta  hi trẻ tuổi th ng có những suy nghĩ thoáng và nghĩ tới những gi c mơ hay  hát 
vọng vĩ đ i. Theo th i gian, đối diện với sự thật  hắc nghiệt c a cuộc đ i, các gi c mơ và  hát vọng 
sẽ từ từ x m màu dần và biến m t.  

C  hai câu chuyện trên nói lên một điều rằng gi c mơ và  hát vọng trên thực tế cần ph i đ ợc nuôi 
d ỡng và vun trồng hàng ngày. Thay vì xác định rõ  hát vọng và ớc mơ, các b n trẻ có thể đ a ra 
những tiêu chí để xây dựng gi c mơ c a mình. Các tiêu chí này chính là những giá trị sống mà các 
b n xác lập và ph n đ u.  

Khát vọng và gi c mơ có r t nhiều tuy nhiên những giá trị sống căn b n là con số hữu h n. Các b n 
có thể hoàn toàn tự tin  hi chúng ta ch a có gi c mơ nh ng cuộc sống c a các b n đ ợc định hình 
b i những giá trị xác lập. 

 ột cá nhân có giá trị sống luôn luôn mang l i điều tốt cho những ng i xung quanh chắc chắn sẽ 
có những mục tiêu và  hát vọng tốt hơn r t một cá nhân  hác  hi giá trị sống chỉ đơn gi n là  iếm 
tiền. 

Cuộc sống c a chúng ta giống nh  những căn ph ng  ế tiếp nhau. Chúng ta sẽ ch ng thể nào biết 
đ ợc căn ph ng c nh căn ph ng  ế tiếp có điều gì nếu nh  chúng ta  hông m  cửa và b ớc vào 
căn ph ng  ế tiếp. 

Các b n trẻ đừng sợ hãi hay th t vọng  hi gi c mơ  hông hiện rõ trong suy nghĩ c a các b n. Gi c 
mơ  hông quan trọng bằng việc các b n có thực hiện đ ợc gi c mơ c a mình hay  hông.  
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Để có đ ợc gi c mơ có  h  năng thành hiện thực, các b n cần tr i nghiệm để tự đánh giá và xây 
dựng l i  hát vọng và ớc mơ c a mình.  Các b n hãy lựa chọn những căn ph ng ph  hợp với giá trị 
sống c a mình và m nh d n d n thân vào căn ph ng  ế tiếp để tìm ra những điều thú vị cho b n 
thân trong căn ph ng  ế tiếp và những căn ph ng xa hơn nữa. Gi c mơ và  hát vọng  hông chỉ xây 
từ những   t ng mà nó c n ph i đ ợc xây từ những hành động t o ra  ết qu  hàng ngày.  

Mọi con đ ng thực hiện khát vọng đều t ơng tự nhau 

Gi c mơ và  hát vọng là những gì  thì t ơng lai. Cuộc sống có r t nhiều những thay đổi và biến 
động b t ng .   ĩ biến ng v n biến  chính là  im chỉ nam cho các b n trẻ bình tĩnh nuôi d ỡng ớc 
mơ và  hát vọng cho mình. Nh  đã nói, gi c mơ  hông quan trọng, điều quan trọng nh t là các b n 
có biến gi c mơ thành hiện thực đ ợc hay  hông.  

Nói cách  hác, gi c mơ càng lớn và  hát vọng càng lớn thì các b n trẻ càng cần nhiều năng lực và 
tri th c bên trong để hiện thực hóa. Các gi c mơ và  hát vọng r t  hác nhau nh ng con đ ng hiện 
thực hóa gi c mơ t ơng tự nhau.  

 ột b n sinh viên lê lết từ học  ỳ này tới học  ỳ  hác với những điểm thi 4-  chắc chắn ch ng bao 
gi  hiện thực hóa nổi một gi c mơ con.  ột b n trẻ  hông bao gi  hoàn thành nổi một công việc cho 
suôn sẻ từ đầu tới cuối sẽ ch ng thể nào ch m tay vào  hát vọng nhỏ nhoi.  ột b n thanh niên suốt 
ngày v i đầu anh h ng trên bàn phím thay vì trau dồi ngo i ngữ cho d  có  hát vọng vĩ đ i tới bao 
nhiêu cũng sẽ chỉ phiêu l u t i làng quê c a anh ta.  

Các b n trẻ đừng ng i  hi  hông có ớc mơ, các b n hãy tập trung làm tốt những điều ph i làm mặc 
d   hông thích vì đó là con đ ng chung mọi ng i thành công hiện thực hóa gi c mơ. Các b n cần 
ph i học tập đ i học tốt ngay c  những ngành mà b n đã chọn nhầm vì đơn gi n điểm trung bình 
cao nhằm đ m b o các b n lọt qua v ng gửi xe tuyển dụng. Những năng lực và  iến th c cần cho 
thế       nh  ngo i ngữ, sáng t o,  ỹ năng mềm... cần ph i làm ngay, làm nhanh và làm thật tốt.  

 ột điều cuối c ng, chỉ có những ng i vĩ đ i mới có những gi c mơ và  hát vọng vĩ đ i. Nói nh  
vậy  hông có nghĩa các b n đi tìm những ng i có gi c mơ vĩ đ i. Để nuôi d ỡng và tìm ra những 
gi c mơ và  hát vọng tốt, các b n cần t o và duy trì quan hệ với những ng i b n có chung giá trị 
sống. Tốt nh t họ đang có những gi c mơ và  hát vọng tốt. 

Những ng i b n c a b n có những gi c mơ và  hát vọng tầm th ng sẽ nh h ng  hông tốt tới 
b n. Những ng i có chí lớn th ng  ết giao và thúc đ y nhau c ng hoàn thành những gi c mơ c a 
mình. Các b n đã tìm và có đ ợc những ng i đó ch a?  

Cuộc sống là tr i nghiệm và thay đổi. Chắc chắn   năm nữa nhìn l i mình, các b n sẽ th y mọi th  
thay đổi nh  tr i nghiệm, tri th c, thái độ. Gi c mơ và  hát vọng đ ơng nhiên sẽ thay đổi c ng với 
th i gian tr ng thành c a m i cá nhân. Các b n đừng vội vàng bắt gi c mơ và  hát vọng c a mình 
chín  p.  

Hãy thiết lập những giá trị và quy tắc sống tốt. Hãy làm tốt những gì ph i làm mặc d   hông thích. 
Hãy  ết giao với những ng i b n có  hát  hao và ớc mơ lớn.  Hãy hành động n  lực tối đa trong 
mọi công việc.  ọi công việc các b n làm tốt trong hiện tai đều có giá trị trong t ơng lai  hi  một 
hoàn c nh cụ thể, th i gian cụ thể và với những ng i cụ thể.  

Không có  hát vọng và ớc mơ ngày hôm nay  hông có v n đề gì đối với các b n. T t c  những 
điều các b n làm  trên chính là t o ra miếng đ t màu mỡ cho h t mầm - các b n để  hát vọng và 
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gi c mơ sẽ đâm chồi chắc chắn trong t ơng lai gần.  ột gi c mơ hay  hát vọng đ ợc lập trình từ 
suy nghĩ và hành động c a các b n sẽ có  h  năng hiện thực hóa hơn nhiều những gi c mơ vay 
m ợn hay  p chín từ bên ngoài. . 

04-"T i đau  hổ khi nói rằng   i  h ng    ướ    " 

Xin ng i lớn đừng huy n hoặc chúng tôi bằng những cái gọi là ớc mơ. Hãy cho chúng tôi sự hiểu 
biết để chúng tôi có quyền ớc mơ theo cách mà chúng tôi muốn. 

LTS: T i sao giữa vô vàn những ớc muốn đ ợc h nh phúc trong thế giới rộng lớn, đ ợc làm 
những điều mình thích, đ ợc chinh phục, đ ợc v ơn cao... c a thế hệ trẻ ngày nay thì b n DC Trần 
l i thốt lên nh  thế? Liệu  ớc mơ c a tôi" c a  C Tran đúng với bao nhiêu   suy nghĩ c a các b n 
trẻ nh ng  hông dám nói? Đăng t i nguyên văn bài viết này trên facebook c a b n DC Trần, chúng 
tôi chỉ muốn nhận đ ợc nhiều hơn những ý kiến đóng góp c a độc gi  về  ớc mơ  này. 

"Có bao nhiêu câu danh ngôn thật hay ho nói về ớc mơ c a con ng i, rằng b n ớc mơ đi rồi b n 
sẽ thành công, hay là hãy sống với ớc mơ c a b n, hãy nghe con tim mách b o... Nh ng tôi vẫn 
luôn tự hỏi mình rằng, tôi biết đ ợc gì để có thể ớc mơ? Có ph i là b i,  ai cũng là thiên tài. Nh ng 
nếu b n đánh giá một con cá qua kh  năng trèo cây c a nó, nó sẽ sống suốt đ i mình và tin rằng nó 
đần độn , nh   instein đã nói? 

Thu  nhỏ, đ a trẻ nào cũng nói mình mơ làm bác sĩ, làm cô giáo, đơn gi n chỉ vì những nghề y quá 
gần gũi với cuộc sống c a chúng, chúng c m nhận đ ợc và có thể th y đ ợc. Còn những ớc mơ 
làm phi công, lính th y, nhà du hành vũ trụ - ớc mơ y cũng chỉ đi từ những câu chuyện trong sách 
mà ra.  

Chúng tôi  hông đ ợc giáo dục cách nhìn nhận chính mình, ngay c  khi lên c p    , đ a nào cũng 
ph i học những quyển sách nh  nhau, cũng tr i qua một kỳ thi giống nhau, b n ph i lọ mọ lắp ráp 
đám ph p tính tích phân theo công th c có s n dù b n yêu thích hội họa, b n ph i ngồi mài bút trong 
hai gi  đồng hồ  hóc than thơ Tố Hữu dù b n đang m i mê với những suy nghĩ về di truyền liên kết, 
hoán vị gen. Ôi nói nhiều làm chi  hi mà chúng tôi, ai ai cũng từng tr i qua những ngày nh  thế? 

Tôi đau  hổ khi nói rằng tôi  hông có ớc mơ, nh ng điều đó là sự thật. 

Tr ớc nay tôi mơ đ ợc đi theo con đ ng toán học, đơn gi n chỉ vì ba má tôi đã muốn tôi học toán 
từ ngày còn nhỏ xíu, và lâu dần thành quen, nh ng thực ch t tôi chỉ là một đ a làm toán ch  đã bao 
gi  học toán? Cố tìm những cách gi i mới, những ph ơng pháp mới, để rồi vẫn chỉ ra một đáp án 
cuối c ng nh  đã định s n. Vậy mà cho rằng nó thú vị, hay ho. Để làm gì vậy? Và tôi, đã l c trong 
ma trận y, đã cho rằng đó là ớc mơ c a đ i mình. Để rồi một ngày nhận ra cái ớc mơ y hệt nh  
bám gót ng i đi tr ớc, ch ng t o ra đ ợc điều gì mới mẻ.  

 

Từ bỏ một  ớc mơ  ngốc nghếch, tôi nộp đơn thi vào ngôi tr ng này và chỉ có một suy nghĩ đơn 
gi n rằng, mình sẽ có  t ơng lai  hơn, và mình đ  kh  năng để đậu.  à cái  t ơng lai  y là gì, ngay 
c  tôi cũng  hông biết nữa. Logistics, tôi đã gắng tìm hiểu về nó thật nhiều để có thể yêu thích nó 
hơn, nh ng ch ng hiểu sao càng tìm hiểu càng th y mình nh  con cá đang học cách leo cây. Chới 
với, nhiều lúc muốn bỏ d  mà tìm một ngôi tr ng  hác. Nh ng rồi tôi tự hỏi, mình sẽ đi đâu nếu 
không ph i là ngôi tr ng này? 
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Thực ch t, những gì tôi cố gắng hôm nay chỉ vì một t ơng lai mơ hồ rằng tôi sẽ kiếm đ ợc tiền, lo 
cho gia đình, lo cho em trai tôi. Và b y lâu nay ớc mơ c a tôi chỉ là, em trai đ ợc đi du học. Tôi 
 hông nghĩ đó là một ớc mơ thực sự c a cuộc đ i, nó là một mong muốn ngắn h n. Đã nhiều lần 
cố nghĩ xa hơn, thử mơ về một giám đốc, một nhà qu n lý nhân sự, một cố v n kinh tế... Nh ng sao 
không th y khao khát "cháy bỏng  nh  cái thu  c n mơ đ ợc làm nhà toán học? Tôi b ng nhận ra 
sự tầm th ng c a chính mình - một ng i  hông có ớc mơ. 

Bây gi  dù l c lõng và vô định, cũng ph i sống qua ngày, ph i hoàn thành "nhiệm vụ học hành" c a 
b n thân, ph i có trách nhiệm. Hằng đêm, tôi trăn tr  về cuộc đ i mình, ch ng biết ph i làm gì cho 
những ngày sắp tới. Không lẽ c  mãi sống nh  thế hay sao? 

Gói ghém hết th y những hành trang, tôi đi tìm gi c mơ c a mình, mà b i ch ng biết nó  nơi nào 
nên tôi mãi l c trong n i buồn sâu th m. Th y mình thật tầm th ng, vô dụng". 

Xin ng i lớn đừng huy n hoặc chúng tôi bằng những cái gọi là ớc mơ. Hãy cho chúng tôi sự hiểu 
biết để chúng tôi có quyền ớc mơ theo cách mà chúng tôi muốn. 

Xin ng i lớn đừng huy n hoặc chúng tôi bằng những cái gọi là ớc mơ. Hãy cho chúng tôi sự hiểu 
biết để chúng tôi có quyền ớc mơ theo cách mà chúng tôi muố DC Trần 

05-Khát v ng Việt vẫn đang là những "  n  h  " 

 ột logic đơn gi n, nếu chúng ta  hông c m th y  Khát  thì ch ng thể nào  Khát vọng Việt  tr  thành  

Từ  Khát vọng  mang trong mình chữ  Khát  thể hiện ớc mơ cháy bỏng cho những gì chúng ta 
ch a đ t đ ợc.  ột logic đơn gi n, nếu chúng ta  hông c m th y  Khát  thì ch ng thể nào  Khát 
vọng Việt  tr  thành hiện thực mà mãi mãi chỉ là động từ  thì t ơng lai xa và b t định. 

Tiến sĩ Võ Trí Thành cũng chia sẻ: "Tôi r t c m ơn anh Vũ (Đặng Lê Nguyên Vũ - Ch  tịch Tập đoàn 
Trung Nguyên) vì c  m i lần vào đây (T .HC ) thì  hát vọng c a tôi l i tăng lên nh ng ra Hà Nội nó 
l i bẹp dí xuống b i những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày và do nói nhiều đến m c quên m t khát vọng 
ban đầu là gì  vào lúc bế m c Khát Vọng Việt  0  . 

Chia sẻ từ một chuyên gia thành đ t và có b n lĩnh đã ph n ánh sự thật nói trên. T i sao  srael, Nhật 
 n, Đ c l i có thể đ ng lên và v ơn cao từ những th t b i và đổ nát, t t c  chỉ nằm trong hai chữ 
đơn gi n “Con Ng i”. 

Chúng ta chỉ có thể tr  thành vô địch nếu nh  chúng ta  hát vọng, hành xử, cố gắng và chiến đ u 
nh  những nhà vô địch thật sự. Thực hiện công tác t  v n và phát triển nghề nghiệp cho các b n trẻ, 
tôi nhận th y những tr  ng i sau đang ngự trị trong suy nghĩ c a thanh niên Việt Nam đã  hiến  Khát 
vọng  mãi mãi là cơn  Khát  sau hàng thế   . 

 

Thực hiện c u th : Tâm l  làm cho có đã ngự trị trong thế hệ Việt Nam chúng ta quá nhiều. Từ trên 
gi ng đ ng đ i học, học cho có để đối phó với thầy cô. Khi làm việc, làm việc qua loa để đáp ng 
cho qua yêu cầu c a công việc. Chúng ta có thể th y r t ít b n bè và đồng nghiệp c a mình có  hát 
vọng hoàn thiện thật mỹ mãn những công việc hàng ngày. 

Cho tới bây gi  tôi vẫn nhớ ví dụ một b n sinh viên tốt nghiệp u tr ng đ i học  hoa học tự nhiên 
nói vào mặt anh tr ng nhóm phần mềm: “Tr  tiền l ơng thế nào thì coding (viết phần mềm) vậy 
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thôi”.  ột  hi tâm l  thực hiện c u th  nhi m vào trong con ng i chúng ta, chúng ta sẽ ch ng bao 
gi  hoàn thành tốt đẹp và  hát vọng mãi mãi chỉ là  hát vọn. 

Thành công là gian  hổ: Trên thị tr ng giáo dục và đào t o những năm gần đây rộ lên những 
ch ơng trình đào t o về bí mật thành đ t, mật mã thành công, làm giầu túi tiền r ng v v... Những 
 hóa học đó đã thu hút hàng chục ngàn b n trẻ tham gia. T t nhiên những  hóa học đó cũng mang 
l i một chút ít giá trị tuy nhiên nó ph n ánh một tâm l  bóc ngắn cắn dài muốn thành công nhanh 
chóng mà  hông ph i cố gắng và gian  hổ. 

Tập trung: Tập trung t o ra s c m nh  hi  ết hợp với  iên trì nh  nói  trên. Tập trung có   nghĩa  hi 
m i cá nhân xác định rõ điểm m nh và điểm yếu đồng th i xác định rõ những lĩnh vực và sân chơi 
tham gia trong cuộc sống. 

Tập trung có nghĩa là từ chối những cơ hội ngắn h n  hông ph  hợp với năng lực và tập trung cho 
những mục tiêu dài h n. 

Chúng ta có thể th y rõ các công ty t i  srael, Nhật  n đều tập trung vào thị tr ng, công nghệ hay 
những mặt m nh c a mình. Thông qua các s n ph m  pple, chúng ta có thể c m nhận sự tập trung 
vào sáng t o và  hác biệt c a công ty. 

  i cá nhân đều có những điểm m nh tiềm tàng, tuy nhiên nếu  hông tập trung để chọn sân chơi 
cho điểm m nh đó và  hông  iên nhẫn thực hiện thì điểm m nh sẽ mãi mã là tiềm  n. 

ớc mơ vật ch t tầm th ng: Khi hỏi các b n nhân viên đi làm hoặc chúng ta lắng nghe câu chuyện 
xung quanh sẽ th y đa phần những ớc mơ r t tầm th ng nh  làm thế nào  iếm tiền đổi con 
i hone   ; Làm thế nào để mua con xe  nnova chơi Tết, Làm thế nào để có tiền mua căn hộ ngon 
ngon trong T .HC  và Hà Nội... ớc mơ vật ch t là chính đáng, nh ng nếu chúng ta đặt   0   hát 
vọng vào những ớc mơ vật ch t đó thì mãi mãi các  hát vọng lớn sẽ chỉ là vi n c nh. 

Có thể hiểu một cách đơn gi n,  hát vọng c a một dân tộc là tổng  hát vọng c a toàn bộ các cá 
nhân. Nếu chỉ toàn những ớc mơ vật ch t tầm th ng thì chúng ta sẽ  hông bao gi  v ơn lên cao 
đ ợc. Hãy thêm vào những ớc mơ nh  làm thế nào để nuôi d y con cái tr ng thành, làm thế nào 
v ơn lên c p qu n l , làm thế nào để chia sẻ các  inh nghiệm mình có đ ợc cho những đàn em đi 
sau, làm thế nào giúp cho xã hội tr  nên tốt hơn một ít. 

Khát vọng c a một dân tộc là tổng  hát vọng c a toàn bộ các cá nhân. Nếu chỉ toàn những ớc mơ 
vật ch t tầm th ng thì chúng ta sẽ  hông bao gi  v ơn lên cao đ ợc. nh minh họa. 

Thỏa mãn quá sớm: Đi  èm với những ớc mơ tầm th ng  trên đó là tâm l  thỏa mãn và thụ 
h ng quá sớm. Cũng d  hiểu  hi một cá nhân có những ớc mơ tầm th ng sẽ c m th y thỏa 
mãn  hi đ t đ ợc những điều đó. Họ sẽ  hông c n những động lực chiến đ u cho những ớc mơ 
lớn hơn ngoài việc thỏa mãn b n thân họ và gia đình. 

 

Chúng ta có thể th y những chuyên gia Nhật s n sàng công tác t i Việt Nam  hi nghỉ h u, những cá 
nhân thiện nguyện n ớc ngoài sang Việt Nam làm việc. Thỏa mãn quá sớm sẽ làm thui chột lửa 
chiến đ u trong m i con ng i. 

Tâm l  ao nhà: Các cá nhân trong quốc gia vĩ đ i nh   srael, Nhật b n, Đ c... luôn luôn h ớng ra thị 
tr ng quốc tế. Các b n trẻ Việt Nam th ng có xu h ớng t i Việt Nam và  hông h ớng ra bên 
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ngoài. Năm  0  ,  hi thị tr ng lao động  sean m  cửa, chúng ta sẽ đối chọi với thực tế lao động 
các n ớc  sean sẽ sang Việt Nam. Câu hỏi trong bao nhiêu b n đang học t i tr ng đ i học đang 
có một  ế ho ch chu n bị tích cực cho mình công tác hội nhập vào thị tr ng lao động  sean?  ột 
lần nữa những gi c mơ  con  sẽ ch ng thể bao gi  làm cho một dân tộc lớn đ ợc. 

Những giới h n trên đều có thể th y r t rõ trong m i cá nhân ít hay nhiều.  Khát vọng Việt  chỉ có thể 
tr  thành hiện thực nếu nh  có những ch ơng trình  ích ho t nh  Trung Nguyên thực hiện trong 
v ng hai năm gần đây. 

 uan trọng nh t  ế tiếp, thế hệ trẻ có nhận th c và triển  hai trong cuộc sống hàng ngày hay  hông. 
Thiếu thực thi hoàn h o,  Khát vọng Việt  sẽ mãi chỉ là những cơn  hát dai d ng t i thì t ơng lai xa 
và b t định cho dân tộc Việt Nam. Các tr  ng i trên nếu v ợt qua đ ợc, các b n trẻ sẽ thu nhận 
đ ợc những giá trị to lớn về c  vật ch t và tinh thần ngay cho cuộc sống c a các b n. Hãy nâng tầm 
 hát vọng c a m i cá nhân để  Khát vọng Việt  tr  thành hiện thực trong t ơng lai gần c a dân tộc 

06-Các trở ngại của ngư i Việt Nam khi làm việc nhóm 

Nhóm đóng vai tr  quan trọng nhằm đ m b o năng su t và ch t l ợng công việc. Trong kh ng 
ho ng, cắt gi m nhân sự tr  nên th ng xuyên. Cắt gi m nhân sự bắt buộc các nhân viên ph i làm 
nhiều công việc hơn và đ m đ ơng nhiều hơn một vị trí. Trong th i hoàng kim nhóm làm việc quan 
trọng và trong th i gian kh ng ho ng, nhóm làm việc tr  thành yếu tố quyết định để gi i bài toán 
kh ng ho ng “ Làm nhiều hơn với nguồn lực ít hơn. Khi các nhân viên trong nhóm cộng h ng tốt, 
kết qu  t o ra sẽ v ợt trội hơn tổng c a toàn bộ cá nhân trong nhóm. Các công ty n ớc ngoài và liên 
doanh t i Việt Nam r t hiểu triết l  đó do vậy các ch ơng trình đào t o Team  uilding đ ợc quan tâm 
và chú   đặc biệt. Trên thực tế, các công ty Việt Nam không có ngân quỹ nhiều cho ho t động đào 
t o cũng có thể định h ớng phát triển nhóm hiệu qu  thông qua các ho t động đào t o, thay đổi 
nhận th c c a nhân viên. Các ch ơng trình này có thể tập trung vào một số rào c n làm việc nhóm 
cố hữu c a ng i Việt Nam nh  sau 

01- Ch ng tỏ cái tôi hay năng lực cá nhân: Các nhân viên Việt Nam khi ho t động trong nhóm 
th ng hay bày tỏ và tìm cách ch ng minh năng lực hoặc cá nhân mình. Nhóm không ph i là sân 
kh u để một ca sỹ hay nh c công tìm cách thể hiện mình. Một biểu hiện th ng th y c a tính cách 
này đó là hay chỉ trích và ph n đối ý kiến các thành viên khác trong nhóm. Tuy nhiên b n thân họ sẽ 
không có b t kỳ một gi i pháp hay sáng kiến nào thậm chí khi họ phê phán và chỉ trích kịch liệt 
những ng i khác. Nhóm chỉ có thể sáng chói khi hoàn thành nhiệm vụ đ ợc giao. Các thành viên 
nhóm không thể tự hào về mình trong hoàn c nh nhóm th t b i. 

02- Biết nhiều nh ng  hông biết sâu: Nhóm thể hiện triết lý phụ thuộc lẫn nhau trong môi tr ng kinh 
doanh c a thế k  21. Công việc đ i hỏi r t nhiều các kỹ năng,  iến th c sâu và hẹp. Năng lực con 
ng i là có h n và tri th c là vô h n. M i thành viên nhóm cần ph i có những chuyên môn đ  sâu để 
gi i quyết các v n đề yêu cầu. Nh  vậy, các thành viên sẽ thiếu những kỹ năng  hác mà họ có đ ợc 
từ nhóm. Các nhân viên Việt Nam th ng không tập trung sâu vào các lĩnh vực. Chính vì nh  vậy họ 
th ng hay biểu lộ nh  l  do một về bề rộng c a chuyên môn thay vì bề sâu. 

03- Tiếp cận v n đề theo triết lý Thua- Thắng: Các nhân viên Việt Nam th ng tiếp cận v n đề theo 
triết lý thua- thắng  hi đ i hỏi quyền lợi cho b n thân cá nhân nhiều hơn trong  hi  hông quan tâm tới 
quyền lợi c a nhóm và các thành viên khác. Triết lý thắng – thắng  hông đ ợc áp dụng trong suy 
nghĩ và hành xử th ng ngày để nhằm làm to thêm chiếc bánh c a toàn nhóm. Thông qua cơ hội đó 
m i cá nhân sẽ có kết qu  nhiều hơn. 
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04-  uên đi đ i cục và tập trung vào tiểu tiết:  uy nghĩ thua-thắng là tác động t o ra điểm yếu th  t  
khi các nhân viên Việt Nam tập trung vào tiểu tiết thay vì đ i cục. Ngoài ra lý do một cũng là yếu tố 
tác động quan trọng cho lý do này. Thay vì tìm các tiếp cận hệ thống gi i quyết v n đề, các nhóm việt 
nam sa đà vào các tác vụ gi i quyết tiểu tiết hàng ngày. 

05-  uy nghĩ c m tính không dựa trên dữ kiện và t  duy logic: Các nhân viên Việt Nam th ng tranh 
luận ít dựa trên dữ kiện và t  duy logic. Các v n đề thực ti n cần đ ợc nghiên c u, đánh giá một 
cách khách quan. Ngoài ra yếu tố kinh nghiệm cũng là một tr  ng i trong quá trình làm việc nhóm. 

06- Văn hóa làng xã – nể nang không phê bình khuyết điểm: Tâm lý ng i va ch m th  thế khiến cho 
các nhân viên Việt Nam không kiên quyết phê bình và đ u tranh khi các thành viên nhóm không hiệu 
qu . B n thân cá nhân có thể đ ợc lợi nh ng toàn bộ nhóm sẽ  hông đ t kết qu  tốt.  uy nghĩ làm 
việc cho qua chuyện cũng là một yếu tố làm trầm trọng thêm khuyết điểm này. 

07- Không tách biệt v n đề và con ng i: Khi mâu thuẫn x y ra, các nhân viên Việt Nam th ng 
không tách b ch con ng i và v n đề. Thay vì bàn luận v n đề, các nhân viên Việt Nam th ng chỉ 
trích cá nhân ng i có ý kiến đi ng ợc với mình. Thói quen này có thể là nguyên nhân r t trầm trọng 
làm gi m tính hiệu qu  c a nhóm. Tác gi  đã gặp trên thực tế một việt kiều tên D khá nổi tiếng trong 
giới công nghệ thông tin t i Việt Nam và đ ợc giáo dục đào t o trong môi tr ng ph ơng Tây. Khi 
tranh luận với những ý kiến trái chiều ông ta th ng hay sử dụng những từ ngữ không lịch sự đ  
phá những cá nhân có suy nghĩ trái chiều mình. Qua ví dụ đó để th y rằng những gì thuộc b n ch t 
r t  hó thay đổi trong cuộc sống. Sự tôn trọng là nền t ng căn b n c a nhóm hiệu qu  và là sự kh i 
đầu c a những tranh luận tích cực. 

08- Không tuân th  quy trình và các luật lệ c a nhóm: Khi gia nhập nhóm, các thành viên cần h  b n 
thân cá nhân th p hơn nhóm làm việc. Các nhân viên Việt Nam th ng không tôn trọng qui trình và 
các luật lệ. Một ví dụ đơn gi n khi họ th ng không giao nộp các phần việc làm đúng th i gian qui 
định. Hiện t ợng này làm gi m hiệu su t c a toàn nhóm. 

09- Giao tiếp không hiệu qu : Nhóm hiệu qu  bắt buộc các thành viên giao tiếp hiệu qu  trong quá 
trình làm việc. Các thói quen x u trong giao tiếp nh  nói nhiều hơn nghe,  hông truyền t i thông tin 
đầy đ , luôn luôn tr  l i hiểu mặc d  ch a hiểu hết v v th ng xu t hiện trong các nhóm làm việc t i 
Việt Nam. 

10- Khắc nghiệt với ng i khác và d  dãi với b n thân: Các cá nhân việt nam th ng khắc nghiệt 
với những ng i xung quanh trong công việc và cuộc sống khi nhận xét về những điểm thiếu sót. 
Tuy nhiên họ l i r t d  dãi và cho phép b n thân mình có những thiếu sót trong công việc. Tính cách 
này t o ra r t nhiều mâu thuẫn trong làm việc nhóm. 

11. Lợi ích b n thân: Các thành viên trong nhóm khi làm việc đặt quyền lợi cá nhân lên hàng đầu. 
Chúng ta th ng th y họ ph n đối và chống phá tới cùng những ho t động hay ch ơng trình mâu 
thuẫn hoặc xâm h i lợi ích cá nhân c a họ. Họ th ng viện dẫn r t nhiều lý do nhằm ngụy biện b o 
vệ lợi ích riêng. Với những d ng thành viên nh  vậy cho dù  vị trí lãnh đ o trong nhóm cũng cần 
đ ợc xử lý triệt để.  

Các l  do trên đóng vai tr  quan trọng trong nhóm hiệu qu  t i Việt Nam. Hiểu rõ những thói quen 
x u nhằm định h ớng các ch ơng trình đào t o và giáo dục nhận th c trong toàn bộ công ty. Theo 
quan điểm c a tác gi , ch ơng trình đào t o tr  thành nhân viên nhóm hiệu qu  sẽ phát huy tác 
dụng hơn các ch ơng trình đào t o nhóm chung chung th ng tổ ch c t i các công ty. Các nhân 
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viên t i m c đô căn b n cần h ớng tới làm sao tr  thành thành viên nhóm hiệu qu  tr ớc khi học tr  
thành lãnh đ o nhóm hiệu qu . 

07-Kích hoạt não bộ của các bạn -Quy luật trí não- bài số 1  

Có m y khi b n tự hỏi ph i học nh  thế nào, ph i suy nghĩ ra sao cho hiệu qu ? Và cũng có m y khi, 
b n gặp riêng thầy cô hay những ng i thuộc thế hệ đi tr ớc để học cách học, để hỏi cách hỏi, để 
ghi nhớ cách ghi nhớ cho hiệu qu  hay không? Tôi tin là r t nhiều ng i băn  hoăn, nh t là các b n 
trẻ.  uy nghĩ nằm  bộ não và nắm vững quy luật trí não là b ớc đi đầu tiên trong việc khai phá 
những tiềm năng to lớn c a bộ não, c a năng lực t  duy. 

Để theo kịp b ớc tiến đó, d   độ tuổi hay c ơng vị nào, b n cũng cần cập nhật và bổ sung ngay 
cho mình những kiến th c về bộ não c a con ng i và cách th c vận dụng trí não một cách bài b n 
và hiệu qu . 

Ch ng thế mà Elon Musk r t quan tâm đến v n đề này trong dự án Neuralink mới đây c a ông. Mục 
tiêu c a Neuralink là nhằm phổ biến giao diện toàn não (the whole brain interface) trên diện rộng 
(mass adoption); là hợp nh t giữa ng i và trí tuệ nhân t o (Artificial Intelligence - AI) và làm gi m 
nguy cơ đe dọa sự tồn vong c a loài ng i hay gia tăng cơ hội cho một t ơng lai tốt đẹp hơn. 

Tuy nhiên, trong khi ch  dự án vĩ đ i đ y thành công, chúng ta vẫn cần sử dụng bộ não một cách 
thông minh. Tối u hóa bộ não cũng là tối u hóa ch t l ợng công việc và ch t l ợng cuộc sống c a 
m i ng i chúng ta. 

Tôi sẽ giới thiệu lần l ợt 12 quy luật về t  duy trích trong cuốn sách "Brain Rules" (Luật trí não) c a 
John Medina, một bài gi ng sống động và d  hiểu, d  vận dụng về quy luật c a trí não. 

Quy luật #1: Luyện tập thể ch t giúp tăng c ng năng lực trí não (quy luật luyện tập) 

Quy luật # : Não ng i cũng tiến hóa (quy luật tiến hóa) 

Quy luật #3: M i bộ não đ ợc kết nối khác nhau (quy luật kết nối) 

Quy luật #4: Chúng ta  hông chú   đến những điều nhàm chán (quy luật tập trung chú ý) 

Quy luật #5: Nhắc l i để nhớ (quy luật trí nhớ ngắn h n) 

Quy luật #6: Nhớ để nhắc l i (quy luật trí nhớ dài han) 

Quy luật #7: Ng  tốt, suy nghĩ tốt (quy luật về gi c ng ) 

Quy luật #8: Những bộ não bị căng th ng học tập không giống nhau (quy luật đối phó với căng 
thắng) 

Quy luật #9: Kích thích nhiều giác quan (quy luật đa giác quan) 

Quy luật #10: Thị giác là quân bài ch  trong t t c  các giác quan (quy luật thị giác) 

Quy luật #11: Bộ não c a đàn ông và phụ nữ khác nhau (quy luật về giới tính) 

Quy luật #12: Chúng ta là những nhà thám hiểm m nh mẽ và tự nhiên (quy luật khám phá) 



Cổng Thông Tin www.tansinhvien.vn thực hiện dự án này cùng với tổ ch c kết nối giao th ơng Việt 
Nam www.businessmatching.vn Download  t i www.facebook.com/groups/hanhtrangnghenghiep  
 

            

Tri th c có một đặc điểm là không bị m t mát hay h  hao đi nếu sử dụng nh  các tài nguyên khác 
(vốn, tài s n, đ t đai, hầm mỏ, nhà x ng) mà nó sẽ tăng tr ng khi nhiều ng i sử dụng nó. Vì thế, 
hy vọng những lo t bài th  năm sẽ giúp ích cho các b n phần nào và với chúng tôi những ng i c a 
 VV Coaching thì ph ơng châm là “Hu n luyện (d y) là ph ơng pháp học hiệu qu  nh t”. 

Chúc các b n sử dụng bộ não c a mình một cách hiệu qu . 

Đào T ung Thành – Chuyên Gia Tư Vấn 

08-Quy luật 1 – Kích hoạt não bộ của các bạn  

Quy luật #1: Luyện tập thể ch t giúp tăng c ng năng lực trí não (Quy luật vận động) 

Khi loài Homo Sapien phát triển từ v ng đồng cỏ Đông Châu  hi ra thế giới, tổ tiên ta ph i m t 12, 
13 dặm (t ơng đ ơng cự ly bán marathon) m i ngày để săn mồi hoặc bị săn đuổi. Và não ng i tiến 
hóa trong điều kiện chuyển động gần nh  đều đặn hàng ngày. Chỉ trong kho ng vài trăm năm nay, 
con ng i mới tr  lên chậm ch p và ít vận động. Từ đó, ng i ta có thể dự đoán rằng môi tr ng tối 
u để xử lý thông tin sẽ bao gồm chuyển động. Đó chính xác những gì các nhà nghiên c u tìm th y. 

Trên thực tế, các cuộc họp kinh doanh tốt nh t khi t t c  mọi ng i đi bộ và th o luận. 

Các nhà nghiên c u đã nghiên c u hai nhóm ng i cao tuổi có lối sống khác nhau, một nhóm tĩnh 
t i và một nhóm ho t động và ch m điểm nhận th c . Điểm nhận th c (cognitive score) c a các 
nhóm ng i này bị nh h ng sâu sắc. Các nhà nghiên c u đã đặt câu hỏi: Nếu nhóm dân ù lỳ tr  
nên năng động, điểm nhận th c c a họ sẽ tăng lên? Vâng, chỉ cần họ tập thể dục hàng ngày, các bài 
tập aerobic nhẹ nhàng nh  đi bộ. Trong bốn tháng, các ch c năng nhận th c c i thiện r t nhiều; 
càng tập lâu hơn, điểm số về bộ nhớ đ ợc c i thiện càng nhiều. 

Tập thể dục c i thiện nhận th c vì hai lý do: 

- Tập thể dục làm tăng sự vận chuyển oxy vào não làm gi m các gốc tự do có h i đến trí não. Một 
trong những phát hiện thú vị nh t trong vài thập k  qua là sự gia tăng oxy luôn luôn đi  èm với sự 
tăng lên về độ sắc bén tinh thần. 

- Tập thể dục trực tiếp tác động lên ho t động phân tử c a chính bộ não. Nó làm tăng sự hình thành 
các tế bào thần kinh, kh  năng chịu đựng và căng th ng. 

Những ng i th ng xuyên rèn luyện thể lực sẽ có kh  năng nhớ lâu, kh  năng l  luận, tập trung và 
gi i quyết tốt các v n đề. Rồi b n sẽ tin rằng, kết hợp tập luyện với tám tiếng làm việc hay học tập 
chỉ là chuyện r t bình th ng. 

Vì vậy, muốn c i thiện trí não, không gì tốt bằng tập luyện thể dục hàng ngày. B n không cần ch y 
để tr  thành vận động viên Marathon hay Ironman, chỉ cần b n bỏ ra đều đặn một tuần 5 ngày, m i 
ngày 30 phút tập luyện thể dục, s c khỏe thể ch t và tinh thần đều đ ợc c i thiện. 

Đào T ung Thành – Chuyên Gia Tư Vấn 

09- uy luậ  #    ão ngư i  ũng  i n h a  
 

Các nhà  hoa học ớc tính 99,99  trong số t t c  các loài đã từng tồn t i tr ớc đây, nh ng ngày 
nay đã tuyệt ch ng. 
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Có hai cách chiến thắng sự tàn  hốc c a môi tr ng: Hoặc tr  nên m nh mẽ hơn hoặc tr  nên thông 
minh hơn. Chúng ta chọn cách th  hai.  ng nh  có một điều  hó tin là một loài thể có ch t yếu ớt 
nh  chúng ta có thể chinh phục thế giới này,  hông ph i bằng cách bổ sung cơ bắp cho bộ x ơng, 
mà bằng cách tăng thêm neuron (nơ-ron) cho bộ não. 
Kh  năng gi i quyết v n đề, học hỏi từ những sai lầm, và t o ra liên minh với ng i  hác giúp chúng 
ta tồn t i. Chúng ta đã thống trị thế giới bằng cách hợp tác. 
 au  hi buộc ph i chuyển từ trên cây xuống th o nguyên vì  hí hậu cắt m t nguồn th c ăn c a 
chúng ta. Và việc chuyển từ việc đi bằng 4 chân đến đi bằng   chân trên th o nguyên giúp gi i phóng 
năng l ợng nhằm phát triển một bộ não ph c hợp. 
L  luận trừu t ợng là một  h  năng độc đáo c a con ng i. Nó xu t phát từ nhu cầu muốn hiểu 
đ ợc những dự định và động cơ c a ng i  hác, cho ph p chúng ta phối hợp trong một nhóm. 
Trong  ho ng 400 năm, các nhà  hoa học vẫn tin rằng não bộ  hông thay đổi gì so với  hi con ng i 
đ ợc sinh ra. Nh ng may mắn l  thuyết y đã bị bác bỏ. Cơ chế thần  inh mềm dẻo (neuroplasticity) 
là một l  thuyết mới ch ng minh cho sự thật não bộ có thể thay đổi. Điều này có nghĩa là nếu b n 
 hông đ ợc thông minh lắm trong một lĩnh vực cũng ch ng có v n đề gì.  n hoàn toàn có cơ hội 
thay đổi v ng não đó thông qua quá trình luyện tập. Não bộ cũng giống nh  cơ bắp vì thế cần đ ợc 
luyện tập th ng xuyên. 
Thú vị hơn nữa, b n ch ng cần ph i là triệu phú mới có thể phát triển  h  năng cho não bộ.  i, t t 
c  những gì b n cần chỉ là thỉnh tho ng “đầu t ” cho não một ít th i gian mà thôi.  ới đây là 8 cách 
giúp b n rèn luyện não bộ và nâng cao trí thông minh c a b n thân, theo  ind  ody Green: 
 . Tập thói quen tìm hiểu về mọi việc 
 . Tập luyện thể dục th ng xuyên 
 . Đọc sách 
4. Thử làm những việc mới mẻ 
 . Rèn luyện trí nhớ 
6.  uy nghĩ tích cực 
 . Tập thói quen ăn uống lành m nh 
8. Ng  đ  gi c 

Thông qua quy luật hai, chúng ta cần ph i tập luyện thể dục cho não hàng ngày theo những chỉ dẫn. 
 uan trọng hơn nữa t t c  chúng ta đều có thể tr  nên thông minh hơn.  ục tiêu này là  h  thi với 
mọi cá nhân trong xã hội.  

Đào T ung Thành – Chuyên Gia Tư Vấn  

 

10-Có ph i 70 % thành công là từ kỹ n ng  ềm ? 

Luận bàn tới Tiếu Ng o Giang Hồ là nhắc tới phái Hoa  ơn c a Nh c  t  uần. Trong phái có th m 
sát trong bang phái giữa hai phái Kiếm Tông và Khí Tông. Kiếm Tông l y chiêu th c làm trọng và Khí 
Tông l y nội lực làm căn b n. Hai phái này đã đánh nhau dẫn tới Hoa  ơn chia lìa lực l ợc tr  nên 
yếu đi 
Tranh luận giữa  ỹ năng mềm  o ts ill và  ỹ năng c ng - hard s ills cũng t ơng tự nh  cuộc chiến 
giữa  iếm tông và  hí tông. Các b n có thể hiểu  ỹ năng mềm chính là các chiêu th c trong võ học. 
Ng i học võ sẽ học chiêu th c tinh diệu làm sao có thể h  gục đối ph ơng nhanh nh t có thể. Điều 
đó cũng t ơng tự các b n sinh viên học trình bày làm sao có c m xúc, học làm việc nhóm thuyết 
phục b n bè theo   c a mình. Hard s ill theo võ học chính là nội lực c a b n thân ng i học võ. Nội 
lực cần ph i học tập và rèn luyện trong một  ho ng th i gian r t lâu mới có thể tích lũy đ ợc. Khi có 
nội lực , cá nhân có thể phát triển ra những chiêu th c.  
Ng i có chiêu th c  ỹ năng mềm thì  hi giao đ u với các đối th  bình th ng thì d  dàng chiếm 
tiên cơ tuy nhiên với những đối th  có nội lực vững vàng – hard s ill thì chiến thắng r t  hó  hăn. 



Cổng Thông Tin www.tansinhvien.vn thực hiện dự án này cùng với tổ ch c kết nối giao th ơng Việt 
Nam www.businessmatching.vn Download  t i www.facebook.com/groups/hanhtrangnghenghiep  
 

            

Ng i có nội lực – hard s ill thâm hậu thì  hông có chiêu chiến thắng đối th  nhanh tuy nhiên vẫn có 
thể b o toàn chính b n thân mình trong trận chiến.  
Nói trong võ học thì nh  vậy nh ng trong cuộc sống  ỹ năng c ng – hard s ill là gì.  ột cách vắn tắt 
hard s ill bao gồm các  ỹ năng ,  iến th c, tri th c để thực thi và triển  hai một lĩnh vực nào đó. Ví 
dụ các b n startup muốn  h i nghiệp  oT thì hard s ill chính là những tri th c về  oT vận hành nh  
thế nào. Nếu các b n muốn làm  oT trong ngành nông nghiệp thì nông nghiệp tr  thành hard s ill c a 
các b n. Chúng ta có thể sử d ng hard s ill, hard  nowledge v v.  ột b n tốt nghiệp qu n trị  inh 
doanh thì các  iến th c về phỏng v n  hách hàng, thiết lập b ng câu hỏi chính là hards ill. T ơng tự 
nh  vậy các  iến th c về bán hàng nh  làm thế nào chinh phục  hách hàng, nhận d ng các lo i 
 hách hàng, ph ơng pháp xử l   hách hàng  hiếu n i chính là hard s ill c a chuyên viên bán hàng.  

 o ts ill là những    năng nh  thuyết trình, qu n trị th i gian v v. Hards ill và so ts ill đều quan trọng 
nh  nhau vì  hi thực thi, m i cá nhân đều ph i sử dụng c  hai hards ill và so ts ill. Tuy nhiên 
hards ill đ i hỏi th i gian học hiểu hành và hoàn thiện lâu hơn r t nhiều so với so ts ill. Các b n yếu 
so ts ill chỉ cần tham gia các  hóa học đào t o vài tuần, thực thi các ch ơng trình ngo i  hóa vài 
tháng là thành th o. Trong  hi đó hard s ill cần ph i một hoặc hai ba năm – nh  bao gồm c  ch ơng 
trình đ i học mới có thể học căn b n.  
Rõ ràng các b n thiếu hard s ill các b n sẽ  hông thể nào thực thi để t o ra giá trị cho xã hội và b n 
thân. Các b n làm trong công ty điện tử nếu  hông có hard s ill thì có so ts ill giỏi m y cũng th t b i. 
Cũng t ơng tự nh  vậy, các b n làm  ỹ s  phần mềm nếu nh  b n   có  ỹ năng làm việc nhóm tốt 
mà  ỹ năng lập trình hards ill   m thì cũng th t b i nhanh chóng.  
Hards ill cần ph i đ ợc chú trọng và phát triển từ r t sớm vì trên thực tế nếu các b n yếu so ts ill thì 
thiếu sót này chỉ có thể h n chế các b n phát triển ch   hông thể làm cho các b n  hông làm việc 
đ ợc. Các b n  hông thuyết phục đ ợc ng i xung quanh nhanh chóng nh ng bằng  ết qu  từ tri 
th c hards ill c a các b n , các b n vẫn d  dàng chinh phục đồng nghiệp  sau một th i gian. Các 
b n ch a có  ỹ năng mềm tốt nh ng với tâm thế chân tình, làm việc tích cực trong bán hàng, dần 
dần các b n cũng đ ợc  hách hàng th ơng mến và mua hàng c a b n, 
Nh  vậy, câu nói  0   thành công do  ỹ năng mềm cần ph i đ ợc hiểu nó chỉ đúng với điều  iện 
các b n có đ ợc nền t ng  ỹ năng c ng thành thục. Nếu thiếu đi  ỹ năng c ng, cho d  các b n có 
những  ỹ năng mềm tuyệt v i tới đâu đi nữa, các b n cũng sẽ  hông tiến xa đ ợc.  
 

Tôi nói nh  vậy  hông ph  nhận tầm quan trọng c a  ỹ năng mềm. Kỹ năng mềm chính xác sẽ 
chiếm  0   thành công c a các b n sau  hi các b n đã có đ ợc đầy đ   ỹ năng c ng phục vụ nghề 
nghiệp hay mục tiêu mà các b n h ớng tới.  
 

11- uy luậ  não bộ #    ỗi bộ não đư       nối  h   nhau 
(Brain rule #3: Every brain is wired differently) 

 

Ngay c  những cặp song sinh giống hệt nhau cũng  hông có hệ thống thiết lập não giống nhau. Hãy 
xem x t thí nghiệm c a John  edina: 
“Gi  sử một cặp nam song sinh tr ng thành xem bộ phim Catwoman ( iêu nữ) do Halle  erry th  
vai.  ặc d   trong c ng một ph ng, c ng ngồi trên một chiếc ghế bành, cặp song sinh này xem 
phim với những góc độ hơi  hác nhau. Não họ đang mã hóa những    c hình nh từ bộ phim theo 
cách  hác h n nhau, một phần do họ  hông thể theo dõi bộ phim từ c ng một vị trí. Nhiều lần trong 
lúc xem phim, họ đã thiết lập b n thân mình theo cách th c hoàn toàn  hác nhau. 
 ột trong hai ng i song sinh trong ngày tr ớc đó đã đọc phần đánh giá các bộ phim hành động  
một t  t p chí ngoài bìa có hình  erry. Trong lúc xem phim, não c a ng i này c ng một lúc tiếp cận 
đ ợc với những    c trong t  t p chí.  uan sát cho th y não anh ta đang bận rộn với việc so sánh 
và đối chiếu l i bình luận từ bài báo với bộ phim, đồng th i đánh giá xem anh ta có đồng tình với l i 
bình luận đó  hông. Ng i song sinh c n l i  hông xem cuốn t p chí đó nên não anh ta  hông di n 
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ra ho t động này.    sự  hác biệt có vẻ  há tinh tế, song hai bộ não đang c ng t o ra những    c 
 hác nhau về c ng một bộ phim.” 
Đó chính là s c m nh c a  uy luật trí não. Việc học tập dẫn đến những thay đổi về c u trúc não, 
những thay đổi này là độc đáo đối với m i cá nhân. Ngay c  các cặp song sinh giống hệt nhau, có 
những tr i nghiệm giống nhau nh ng bộ não cũng đ ợc thiết lập hoàn toàn  hác nhau. 
Gardner tin rằng ông đã quan sát đ ợc ít nh t là b y lo i hình thông minh: l i nói ngôn ngữ, âm 
nh c giai điệu, logic toán học,  hông gian, cơ thể vận động, t ơng tác và nội tâm. Ông gọi chúng là 
“những con đ ng” dẫn tới các ho t động bên trong t  duy con ng i. 
“Cá nhân hóa” (personalize) việc gi ng d y là cần thiết. Nhà nghiên c u Carol  c onald Connor tiến 
hành công trình đầu tiên về đề tài này.  à và một đồng nghiệp đã  ết hợp một ch ơng trình đọc hiểu 
chu n với một ch ơng trình máy tính mới có tên là   i.  hần mềm này sử dụng trí tuệ nhân t o để 
xác định năng lực đọc hiểu c a ng i sử dụng đã đ t đến đâu, rồi thiết  ế những bài tập ph  hợp 
cho sinh viên (cá nhân hóa) để l p đầy b t  ỳ l  hổng  iến th c nào. 
Tóm l i 
 
-Những việc b n làm và những điều b n học đ ợc sẽ làm thay đổi c u trúc vật l  c a não b n – nó 
sẽ thật sự đ ợc tái thiết lập.  
-Những v ng não  hác nhau phát triển theo tốc độ  hác nhau  những ng i  hác nhau.  
-Không có hai bộ não ng i l u trữ c ng một thông tin theo c ng một cách  c ng một nơi giống 
nhau.  
-Chúng ta có nhiều lo i hình thông minh, nhiều lo i hình trong số đó  hông thể hiện qua những bài 
 iểm tra   .  
- Cần cá nhân hóa việc d y học 

Đào T ung Thành – Chuyên Gia Tư Vấn  

 

12- uy luậ  não bộ #4  Chúng  a  h ng  hú   đ n những điều nhà   h n 

1. John medina đặt một câu hỏi về việc chú   c a các học viên: 
- Gi  sử có một lớp học với sự h ng thú  m c trung bình,  hông quá chán và cũng  hông quá say 
mê. Khi nào thì b n bắt đầu xem đồng hồ và mong lớp học  ết thúc?” Luôn có một vài ng i lúng 
túng và lo lắng, vài ng i mỉm c i, c n phần lớn thì im lặng. Cuối c ng một ai đó thốt lên: 
-  i phút, th a tiến sĩ  edina. 
- T i sao l i là  0 phút? 
- Đó là lúc em bắt đầu m t tập trung. Đó là  hi em bắt đầu thắc mắc  hông biết bao gi  tr  tra t n 
này mới  ết thúc. 
Nếu việc duy trì đ ợc sự chú   c a một ai đó đối với bài gi ng đ ợc xem là một công việc  inh 
doanh thì sẽ có tỉ lệ 80  th t b i. Điều gì x y ra trong  ho ng  0 phút đã dẫn đến v n đề này? 
Không một ai biết.  ộ não d ng nh  lựa chọn theo một  huôn mẫu th i gian cố định nào đó, chắc 
chắn bị nh h ng b i c  nền văn hóa lẫn  iểu gen. 
 . Chúng ta chú   đến những th  nh  c m xúc, mối đe dọa và tình dục.  t  ể b n là ai, não bộ sẽ 
chú   nhiều đến những câu hỏi này: Tôi có thể ăn nó  hông? Nó sẽ ăn tôi ch ? Tôi có thể hợp với 
nó? Liệu nó có hợp với tôi? Tôi đã nhìn th y nó tr ớc đây? 

 ộ não  hông có  h  năng đa tác vụ. Chúng ta có thể nói chuyện và hít th , nh ng  hi nói đến các 
nhiệm vụ c p cao hơn, chúng ta  hông thể làm đ ợc. 
Lái xe trong  hi nói chuyện trên điện tho i di động cũng giống nh  lái xe say r ợu.  ộ não là một bộ 
xử l  tuần tự và phần lớn th i gian bị tiêu hao m i  hi não chuyển qua l i giữa các nhiệm vụ. Đây là 
l  do t i sao những ng i nói chuyện điện tho i di động chậm hơn nửa giây để bóp phanh và gặp 
nhiều tai n n. 
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Nơi làm việc và tr ng học thực sự  huyến  hích lo i công việc đa tác vụ này. Đi vào b t  ỳ văn 
ph ng nào và b n sẽ th y mọi ng i gửi e-mail, tr  l i điện tho i,  nstant  essaging, và trên 
Facebook, Viber, Zalo - t t c  c ng một lúc. Nghiên c u cho th y t  lệ l i c a b n tăng lên  0  và 
b n ph i m t th i gian g p đôi để làm việc. 
Khi b n luôn online b n luôn bị phân tâm. Vì vậy, tổ ch c làm việc luôn luôn trực tuyến là tổ ch c 
 hông hiệu qu . Khi làm việc thì tắt điện tho i, đóng cửa sổ máy tính, thoát  hỏi  aceboo . 
 .  uy tắc  0 phút này đ ợc John  edina áp dụng trong các bài gi ng  0 phút c a mình nh  sau: 
“Tôi quy định rằng các bài gi ng c a mình đều chia thành các module (đơn vị) rõ ràng. Vì nguyên tắc 
 0 phút đã đ ợc biết đến trong nhiều năm, tôi quy định các module sẽ chỉ   o dài  0 phút.   i phân 
đo n sẽ bao gồm một  hái niệm cốt lõi – luôn rộng lớn và  hái quát, luôn đầy đ  “  chính” và luôn có 
thể l  gi i trong một phút.   i tiết học dài  0 phút, vậy nên tôi có thể d  dàng đi hết năm  hái niệm 
lớn, m i  hái niệm trong   phút. Tôi sẽ sử dụng chín phút c n l i trong phân đo n để cung c p sự 
mô t  chi tiết c a  hái niệm  hái quát đó. Th  thuật này đ m b o rằng m i chi tiết sẽ d  dàng đ ợc 
lần theo để quay tr  về  hái niệm  hái quát mà chỉ tốn ít n  lực trí óc nh t. Tôi th ng xuyên dành 
một  ho ng th i gian trong đó để gi i thích mối quan hệ giữa chi tiết với  hái niệm cốt lõi một cách rõ 
ràng và minh b ch.” 

Đào T ung Thành – Chuyên Gia Tư Vấn  

 

13-Hãy Làm Việ   hư Thể Bạn Không Cần Bi t Tới Tiền Công  

 ột ng i thợ mộc già đang muốn nghỉ h u. Ông ta nói với ng i qu n l  về   đình c a mình. 
Ng i qu n l  tỏ   bằng l ng vì  hông thể bắt  p ng i thợ mộc làm việc đ ợc nữa  hi ông ta đã 
nhiều tuổi. 
 
Ng i qu n l   hen ngợi tài năng c a ng i thợ mộc già hết l i và để nghị ng i thợ mộc đóng giúp 
một bộ bàn ghế, t  trong nhà tr ớc  hi ông ta chia tay với sự nghiệp c a mình. Ông thợ mộc h a sẽ 
hằng ngày đến x ng để làm xong việc đó. Tuy nhiên, ông  hông có vẻ nhiệt tình lắm. C n ng i 
qu n l  thì vui vẻ giúp đỡ ông thợ mộc lựa chọn các lo i g  tốt nh t để làm. 
 
Chỉ trong một th i gian ngắn thì lớp sơn ph  cuối c ng cũng đ ợc qu t lên những đồ g  mà ng i 
thợ mộc già đã hoàn thành. Ngay tối hôm y, ng i qu n l  ch  toàn bộ ch  đồ g  y đến nhà ng i 
thợ mộc già. Ng i qu n l  bắt tay ng i thợ mộc già và nói: 
 
Toàn bộ ch  đồ đ c này là món quà Tôi tặng  ác vì  ác đã đóng góp cho x ng mộc r t nhiều và 
r t tận tình. Ng i thợ mộc già tr  nên lúng túng. Giá nh  ông biết những đồ đ c này là chính ông 
làm cho ông, h n ông đã làm c n thận hơn nhiều. 
 
Bài viết h  c u về câu chuyện bác thợ mộc và ng i qu n l . Nó có thể x y ra với các b n trong  hi 
làm việc. Khi các b n đang làm việc cho một công ty và các b n c m th y không vừa ý về l ơng 
bổng hay b t kỳ lý do nào khác. Các b n có hai cách chọn lựa thông th ng. Cách một : các b n 
chểnh m ng hoặc duy trì m c độ làm việc vừa ph i. Kết qu  c a cách tiếp cận đó là năng su t lao 
động, ch t l ợng công việc và th ơng hiệu c a b n tr  nên sút gi m trong con mắt ng i xung 
quanh và với công ty. Các th  hai, các b n n  lực làm việc tối đa để có kết qu  tốt nh t b t ch p việc 
nhận l ơng  hông x ng đáng với n  lực c a các b n. Một cá nhân suy nghĩ bình th ng sẽ luôn 
luôn hành xử theo cách th  nh t.  

 au đây là một số lý do chia xẻ cho các b n cân nhắc cách hành xử th  hai mang l i lợi ích nhiều 
hơn cho chính b n.  
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1- Chăm chỉ là cách duy nh t để tăng l ơng cho hiện t i: B n chán n n và muốn nghỉ việc. Tìm 
việc th i kh ng ho ng và ngay c  th i tốt đẹp luôn luôn là một công việc khó. Làm việc chăm 
chỉ và tận tụy nhằm đ m b o năng su t và hiệu su t, b n sẽ nằm trong top 10 % xu t sắc c a 
công ty  hi các đồng nghiệp t  duy theo cách th  nh t. Nh  vậy xét trong ngắn h n, cách tiếp 
cận hai có vẻ t o ra nhiều lợi ích hơn.  

2- Cầu th  luôn luôn cần sân thi đ u: Đi làm việc cũng nh  đá bóng. Các b n là những cầu th  
trên sàn làm việc. Nếu nh  các b n  hông đá bóng hàng ngày thì  ỹ năng,  inh nghiệm và 
thái độ c a các b n sẽ không thể nào tiến bộ đ ợc. Làm việc với năng su t th p sẽ làm gi m 
kh  năng và hiệu su t c a các b n. Một chiếc xe ch y với tốc độ 100 Km/h và gi m xuống 40 
Km/h sẽ cần th i gian đáng  ể và tiêu tốn năng lực để tăng tốc l i  00 Km  h.  uy trì c ng 
độ và hiệu su t cao là cách tốt nh t giữ cho b n luôn luôn sắc bén trong mọi hoàn c nh công 
việc và các b n không tốn th i gian để tăng tốc nó.  

3-  Con ng i luôn luôn thích d  dàng: Khi các b n tự cho phép mình làm việc kém, ch t l ợng 
th p, một điều nguy hiểm đó chính là thái độ c a các b n sẽ thay đổi. Trên lý thuyết, các b n 
có thể d  dàng thay đổi thái độ. Trong thực tế, khi các b n d  dãi với chính mình thì các b n 
sẽ r t  hó  hăn để có thể làm tốt khi có yêu cầu từ các công ty mới. Một  hi có thái độ không 
tốt thì sẽ r t  hó  hăn để làm cho nó tốt tr  l i. 

4-  Không đau thì  hông tiến bộ: Nếu các b n làm việc không tốt và chuyên cần, các b n sẽ 
ch ng bao gi  lên level nh  chơi games Võ Lâm Truyền Kỳ. Cũng t ơng tự nh  cày game 
online, các b n ph i tận tụy chăm chỉ những công việc hiện t i thì các b n mới tích lũy đầy đ  
tín nhiệm từ c p qu n l  để giao các công việc đ i hỏi kỹ năng và thác th c hơn. Tự gi m 
hiệu su t công việc và hiệu năng do b t mãn trong công ty là cách nhanh nh t để b n “ xuống 
đ i” chiếc xe nghề nghiệp.  

5- Không chỉ công ty, các đồng nghiệp cũng đánh giá b n: Khi b n làm việc chểnh m ng và 
thiếu năng su t, th ơng hiệu cá nhân c a b n m t giá trầm trọng trong con mắt đồng nghiệp. 
Các b n nên l u  , các cơ hội nghề nghiệp th ng tới từ l i giới thiệu c a b n bè và đồng 
nghiệp. Không một ai giới thiệu một con ng i thực dụng theo kiểu “tiền nào thì làm thế đ y “ 
cho b n bè và ng i quen c a mình. Các b n tự suy nghĩ nếu là mình, mình có giới thiệu cho 
công ty quen hay không cho một ng i mà tự cho phép c u th  và làm việc năng su t kém. 
Cơ hội nghề nghiệp luôn luôn đóng cửa với những cá nhân thể hiện sự không chuyên nghiệp 
trong môi tr ng làm việc.  

6- Các b n luôn luôn muốn có những ý kiến tham kh o tốt: Có hài lòng hay không hài lòng, công 
ty b n đang chán n n luôn luôn là một phần trong CV và lịch sử làm việc c a b n. Tiếng 
không tốt lan xa nh ng tiếng x u c n lan xa và nhanh hơn nữa. Khi các b n làm việc không 
tốt và chuyên tâm vì lý do cá nhân, các b n đang tự bôi đen th i gian làm việc trong CV c a 
các b n. Chắc chắn các b n không muốn trong t ơng lai, một công việc tốt đẹp l i r i xa các 
b n chỉ vì những l i tham kh o từ công ty hiện t i. Một lý do quan trọng nữa khi cộng đồng 
giới nhân sự trong cùng một ngành th ng có những mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các 
chuyên viên tuyển dụng r t d  dàng kiểm tra về năng lực, thái độ và kinh nghiệm c a các b n 
t i công ty cũ.  

7-  Không sáng chói trong quá kh , các b n chỉ là những b n sao m  nh t trên thị tr ng tuyển 
dụng: Khi các b n nộp đơn cho công ty mới hoặc các công ty sau này. Các chuyên viên tuyển 
dụng sẽ luôn luôn tìm kiếm các thành tích trong quá kh . Nếu các b n làm việc kém liệu các 
thành tích có thể xu t hiện trong b ng CV đ ợc hay không. Làm việc nh  thể không cần 
l ơng là cách duy nh t để gắn sao “  T R” trong b ng CV c a các b n. Th  hai, các chuyên 
viên tuyển dụng luôn luôn tìm kiếm các nhân viên tích cực t i các công ty. Thể hiện mình là 
ngôi sao sáng hiện t i sẽ d  dàng là điểm ngắm c a các chuyên viên nhân sự.  
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Cũng nh  cầu th , nếu các b n không tích cực thể hiện th ơng hiệu trong mọi gi i đ u thì các 
hợp đồng chuyển nh ợng béo b  sẽ không bao gi  tới tay các b n. 7 lý do trên có thể sẽ làm 
cho các b n suy nghĩ l i về ph ơng châm “ Tr  tiền nh  thế nào thì sẽ làm theo kiểu nh  thế đó 
“. Tôi hay chia xẻ với các đồng nghiệp một câu ng n ngữ “ Làm việc kiểu thế nào thì các b n sẽ 
nhận những công việc kiểu nh  thế ” 

14- hững nẻo đư ng  hấ  bại   ong sự nghiệp 
 
Vào một ngày đẹp tr i b n nhìn l i th y nhỏ b n mình hồi x a học   m trong lớp gi  nay đã tiến hơn 
mình r t xa. Truy cập  aceboo  th y b n thân đ ợc đề b n lên tr ng nhóm l ng cũng buồn buồn 
một chút. Chỉ có  - 0   các b n sinh viên sau  hi đi làm có thể thăng tiến trong công việc. Đa số các 
b n chỉ lên tới vị trí nhân viên và dừng l i đó trong một th i gian dài. Điều gì đã làm các b n trẻ đi 
chệch h ớng sang những nẻo đ ng th t b i.  au đây là một số l  do chính các b n  hông thăng 
tiến đ ợc trong nghề nghiệp 
 
01- Không d t điểm gọn gàng: Điều này t ng chừng r t l  nh ng đó là sự thật. Các b n  vị trí 
công việc nh ng các b n  hông t o ra ouput hoặc các s n ph m dịch vụ một cách ngon lành. Các 
b n  hông có  h  năng d t điểm công việc gọn gàng và  hông có những v n đề x y ra. 
 
02- Tự gi m yêu cầu ch t l ợng: Các nhân viên thăng tiến luôn luôn tự yêu cầu ch t l ợng cao trong 
các công việc thực hiện hàng ngày. Trong  hi đó đa phần chúng ta tự thỏa mãn  hi  hông th y 
những than phiền từ đồng nghiệp hay  hách hàng.  ự tầm th ng sẽ từ từ h ớng các b n vào con 
đ ng th t b i 
 
03- Không nhận lãnh trách nhiệm: Nhận lãnh trách nhiệm là biểu hiện c a ng i lãnh đ o và nhân 
viên chuyên nghiệp. Các b n s n sàng làm việc và chịu trách nhiệm về những điều tốt hay x u. Các 
nhân viên bình th ng r t sợ nhận lãnh trách nhiệm. Họ  hông hiểu một điều rằng muốn lên cao 
trong nghề nghiệp các b n ph i nhận lãnh những trách nhiệm ngày càng cao hơn. Các b n thể hiện 
trách nhiệm thông qua những công việc, dự án  hó v v 
 
04- Không thể hiện chính  iến: Lãnh đ o là quyết định. Khi các b n thăng tiến trong công việc các 
b n cần ph i quyết định r t nhiều trong công việc. Vị trí càng cao quyết định càng nhiều và quan 
trọng. Không dám thể hiện chính  iến, b o vệ  iên định thì các b n sẽ  hông bao gi  có thể đi lên 
cao đ ợc trong tổ ch c 
 
05- Không sáng t o trong công việc: nẻo đ ng th t b i nhanh nh t đó là các b n h a tan trong đám 
đông. Các b n cần ph i sáng t o nhằm t o ra những n t độc đáo riêng c a mình.  ự sáng t o là bệ 
phóng cho thăng tiến c a các b n trong công việc. 
 
06- Năng su t   m: Các nhân viên  hông thăng tiến thông th ng sẽ có năng su t  hông tốt. Các 
b n ph i hiểu  hông tốt t i đây có nghĩa là trung bình. Các b n muốn thăng tiến thì năng su t các 
b n ph i nằm trong  - 0   nhân viên có năng su t cao nh t trong ph ng ban hoặc công ty. 
 
07- Chuyên môn   m: Để thăng tiến các b n  hông cần thiết ph i có chuyên môn xu t sắc nh ng 
ph i đ t đ ợc m c độ tốt. Trong công ty có hai thang bậc cho các b n thăng tiến một là thăng tiến 
trên c ơng vị qu n l . Hai là thăng tiến trên c ơng vị chuyên môn. Nếu các b n  hông giỏi về 
chuyên môn cũng  hông nên lo lắng 
 
08- Làm việc nhóm  hông tốt: Trong mọi công việc các b n cần ph i làm việc nhóm. Càng lên cao 
các b n sẽ cần ph i làm việc nhóm nhiều hơn. Nếu  m c độ th p các b n là nhân viên nhóm 
nh ng  hi tiến lên cao các b n ph i là tr ng nhóm. Càng lên cao , quy mô nhóm càng lớn và thậm 
chí các thành viên t i nhiều quốc gia và các ch c năng  hác nhau.  
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09- Kh  năng tuân th    m: Công ty hay tổ ch c luôn luôn có những lề lối quy định. Các b n cần 
ph i thể hiện  h  năng tuân th  chặt chẽ theo quy trình và quy định  hi có yêu cầu.  uốn thăng tiến 
trong công ty, đầu tiên các b n ph i là một phần c a nó đã. Tuân th  quy trình và quy định đ m b o 
các b n là một phần c a công ty. 
 
 
10- Không m  rộng quan hệ: Khi đi lên cao, các b n sẽ càng quan hệ nhiều với đồng nghiệp và đối 
tác trong và ngoài công ty. Không một cá nhân nào có  h  năng m  rộng, duy trì và phát triển quan 
hệ l i có thể đề b t lên c p cao.  o vậy hãy phá vỡ vỏ ốc và bắt đầu  h i sự m  rộng quan hệ trong 
và ngoài công ty. 
 
11- Không t o dựng th ơng hiệu b n thân: Các b n  hông t o dựng hình nh chuyên nghiệp và sắc 
s o c a mình trong công ty. Cũng t ơng tự sáng t o, các b n  hông nổi trội trong đám đông. Tuy 
nhiên nếu tỏ ra th ơng hiệu quá, các b n sẽ tr  thành cái gai trong con mắt mọi ng i, Hãy lựa chọn 
 hôn ngoan một vài tiêu chí để biểu lộ th ơng hiệu riêng c a b n. Ví dụ b n là một ng i luôn luôn 
s n sàng giúp các anh chị trong các v n đề liên quan. 
 
12- Xây dựng năng lực cốt lõi: Để phát triển theo th i gian, t o  ết qu  tốt ch a đ . Các b n cần xác 
định  hung năng lực cần thiết và phát triển những năng lực cốt lõi cần có và cho t ơng lai. Có r t 
nhiều b n trẻ  hông xác định đ ợc năng lực cốt lõi và  hông có  ế ho ch phát triển nó. Kết qu  sau 
một th i gian các b n sẽ  hông thể tiến xa trong nghề nghiệp. 
 
13- Không  iên trì: Cuối c ng đó là các b n  hông  iên trì thực hiện t t c  những v n đề trên. Các 
b n cần hiểu xếp luôn luôn để   những ngôi sao trong nhân viên. T i sao xếp ch a c t nhắc b n vì 
có thể cần thêm th i gian thử thách tính  iên trì c a b n, có thể ch a có vị trí thích hợp, có thể vì r t 
nhiều l  do  hác. Tuy nhiên nếu nh  b n n n chí rớt xuống thì bao nhiêu cố gắng c a b n sẽ  hông 
thành công. 
 
Trên đây là những góp   giúp cho các b n hiểu và lập  ế ho ch thăng tiến b n thân mình trong mọi 
công ty và hoàn c nh. Các b n có thể tự cho điểm từ  - 0 cho    tiêu chí trên. Nếu tổng điểm c a 
các b n d ới 90 điều đó có nghĩa là b n sẽ  hông có cơ hội đi lên. Nếu từ 90-  0 b n đang có tiềm 
năng. Cuối c ng nếu từ   0 tr  lên, cơ hội thăng tiến đang sắp tới với các b n, quan trọng các b n 
giữ vững nhịp độ . Chúc các b n thành công 
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Phần 8: Ti p Cận và Phỏng Vấn Thành Công 

01-Vi t CV xin việ   ũng như x y  ột tòa nhà 

Nếu chỉ ăn, học suốt 4 năm ngồi  gi ng đ ng thì chắc chắn CV xin việc sinh viên khi tốt nghiệp chỉ 
là một t  gi y trắng tr ớc mặt nhà tuyển dụng. 

Các b n trẻ hiểu rằng chuyên viên nhân sự đánh giá và tuyển chọn các b n theo một quá trình, thay 
vì chỉ là CV hay phỏng v n nh  các b n th ng nghĩ.  ớc phỏng v n c a nhà tuyển dụng chỉ là 
khâu cuối c ng để sinh viên thể hiện những cái mình có, đ ợc xây d ng suốt một quá trình lâu dài, 
định h ớng rõ ràng về công việc. Đó là lúc sinh viên thể hiện tính chuyên nghiệp để thuyết phục nhà 
tuyển dụng. Câu chuyện thành công là một quá trình trong đó năng lực, sự trung thực và b n lĩnh 
đóng vai tr  quan trọng. 

các b n cần ph i viết CV từ năm nh t… Vì nếu sinh viên chỉ ăn, học suốt 4 năm thì chắc chắn CV 
c a b n chỉ là một t  gi y trắng. Viết CV nh  xây một tòa nhà. Các b n cần ph i tích góp g ch, đá, 
xi măng... từ năm th  nh t để có thể viết một CV h p dẫn với nền móng vững chắc về kiến th c 
chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, ho t động xã hội, trình độ tiếng Anh suốt 4 năm. 

Có r t nhiều ch ơng trình và hội th o d y cho các b n  sinh viên sắp tốt nghiệp về các kỹ năng và 
th  thuật viết CV. Có một yếu tố r t quan trọng mà không có một chuyên gia nào nói cho các b n 
sinh viên rằng chúng ta không thể xây một căn nhà mà không có g ch. Nếu nh  các b n trong 4 năm 
đ i học chỉ đi học và đi học thì b n CV c a các b n sẽ chỉ là một t  gi y   4 nh  trong b ng điểm đ i 
học. Một CV tốt thì điều tiên quyết các b n ph i có nhiều ho t động phong phú thì b n CV c a mình 
mới có thể sống động. Các b n không thể xây một b n CV với hai bàn tay trắng sự kiện. Nh  vậy 
các b n cần ph i viết CV c a mình ngay từ năm th  nh t với định h ớng công việc cụ thể. 

Là sinh viên chúng ta có thể làm đ ợc gì để viết CV c a mình một cách hoành tráng trong thực tế. 
Câu tr  l i là có r t nhiều lựa chọn. Khi một nhà tuyển dụng đang phỏng v n một anh sinh viên mới 
ra tr ng, điều họ quan tâm đó là thái độ và những tr i nghiệm. Lý do chính khi một ng i đã qua 
những tr i nghiệm thì họ sẽ có kh  năng xử lý công việc tốt hơn là ng i ch a bao gi  tr i qua. 

Điều đầu tiên các b n cần thực hiện đó là kỹ năng lập kế ho ch, thực hiện , kiểm soát và hiệu chỉnh. 
Ph m vi áp dụng c a kỹ năng này đó là các buổi đi chơi, dã ngo i hoặc tổ ch c  thăm quan. Hãy 
xung phong nhận các việc này và các b n sẽ th y đó là một tr i nghiệm tuyệt v i 

Điều th  hai, nhân viên ph i có năng lực thực hiện. Không có gì tốt bằng các b n hãy xung phong 
thực hiện các nhiệm vụ công việc trong nhà tr ng, đoàn thể và xã hội. Việc đ ng c  buổi sáng để 
đón  hách đó là một kinh nghiệm quý về s c chịu đựng c a b n trong môi tr ng làm việc chuyên 
nghiệp 

Điều th  ba, các b n cần ph i có đ ợc các tr i nghiệm t i các công ty lớn. Các b n hãy tình nguyện 
tham gia vào các ch ơng trình hoặc cố gắng xin thực tập thông qua ng i quen và họ hàng. Hãy cố 
gắng hòa mình vào các công ty thực tế càng sớm càng tốt. 

Điều th  t  , hãy tham gia các ho t động xã  hội. Khi các b n tham gia ho t động xã hội, yếu tố 
mang l i cho các b n đó là kh  năng teamwor  và làm việc với nhiều tính cách khác nhau trong xã 
hội . 
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Điều th  năm , hãy thực hiện các dự án kinh doanh nhỏ nh  bán hoa ngày  4 0 . Đừng ng i ngùng 
hoặc sợ thua l . Những dự án kinh doanh nhỏ sẽ giúp các b n r t nhiều về t  duy sáng t o, kh  
năng đàm phán , v ợt qua khó  hăn v.v hơn b t kỳ một công việc nào khác 

Điều th  sáu, hãy xin làm phục vụ một ngành dịch vụ hoặc khách s n nào đó. Khi làm trong ngành 
này, cái mà các b n có đ ợc là kh  năng phục vụ khách hàng. Điều này sẽ đi theo suốt c  cuộc đòi 
c a các b n 

Điều th  b y, hãy thực hiện một sự kiện gì đó  hác l  và thách th c b n thân mình nh  du lịch bụi 
vòng quanh việt nam. Những sự kiện này ch ng tỏ năng lực và kh  năng v ợt qua khó  hăn c a 
b n . 

Điều th  tám , hãy đam mê một lĩnh vực nào đó. Việc đam mê tìm hiểu một thể lo i nào đó thể hiện 
b n là một ng i có quyết tâm , đào sâu suy nghĩ và tìm t i v ợt qua khó  hăn . 

Điều th  chín và cũng là điều quan trọng nh t. Khi thực hiện 8 điều trên các b n luôn luôn xin các 
bằng ch ng, hình nh , gi y khen vv . Vì những chi tiết này là những chiếc chìa khóa thành công cho 
b n CV c a b n 

Cuối cùng các b n nên ghi nhớ: Chúng ta không thể nào xây một căn nhà mà không có g ch . “Th t 
nghiệp  hông đáng sợ, nguy hiểm nh t là chúng ta không biết t i sao th t nghiệp và làm thế nào để 
v ợt qua nó. Đó chính là điều nguy hiểm nh t nếu các b n trẻ không nhận ra!”  L i nhắn gửi c a tôi 
với t t c  các b n trẻ.  

02-Mô hình tuyển dụng 8C – mô hình tuyển dụng hiệu qu  

Chắc các b n cũng biết, có nhiều tài liệu và ch ơng trình đào t o h ớng dẫn  hung đánh giá ng 
viên trong tuyển dụng. Khi áp dụng trong thực tế, các mô hình tuyển dụng đánh giá ng viên th ng 
quá ph c t p hoặc quá đơn gi n. Nhu cầu có một  hung đánh giá ng viên hiệu qu  , d  nhớ và d  
dàng áp dụng r t cần thiết trong cộng đồng chuyên viên tuyển dụng và head hunter. 

Mô hình tuyển dụng 8C nhằm đ m b o ng viên phù hợp nh t đ ợc lựa chọn trong quá trình. Mục 
tiêu c a 8C để đ m b o 1C – Contribution hiệu qu  nh t khi ng viên tr  thành nhân viên c a công 
ty. Chúng ta sẽ lần l ợt nghiên c u mô hình  8 C b n quyền c a Ths Vũ Tu n Anh  

Compensation-  Cost : Chữ C đầu tiên ph n ánh chúng ta – công ty sẽ tr  giá bao nhiêu để có thể 
nhận ng i ng viên làm việc t i công ty. Chữ Cost thể hiện các chi phí để có thể đ a ng viên vào 
làm việc t c th i. Các chi phí này r t hay x y ra với ng viên bậc cao ví dụ tháng 11 chúng ta cần 
tuyển chuyên viên kỹ thuật. Công ty có khi cần ph i tr  nguyên l ơng th ng tết để ng viên có thể 
sang làm việc ngay tr ớc tết âm lịch t i công ty. Ng ợc l i Compensation ph n ánh m c l ơng mà 
công ty tr  cho nhân viên trong dài h n t i công ty. Chữ C đầu tiên r t quan trọng để kiểm tra ng 
viên và m c chi phí l ơng công ty có thể tr  cho vị trí này. 

Contribution- Đóng góp: Chữ C th  hai thể hiện kinh nghiệm c a ng viên đã thực hiện thành công 
các đóng góp t i các vị trí tr ớc đây. Các chuyên viên tuyển dụng cũng r t thông thuộc thông qua kỹ 
thuật phỏng v n STAR. 

Capabilities – Năng lực: Chữ C th  ba đã quá quen thuộc với các chuyên viên tuyển dụng. Đó chính 
là năng lực thực hiện công việc c a ng viên. Kh  năng đáp ng yêu cầu đòi hỏi trong công việc. 
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Characteristics- Tính cách: Chữ C th  tu cũng r t quen với các chuyên viên tuyển dụng. Chữ C th  
ba ph n ánh sự phù hợp c a ng viên với môi tr ng làm việc, kh  năng thích ng với c p qu n lý 
và các đồng nghiệp trong công ty. Các yếu tố mềm đ m b o ng viên phù hợp với môi tr ng làm 
việc t i công ty 

Commitment- Cam kết: ng viên cần ph i thể hiện cam kết lâu dài và gắn bó với công ty. Chúng ta 
không thể tuyển dụng một siêu sao nh ng họ không thể hiện gắn bó với công ty. Các gắn bó với 
công ty còn thể hiện qua việc ng viên hòa nhập và ch p nhận văn hóa trong công ty. 

Career Development –  h ơng h ớng phát triển nghề nghiệp: Các ng viên cần có lộ trình phát 
triển nghề nghiệp phù hợp với định h ớng phát triển c a công ty. Một chuyên viên bán hàng tốt 
nh ng có tham vọng tr  thành tr ng phòng bán hàng có thể không phù hợp khi công ty không có vị 
trí này cho chuyên viên trong dài h n. Ng ợc l i một ng viên không có tham vọng phát triển nghề 
nghiệp cũng sẽ không phù hợp trong định h ớng lâu dài c a công ty. 

Connection – Liên kết: Đây chính là điểm quan trọng nh t quyết định thay đổi cách nhìn nhận ng 
viên trong thế k  21. Trong thế k  21 khi các yêu cầu  inh doanh thay đổi nhanh và b t ng , công ty 
yêu cầu các nhân viên có những kỹ năng, năng lực hoặc chuyên môn r t sâu nh ng l i đòi hỏi kh  
năng thay đổi hoặc sử dụng những kỹ năng, năng lực hoàn toàn mới. Điều này đ i hỏi các ng viên 
ph i có mối liên kết tốt để tận dụng nguồn lực từ network hệ thống c a mình. Ví dụ một chuyên viên 
tuyển dụng A có kinh nghiệm k m hơn chuyên viên tuyển dụng   nh ng anh   có một network riêng 
c a mình để có thể có ngay hơn  000 hồ sơ cho vị trí kỹ thuật công ty cần. Cũng t ơng tự nh  vậy, 
một anh chuyên viên C về đào t o không có nhiều kinh nghiệm bằng chuyên viên  , nh ng qua hệ 
thống network c a anh C , anh có thể đ a ngay  0 bài gi ng chi tiết vào trong công ty. Nói một cách 
khác, nếu nh  công ty thật sự quan tâm về giá trị c a m ng l ới, công ty có thể sử dụng nguồn lực 
c a toàn bộ m ng l ới c a ng viên thay vì chỉ sử dụng kinh nghiệm, năng lực c a ng viên – (tham 
kh o bài viết Cá Nhân C nh Tranh Thông Qua M ng L ới) 

Conveniences – Thuận tiện: Sự thuận tiện luôn luôn là những con số cộng  lus để đ m b o rằng 
ng viên có làm việc tốt và lâu dài trong công ty hay không. Sự thuận tiện bắt nguồn từ điều kiện 

kinh tế gia đình, nơi , quan niệm trong cuộc sống các yếu tố khác. Tác gi  đã từng tuyển dụng một 
tr ng phòng r t tốt và gắn kết trong công tác. Nh ng sau một năm đi xa  6 Km tới công ty thì 
tr ng ph ng cũng ph i xin nghỉ để chuyển về một công ty  hác có điều kiện k m hơn nh ng gần 
nhà. ng viên không có áp lực về kinh tế trong gia đình sẽ có kh  năng quan tâm tới đào t o, cân 
bằng trong công việc, môi tr ng làm việc nhiều hơn là ng viên bị áp lực về kinh tế trong gia đình. 
Một l u ý cho chuyên viên tuyển dụng về các câu hỏi thuận tiện. Khi chúng ta sử dụng yếu tố thuận 
tiện chúng ta đã vi ph m về công bằng trong tuyển dụng. Vì yếu tố thuận tiện này  hông tác động 
trực tiếp tới hiệu qu  công việc c a ng viên. Các chuyên viên tuyển dụng cần ph i khéo léo hỏi và 
nắm các thông tin liên quan. 

Mô hình tuyển dụng 8C áp dụng trong thực tế r t đơn gi n và hiệu qu . Các chuyên viên tuyển dụng 
có thể triển khai mô hình truyển dụng 8C nh  công cụ duy nh t trong quá trình phỏng v n và tuyển 
dụng cùng với các tr ng phòng qu n lý trực tiếp. Thông qua mô hình tuyển dụng 8C, các chuyên 
viên tuyển dụng có thể xác định hình mẫu ng viên phù hợp nh t thông qua triển khai ba c p bậc 
cao, trung bình, th p cho từng C trong  8C. 

03-Tốt nghiệp nên đi là  ngay  
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Các b n sinh viên khi tốt nghiệp ra tr ng th ng đắn đo lựa chọn làm việc t i các doanh nghiệp 
phù hợp. Tuy nhiên cách tiếp cận này có nhiều v n đề trên thực tế gây nh h ng lâu dài tới phát 
triển nghề nghiệp c a các b n trẻ.  au đây là một số l i khuyên cho các b n trẻ ngay khi tốt nghiệp 
cần ph i có việc làm b t kỳ nào đó ngay và luôn  

01- Tránh duy trì kho ng trống trong hồ s  xin việc: Các kho ng trắng trong hồ sơ xin việc- 
một th i gian không có việc làm sẽ t o những suy nghĩ  hông tốt từ ng i chuyên viên tuyển 
dụng. Các kho ng trống tồn t i nói lên một thực tế rằng các b n  hông xin đ ợc việc làm do 
 hông đáp ng đ ợc nhà tuyển dụng. Lý do th  hai các b n  hông đi làm việc đó là thái độ 
các b n không muốn đi làm việc. C  hai l  do này đều t o những suy nghĩ  hông tốt cho nhà 
tuyển dụng. Các b n sinh viên mới tốt nghiệp cần nhanh chóng có việc làm ngay sau khi tốt 
nghiệp. Th i gian các b n nghỉ sau khi tốt nghiệp vào kho ng 2 tháng là hợp lý.  
 

02- Không ngại công việc không liên quan: Các chuyên viên tuyển dụng r t hiểu các b n sinh 
viên  hi ra tr ng r t  hó tìm đ ợc công việc phù hợp trong kho ng  th i gian ngắn. Các b n 
sinh viên mới tốt nghiệp có thể yên tâm công tác t i những ngành không liên quan trong th i 
gian từ 6 tháng tr  xuống- thậm chí trong các tr ng hợp đặc biệt là 12 tháng.  
 

03- Cạnh tranh với khóa sau tại   ư ng đại h c: Th i gian trôi r t nhanh khi khóa sau tốt 
nghiệp ra tr ng. Các b n vừa tốt nghiệp xong cần ý th c sau 9 -12 tháng nữa sẽ có khóa 
sau tốt nghiệp c nh tranh với chính b n. Vì vậy các b n cần tranh th  th i gian để tích lũy 
kiến th c, kỹ năng. Nếu các b n không làm việc đó, sau 9 tháng ra tr ng các b n cũng 
ch ng khác gì với  hóa sau c ng tr ng.  
 

04- Rèn luyện kỹ n ng,  h i độ và môi t ư ng làm việc:  Các công việc có thể khác nhau về 
chuyên môn ngành nghề tuy nhiên kỹ năng, thái độ và môi tr ng làm việc là giống nhau. 
Các b n làm về phần mềm có thể yên tâm làm việc trong cửa hàng th c ăn nhanh   tháng để 
rèn luyện ch p hành k  luật, giao tiếp với khách hàng, tuân th  quy trình v.v là những giá trị 
tuyệt v i sẽ song hành với các b n trẻ trong c  cuộc đ i làm việc. Các b n có 3 tháng t i nhà 
hàng th c ăn nhanh  hi nộp đơn vào doanh nghiệp phần mềm, các b n chắc chắn sẽ đ ợc 
điểm cộng so với các ng viên khác cùng tốt nghiệp.  
 

05- Tạo dựng mối quan hệ: Làm t i doanh nghiệp m  rộng mối quan hệ c a các b n. Các b n 
làm t i nhà hàng th c ăn nhanh giao tiếp hàng ngày với các anh chị qu n lý. Có thể trong b n 
bè các anh chị qu n l  có ng i đang làm t i các doanh nghiệp phần mềm cần tuyển dụng. 
Cơ hội tuyển dụng r t cao nếu nh  các b n đ ợc những l i giới thiệu trực tiếp. Tôi đã có một 
b n sinh viên có việc làm vì khi dự cuộc hội th o ngồi c nh một chị làm HR Director. Sau buổi 
hội th o đó hai chị em làm quen với nhau và    tháng sau đích thân chị HR Director gọi điện 
và tuyển dụng b n sinh viên về làm việc.  
 

06- T  nh nhàn  ư vi bất thiện: Nhàn c   hông mang l i giá trị cho các b n trẻ. Tốt nghiệp xong 
các b n nên đi làm ngay để duy trì những thói quen tốt nh  dậy sớm, làm việc. Các b n chỉ 
cần nghỉ và tự do trong 1 tháng sẽ hình thành ngay những thói quen x u đ i hỏi khắc phục r t 
lâu nh  ng  muộn, không tập trung trong công việc, không có kh  năng chịu đựng áp lực. 
Cuộc sống nh  những hòn sỏi trong suối. Nếu dừng l i rêu sẽ nhanh chóng ph  đầy cuộc 
sống c a các b n.   
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07- Gia   ng  hu nhập : Thu nhập cũng là điểm quan trọng đối với các b n trẻ mới tốt nghiệp. 
Tham gia ngay vào lực l ợng lao động sẽ t o thu nhập kho ng 3.5- 5 triệu cho các b n sinh 
viên. Với kho n thu nhập này trong   tháng là đáng  ể giúp các b n có thể học thêm mua 
sắm trang thiết bị trong sinh ho t và học tập. Quan trọng hơn nữa, khi có thu nhập sẽ t o cho 
các b n tâm lý tự tin – mình có thể tồn t i và thành công. Đây là nền t ng r t tốt cho các thử 
thách tiếp sau c a các b n.   

Giá trị từ đi làm là r t lớn cho các b n trẻ mới tốt nghiệp. Đi làm  hông quan tâm tới ngành nghề nào 
chính là cơ hội cho các b n rèn luyện thái độ tinh thần, cơ hội học tập nâng cao kỹ năng và  iến 
th c, cơ hội m  rộng quan hệ và cơ hội gia tăng thu nhập. Thành công chỉ tới cho những b n trẻ 
luôn luôn tiến lên phía tr ớc. Đi làm ngay chính là những b ớc đầu tiên c a những bậc thang h ớng 
tới thành công lâu dài trong sự nghiệp. Chúc các b n thành công.   

04-Tốt nghiệp ngay - làm gì luôn ?   

Sau khi tốt nghiệp là kho ng th i gian tho i mái và nhàn h  với các b n sinh viên. Có r t nhiều b n 
sử dụng th i gian này hoang phí không t o ra những giá trị phục vụ cho tiếp cận và phỏng v n việc 
làm sau này.  au đây là những việc các b n sinh viên sau khi tốt nghiệp cần làm ngay để t o đà phát 
triển b n thân và tránh m t đi những kho ng th i gian vô ích  

01- Du lịch những n i phù h p: Trong th i gian học tập các b n sinh viên không có kho ng trống 
để thực hiện các chuyến du lịch. Đây chính là th i gian hoàn h o để các b n khám phá những 
v ng đ t mới. Đặc biệt các b n nên tập trung tới những địa ph ơng có  h  năng làm việc nh  
Phú Quốc, Cần Thơ.  u lịch kết hợp tìm hiểu cơ hội làm việc  
 

02- H c tập: Th i gian này là kho ng th i gian vàng các b n cần sử dụng nâng cao ngo i ngữ, kiến 
th c và kỹ năng. Các b n có thể học thêm những khóa học ngắn h n hay đăng    vào những 
khóa học anh văn   o dài từ 3-6 tháng  

 
03- Làm việc tạm th i: Các b n cần tìm kiếm các công việc làm t m th i. Các công việc sẽ giúp cho 

các b n rèn luyện k  luật, kỹ năng và thái độ làm việc. Làm việc t m th i còn giúp chúng ta duy 
trì m c độ làm việc s n sàng  

 
04- Tham gia dự án xã hội: So với các thế hệ đi tr ớc, hiện t i các b n có cơ hội tham gia r t nhiều 

vào các dự án xã hội khác nhau. Các dự án xã hội này sẽ giúp cho các b n tìm đ ợc những giá 
trị sống phù hợp. Các b n trẻ  sẽ th y cuộc sống ngoài việc làm tốt cho b n thân còn ph i có 
trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng.  

 
05- Tự h c tập nghiêm túc: Các b n đang có  ỳ nghỉ nh ng các b n cũng cần thiết đề ra cho mình 

những kho ng th i gian làm việc. Chúng ta cần duy trì một kh  năng làm việc cao, Nếu các b n 
tự cho mình tho i mái quá nhiều, các b n sẽ r t khó l y l i kh  năng s n sàng làm việc   

 
06- Xây dựng một web site cho b n thân: Các b n cần xây dựng một web site cho b n thân cá 

nhân. Đây chính là công cụ hoàn thiện xây dựng cho mình th ơng hiệu b n thân và giao tiếp với 
các cá nhân khác. Web site cho b n thân còn là công cụ hữu hiệu để l u trữ những thông tin có 
giá trị cho b n thân  
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07- Tham gia vào các nhóm chuyên môn: Các b n nên tìm các nhóm chuyên môn để tham gia vào 
các ho t động. Trong các nhóm chuyên môn, các  b n sẽ tìm đ ợc cơ hội nghề nghiệp cũng nh  
những ng i đàn anh sau này tr  thành mentor cho mình.  

 

B y ho t động trên là những gợi ý cụ thể cho các b n sinh viên sau khi tốt nghiệp. Th i gian là tiền 
b c nh ng với ng i trẻ , th i gian c n là  im c ơng. Các b n trẻ cần tận dụng th i gian để t o ra 
cho mình những năng lực đột phá trong t ơng lai. Chúc các b n thành công  

05-Tại sao các bạn không cần CV chuyên nghiệp hoành tráng và bóng b y  

Trong th i gian gần đây, cán b n lao động đặc biệt sinh viên mới ra tr ng r t quan tâm tới việc có 
một CV chuyên nghiệp hoành tráng và hoàn h o. Để đáp ng các nh  cầu đó, hàng lo t dịch vụ cho 
viết CV từ lớp học, kh i nghiệp giúp CV cho sinh viên, h ớng dẫn viết CV rồi gần đây Vietnamwor  
cũng ra ch ơng trình h  trợ viết CV chuyên nghiệp.  

Trên kinh nghiệm lâu năm làm công tác tuyển dụng, s  hữu một CV chuyên nghiệp và hoành tráng là 
một b t lợi vô cùng lớn thậm chí dẫn tới việc  hông đ ợc tuyển dụng vào doanh nghiệp.  au đây là 
các l  do để ng viên đặc biệt các b n sinh viên ng tuyển vị trí đầu tiên trong cuộc đ i cực kỳ thận 
trọng với b n CV chuyên nghiệp bóng b y và hoành tráng.  

01 – Mục tiêu b n CV:  Doanh nghiệp cần những ng i lao động chân thật và làm việc hiệu qu . Các 
chuyên viên tuyển dụng không cần những b n CV mông má đẹp đẽ. Mục tiêu quan trọng nh t c a 
b n CV đó là chuyển t i những điểm m nh, giá trị mà ng viên có thể làm – t o ra đ ợc thật sự cho 
doanh nghiệp từ đào t o, học v n trình độ, quan hệ và kinh nghiệm c a họ. 

02- Sự gi  dối: Doanh nghiệp cần những ng i nhân viên chính trực nói thật trong mọi tình huống. 
Nếu nh  ng viên vì muốn có đ ợc công việc nên s n sàng mông má đánh bóng CV, trong t ơng lai 
ng viên đó  hi nhận việc sẽ s n sàng mông má thị tr ng, thay đổi những con số , ngụy t o trong 

 inh doanh để có đ ợc thành tích tốt nhằm có l ơng th ng tốt. Khi anh đã ngụy t o b n CV thì anh 
sẽ s n sàng làm mọi th  trục lợi trong doanh nghiệp.  

03- Cv chỉ là một phần nhỏ trong đánh giá: Chuyên viên tuyển dụng sử dụng r t nhiều nguồn thông 
tin từ CV, bằng c p, facebook, bài kiểm tra và thông tin trong khi phỏng v n để đánh giá ng viên. 
Chính vì vậy, các b n trẻ nên phân bổ thông tin và nguồn lục một cách hợp lý vào những điều nói 
trên. Phỏng v n chọn lựa ng viên là một quá trình dài và có nhiều công đo n. Cv chỉ là b ớc cần để 
b ớc vào vòng phỏng v n và tuyển dụng ch  không ph i là t t c . Quan trọng hóa CV sẽ dẫn tới các 
b n trẻ tập trung vào CV và coi th ng các phần khác.  

04- Kiểm tra chéo: Trong phỏng v n và chọn lựa ng viên, ng i chuyên viên tuyển dụng luôn luôn 
kiểm tra chéo các thông tin từ nhiều nguồn  hác nhau để xác minh tính chân thật c a nguồn thông 
tin. Việc mông má và đánh bóng CV sẽ t o ra kh  năng lệch giữa CV,  câu hỏi phỏng v n và các 
nguồn thông tin khác. Các b n đã nói dối thì các b n ph i nhớ. Càng nói dối nhiều thì càng ph i nhớ 
nhiều trong khi sự thật chỉ có một sự thật.  

05- Quá tốt so với tuổi tác: B n CV và con ng i thật cần t ơng x ng với nhau. Với một b n CV quá 
tuyệt v i so sánh tuổi tác khi mới ra tr ng là những d u hỏi to đ ng đối với ng i tuyển dụng. Các 
b n cần nhớ con ng i thật mới quan trọng với nhà tuyển dụng.  
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06- CV giống hệt nhau: Các dịch vụ viết CV hoặc các ch ơng trình trợ giúp CV nh  t i Vietnamwork 
sẽ t o ra hàng chục biểu mẫu CV  hác nhau. Nh ng hàng chục biểu mẫu CV này không thể đ  cho 
c  triệu lao động. Do vậy các chuyên gia tuyển dụng phát ngán khi nhìn th y hàng chục , hàng trăm 
b n sao vô hồn từ các b n trẻ. Các b n Cv các b n đang mua từ dịch vụ, tr  tiền mông má đối với 
các chuyên viên tuyển dụng là những cô búp bê r t đẹp nh ng  hông có tâm hồn.   

07- Càng chuyên nghiệp càng gặp câu hỏi khó: Các b n có Cv càng chuyên nghiệp bao nhiêu thì 
chuyên viên tuyển dụng càng đánh giá  h  năng trình độ các b n cao b y nhiêu. Điều đó có nghĩa 
rằng các b n sẽ bị hỏi những câu hỏi  hó để xem có ph i các b n tốt nh  các b n vẽ trong CV hay 
không. Do vậy việc có Cv đẹp hoành tráng trong  hi trình độ c a mình  m c trung bình ch ng khác 
nào tự cầm dao cắt cổ công việc c a chính mình.   

Chuyên viên tuyển dụng cần con ng i thật từ các b n, Do vậy các b n cần ph i là chính mình một 
cách mộc m c chân thành. Đừng khoác lên mình chiếc áo quá rộng vì b n thân chuyên viên tuyển 
dụng  hiểu r t rõ t m thân gầy gò c a các b n trẻ. Điều họ cần đó là nếu nh  đ ợc chăm sóc tốt, các 
b n có nhanh chóng tr  thành những chiến binh trong doanh nghiệp c a họ hay không. B n CV cần 
chân ph ơng, chân thực và chân tình nói về con ng i c a các b n. Bài viết trong n b n sổ tay 
nghề nghiệp sinh viên tuần tới  09/07 sẽ gửi tới các b n công th c 9 K làm thế nào biến CV c a các 
b n chân ph ơng nh ng là “ hoa hậu “ trong con mắt nhà tuyển dụng.   

06-Bí Quy   T ở Thành “ àng  o  “T ên Thị T ư ng Tuyển Dụng 
 
Các b n tìm việc tốt r t  hó  hăn trong năm  0   nh ng các công ty  hi tuyểndụng cũng  hó  hăn 
 hông   m các b n  hi tìm những ng viên “ Hot” trên thị tr ng. Các bí quyết sau đây sẽ tiếp lửa 
cho th ơng hiệu c a b n luôn luôn “Hot”trên thị tr ng tuyển dụng. 
 
01‐ Duy         hoàn  hành   ng việ  bền vững và ph     iển  Các b n  hôngcần ph i cố gắng 
ngay tr  thành siêu sao hoàn thành công việc. Các b n tập trung và ph n đ u đ t m c hoàn thành 
công việc tốt và duy trì bền vững theo th i gian. Đ ng dài mới biết ngựa hay r t đúng trong tr ng 
hợp này. Các b n nên cố gắng nằm trong  0   nhân viên tốt nh t c a công ty hiện t i. 
 
02‐  u n lu n đ nh gi  về b n  h n, ngành nghề và   ng  y đang là  việ  các b n cần xác định 
lộ trình nghề nghiệp dài h n c a mình bao gồm 0  yếu tố (ngành – industry, nghề –  unction và vị trí 
– position).  au  hi xác định rõ lộ trình nghề nghiệp, các b n cần thiết ph i đánh giá hai yếu tố quan 
trọng: sự ph  hợp c a cá nhân với công ty mình đang làm và công ty  mình đang làm c ng với thay 
đổi c a ngành nghề. Thực hiện đánh giá   WOT cho b n thân trong ngành, nghề và vị trí nắm giữ 
nhằm phát hiện các điểm yếu và  hông hoàn h o cũng nh  các điểm m nh và hoàn h o. 
 
03‐ Đầu  ư  hê   ho  hấ  xám: Đừng lăn tăn việc công ty  hông bỏ tiền đào t o cho các b n. Các 
b n hãy tự đầu t  cho các  hóa học thích hợp với sự phát triển nghề nghiệp c a mình một cách 
 hôn ngoan. Tự đầu t  cho ph p các b n lựa chọn các ch ơng trình học ph  hợp nh t với ho ch 
định nghề nghiệp trong mục 0 . T  lệ đầu t  cho tự đào t o nên vào  ho ng  0‐     tổng thu nhập 
một năm c a các b n trong tr ng hợp các b n ch a đ t tới các vị trí nh  tr ng ph ng hoặc qu n 
l  quan trọng. Các b n cũng chú   việc hoàn thành ch ng chỉ nghề nh  C  ,    C ,   . Các 
ch ng chỉ nghề này là biểu t ợng cho sự chuyên sâu về  ỹ năng và  iến th c c a các b n. 
 
04‐ Đầu  ư  ho ngoại ngữ  Nếu nh  các b n  hông nói đ ợc tiếng  nh, các b n hãy m nh d n đọc 
thông và viết th o. Ngo i ngữ cần th i gian và nếu chúng ta  hông học đều đặn thì chắc chắn ch ng 
bao gi  các b n l i có thể sử dụng đ ợc ngo i ngữ. Các b n nên tiếp cận theo h ớng tốt hơn thay 
vì  hoàn h o. Nếu  hông nói đ ợc tiếng  nh, đọc thông viết th o cũng giúp c i thiện cơ hội nghề 
nghiệp r t nhiều. 
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05‐ Hãy t o những  T R cho nghề nghiệp: trong tuyển dụng: các chuyên viên luôn luôn sử dụng  ỹ 
thuật  T R‐ tình huống‐ nhiệm vụ – hành động và  ết qu . Các b n trong làm việc hãy cố gắng thực 
hiện các  T R có   nghĩa ví dụ tham gia vào nhóm nâng cao hiệu qu  qui trình tác nghiệp, thực hiện 
dự án nghiên c u thị tr ng t i quận  , ch ơng trình gi m th i gian setup  máy t i nhà máy Đồng 
Nai. Các ví dụ trên là những  T R điển hình trong  hồ sơ c a các b n. Càng nhiều  T R bao nhiêu 
và m c độ  T R tăng dần theo th i gian là cách chắc chắn t o độ “ Hot” c a các b n trên thị tr ng 
tuyển dụng 
 
06‐  ung phong  ha  gia vào những  ự  n và phần việ   h   h n  No pain no gain –  hông đau 
thì  hông tiến bộ, các b n cần ph i tham gia vào các dự án và phần việc  hó  hăn c a công ty. Có 
r t nhiều  ỹ năng,  iến th c, tr i nghiệm chỉ có thể học đ ợc trong những dự án và công việc  hó 
 hăn. 
Khi tham gia các phần việc  hó  hăn, các b n  hông những học đ ợc từ các đồng nghiệp mà c n từ 
các đối tác,  hách hàng và đơn vị t  v n.  
 
07‐   ng  ao     độ  u n l  hoặ      h nhiệ : các b n cần chú   phát triển tầm m c qu n l  
hoặc trách nhiệm c a mình trong công việc. Yếu tố này có thể bao gồm các vị trí qu n l  hoặc trách 
nhiệm tăng cao nh  doanh số ,  hách hàng quan trọng, ph m vi ho t động v v  
 
08‐  ở hữu những  hành  ố độ  đ o  các b n luôn luôn chú   các năng lực,  ỹ năng,  iến th c và 
 inh nghiệm c a mình để t o những gì độc đáo trong con mắt chuyên viên tuyển dụng. Ví dụ b n có 
thể tự tin trao đổi với chuyên viên tuyển dụng về toàn bộ qui trình qu n l  ch t l ợng b n đã có s n 
để triển  hai trong công ty. Các thành tố độc đáo có thể là  ỹ năng th ơng th o c a các b n trong 
mọi hoàn c nh đều đem l i những thuận lợi cho công ty.  
 
09‐  à  ộ     nh n đắ  nh n    : tài năng là quan trọng nh ng công ty là một tập thể. Các b n 
luôn luôn cố gắng tr  thành đắc nhân tâm sẽ là một yếu tố quan trọng trong con mắt nhà tuyển dụng 
 
10‐ C u lạ  bộ những ngư i giỏi  Các cá nhân chung một điểm th ng giao tiếp và gắn  ết với 
nhau. Các b n cần xác định rõ tập thể cá nhân xu t sắc trong ngành và nghề mình đang ho t động. 
Kết nối với tập thể cá nhân xu t sắc trong c ng ngành nghề t o cơ hội cho các b n nâng cao th ơng 
hiệu,  ỹ năng và  iến th c b n thân. Ngoài ra các quan hệ trong tập thể xu t sắc sẽ t o nhiều cơ hội 
nghề nghiệp.  
 
11- Tha  gia      ự  n F eelan e    ên c nh công việc chính c a các b n t i doanh nghiệp. Các 
b n cần tham gia vào các dự án bên ngoài để nâng cao thu nhập, tăng  iến th c, tr i nghiệm thêm 
 ỹ năng. Các dự án  reelancer đ i hỏi việc phối hợp giữa các thành viên tốt vì vậy sẽ rèn luyện các 
b n năng lực phối hợp và làm việc nhóm. Các dự án  reelancer cũng giúp cho các b n t o dựng mối 
quan hệ và xây dựng th ơng hiệu b n thân.  
 
12- Tha  gia vào     hoạ  động và  ự  n xã hội  Các dự án xã hội sẽ t o cho các b n các tr i 
nghiệm quan trọng về  ỹ năng và  inh nghiệm. Các b n sẽ có những góc nhìn mới và các ph ơng 
pháp tiếp cận gi i quyết v n đề sáng t o. Tham gia dự án xã hội c n nâng cao th ơng hiệu b n thân 
cho các b n.  
 
   yếu tố trên có thể giúp các b n nhìn l i và ho ch định độ “Hot” trên thị tr ng tuyển dụng. Các 
b n sử dụng các yếu tố này và lập  ế ho ch thực hiện hàng năm. 
 
Chúc các b n thành công. 
 
 
07-Công th c 9 K cho hồ s   ng tuyển  tuyệt v i  
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Các b n nộp đơn ng tuyển r t lo ng i khi chu n bị hồ sơ ng tuyển – Cv th ng r t quan ng i làm 
thế nào có đ ợc CV tốt và hiệu qu .  au đây là công th c 9 K nhằm giúp cho các b n tìm kiếm việc 
làm đánh giá CV c a mình 

Keyword: Key word là từ ngữ quan trọng trong thế giới ph ng. Các bài viết cần ph i có  ey word để 
công cụ tìm kiếm lọc ra cho ng i sử dụng. T ơng tự nh  vậy chuyên viên tuyển dụng sẽ tìm kiếm 
những key word quan trọng trong CV để đánh giá sơ bộ về ng viên.  

Ki n th c:  Các b n cần ph i đánh giá  iến th c c a mình thể hiện trong b n CV nh  thế nào- kiến 
th c về chuyên môn, kiến th c qu n lý và kiến th c chung  

Kỹ n ng  Chữ K th  hai chính là kỹ năng,  Kỹ năng trong CV thể hiện qua m c độ và ph m vi c a 
các công việc thực hiện.  Kỹ năng thể hiện qua các dự án, số l ợng ng i, các v n đề mà công việc 
gặp ph i.  

Kinh nghiệm: Chữ K th  ba chính là kinh nghiệm,. Kinh nghiệm thể hiện qua năng lực và cách xử lý 
c a ng viên tr ớc các v n đề trong quá trình thực hiện công việc. Kinh nghiệm chính là kết tinh c a 
kỹ năng  iến th c và thái độ trong một hoàn c nh cụ thể cho một v n đề cụ thể. Trong CV th ng r t 
khó thể hiện kinh nghiệm tuy nhiên nó là nguồn thông tin để cho chuyên viên phỏng v n đặt các câu 
hỏi sâu hơn trong quá trình phỏng v n  

Khen  hưởng: một ng viên có các thành tích nổi trội sẽ v ợt qua d  dàng các ng viên khác. Do 
vậy nếu hồ sơ có  èm các ch ng c  thông tin về các kết qu  v ợt trội ng viên sẽ d  dàng trong các 
vòng sau  

Kiên định: Thay đổi là một trong những yếu tố làm m t điểm ng viên vì nó ch ng tỏ ng viên 
không có mục tiêu rõ ràng và không gắn kết với chính mình. Kiên định thể hiện qua ng viên theo 
một nghề, một lo i công việc . Các giai đo n chuyển việc đều có một mục tiêu phù hợp và ngày càng 
phát triển lên về l ợng và ch t. 

Kiên trì: Kiên trì là yếu tố mà chuyên viên tuyển dụng tìm kiếm từ các ng viên. Kiên trì thể hiện kh  
năng cam  ết và thực hiện công việc tới c ng d ới các áp lực không tiên liệu đ ợc trong quá trình 
làm việc. Có r t nhiều ng viên có những năng lực tốt nh ng  hông  iên trì trong công việc cho tới 
tận cùng.  

Kh   h n  B n Cv cũng nh  quá trình phỏng v n , các chuyên viên tuyển dụng sẽ đánh giá ng 
viên v ợt qua các  hó  hăn trong công việc nh  thế nào. Khó  hăn nêu bật các giá trị quan trọng 
c a ng viên nh  năng lực sáng t o, tận dụng nguồn lực và ý chí trong công việc. 

Kiểm tra: Cuối cùng, b n Cv cần ph i tránh các l i thông th ng nh  chính t . Các ng viên cần 
kiểm tra kỹ càng b n CV c a mình h n chế những sai sót đáng tiếc.  

Công th c 9 K không những sử dụng cho b n CV mà còn áp dụng trong c  quá trình phỏng v n. Các 
b n trẻ cần hiểu và thực hiện  9 K này trong công việc. Kết hợp với bài viết “ CV từ năm th  nh t” sẽ 
giúp cho các b n trẻ có đ ợc chu n bị hoàn h o cho việc làm.  

 
08-Thuy   phụ   hành   ng  hà Tuyển Dụng – C   B   uy   Chưa  ệ Thống và Ti    ộ  

Có nhiều ch ơng trình đào t o tuyển dụng cho các b n tìm việc sử dụng các từ hoa mỹ nh  “  H  
Gục Nhà Tuyển  ụng “ ,  “ Chiến Thắng Nhà Tuyển  ụng “. T t c  những từ hoa mỹ đó chỉ mang 
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tính ch t mar eting c  mồi các b n đóng tiền tham gia vào các  hóa học tuyển dụng ch a rõ ch t 
l ợng c a họ. Trên thực tế các b n r t  hó có thể nói  hông thể qua mặt chuyên viên tuyển dụng vì 
đơn gi n họ có nhiều  inh nghiệm, tri th c và rèn luyện nhiều hơn các b n.  

Các b n ng tuyển chỉ có  h  năng tham gia phỏng v n  - 0 lần trong  hi các chuyên viên tuyển 
dụng thực hiện phỏng v n hàng trăm, ngàn lần với các ng viên  hác nhau về trình độ, c p độ và 
 inh nghiệm.  i thực thi nhiều sẽ có những lợi thế hơn. Các chuyên viên tuyển dụng có th i gian 
nghiên c u, tìm hiểu và chu n bị phỏng v n nhiều hơn các b n do vậy họ có nhiều lợi thế hơn các 
b n. Họ có thể tìm hiểu công ty, tìm hiểu ng i xếp  c a b n , tìm hiểu văn hóa và r t nhiều th   hác 
nếu họ cần muốn biết. Yếu tố th  ba, các chuyên viên tuyển dụng đều tr i qua những ch ơng trình 
đào t o chuyên sâu về tuyển dụng chỉ có một mục đích “ H  gục các ng viên  hông ph  hợp  ngay 
và luôn một cách hiệu qu  “. Yếu tố th  t  , cũng nh  các ng viên, chuyên viên tuyển dụng có các 
nhóm và câu l c bộ nhằm trao đổi , chia sẻ và nâng cao nghề nghiệp chuyên sâu về tuyển dụng. 
 ua đó  inh nghiệm , chuyên môn c a họ sẽ đ ợc nhanh chóng nâng cao và cập nhật. Yếu tố th  
năm đó là họ s  hữu những công cụ chuyên môn nh  các bài test, ngân hàng câu hỏi chuyên 
nghiệp, nghiên c u tâm l  và hành vi giúp cho họ tr  nên sắc s o và lợi h i hơn r t nhiều.  

Nói một cách ngắn gọn, các b n tìm việc đừng o t ng với tâm thế  “ H  Gục Nhà Tuyển  ụng “ . 
Các b n chỉ có thể thành công  hi thuyết phục nhà tuyển dụng rằng các b n là ph  hợp nh t với mẫu 
hình họ đang tìm  iếm cho vị trí tuyển dụng.  ài viết nhằm đ a ra   yếu tố quan trọng nh t , chuyên 
viên tuyển dụng tìm  iếm từ các ng viên ch a đ ợc hệ thống và đề cập trong các tài liệu h ớng 
dẫn tuyển dụng. 

0 - hững điều  h ng      ong yêu  ầu  uyển  ụng: Yêu cầu tuyển dụng chỉ có thể nói lên đ ợc 
những v n đề quan trọng và chung nh t cho vị trí tuyển dụng. Có r t nhiều những v n đề nhỏ mà 
chuyên viên tuyển dụng  hông thể nói trong yêu cầu tuyển dụng đăng t i trên báo. Các b n ng viên 
cần ph i tìm hiểu càng nhiều càng tốt từ các nguồn thông tin về vị trí tuyển dụng.  au  hi phát hiện, 
các b n sẽ chuyển t i thông tin vào trong hồ sơ ng tuyển sẽ đ ợc  h  năng thành công cao hơn. Ví 
dụ t i vị trí tuyển dụng cần ng i phỏng v n có  ỹ năng giao tiếp r t tốt vì ph i th ng xuyên làm 
việc với các lãnh đ o trong doanh nghiệp. Trong hồ sơ tuyển dụng và trong quá trình tuyển dụng, 
ng viên nêu bật  h  năng và  inh nghiệm làm việc với các tr ng ph ng sẽ là một lợi thế.  

0 - ự  h n  hự    Chuyên viên tuyển dụng r t ác c m với các thông tin dối trá. Nếu các b n che 
gi u thông tin và bị phát hiện, chuyên viên tuyển dụng sẽ đánh giá các b n có nhiều sự dối trá mà 
ch a phát hiện.  oanh nghiệp  hông thể giao trọng trách cho một ng i thật sự  hông chính trực vì 
họ e sợ vì quyền lợi b n sẽ s n sàng bán rẻ công ty.   

0 - ự    n vẹn   Chuyên viên tuyển dụng r t  hông thích những câu chuyện dang d . Các b n có 
những dự án ch a hoàn thành, những ch ơng trình ch a  ết thúc, những công việc ch a hoàn thiện 
thể hiện sự thiếu cam  ết từ ng viên. Ngoài ra , bỏ cuộc giữa chừng c n thể hiện năng lực tri th c 
yếu   m và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Các b n ng viên cần cố gắng làm trọn vẹn các ho t 
động c a mình t o một CV hoàn chỉnh đẹp đẽ.    

04-Gi    ị  iêng  Cuộc sống là đa d ng do vậy các ng viên có những điểm m nh riêng sẽ đ ợc 
quan tâm nhiều trong quá trình tuyển dụng.  ột ng viên mar eting có   h  năng viết nội dung tốt  
thông qua port olio các bài báo đã đăng chắc chắn sẽ đ ợc nhận.  ột ng viên chuyên viên nhân sự 
có  h  năng làm  C tốt trong các sự  iện sẽ là điểm cộng so với các ng viên  hác. Các b n cần 
ph i luôn luôn cố gắng t o ra những giá trị riêng đặc sắc để tăng th ơng hiệu và giá trị b n thân.   
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05- h     iển bền vững: Thay đổi đ m b o thành công nh ng nếu thay đổi  hông dựa trên những 
nguyên tắc  hay quy luật nh t định thì đó là sự h n lo n.  ột b n ng viên vào ph ng  inh doanh sẽ 
làm cho chuyên viên tuyển dụng c m th y bối rối  hi b n đó nh y qua r t nhiều công việc trong 
những ch c năng  hác nhau. Các b n ng viên cần ph i qu n trị nghề nghiệp c a b n thân một 
cách bền vững theo một định h ớng  iên định và nh t quán.  n định h ớng sales và mar eting thì 
b n có thể làm vị trí dịch vụ  hách hàng vì nó vẫn gần gũi với định h ớng b n chọn. Tuy nhiên nếu 
b n nh y sang vị trí qu n l  ch t l ợng thì đó là v n đề. Chuyên viên tuyển dụng sẽ đánh giá b n 
 hông có phát triển bền vững. Các b n ng viên trẻ cần r t chú   thể hiện v n đề này trong CV.  

Trên đây là   điều chuyên viên tuyển dụng tìm  iếm những ng viên tuyệt v i. Để có đ ợc điều này, 
các ng viên cần r t th u hiểu và qu n trị nghề  nghiệp c a mình hệ thống và chuyên nghiệp. Đây 
chính là tiêu chu n gắt gao nh t sàng lọc ng viên vì chỉ có những ng i bền bỉ theo th i gian mới 
có thể chiến đ u thành công với mọi thách th c trong công việc.  

09-C u hỏi s    hủ  ng viên  ang bộ  ặ    ẻ  h   - “ Bạn giới  hiệu về bạn  ho  húng   i 
đư    h ng “ 

Các chuyên viên phát triển nghề nghiệp th ng t  v n r t nhiều các câu hỏi và các  ỹ thuật tr  l i 
câu hỏi trong phỏng v n. Tuy nhiên trên thực chiến, có hai câu hỏi quyết định tới 80   những gì 
thành công c a ng viên đó là câu đầu tiên “ n giới thiệu về b n cho chúng tôi đ ợc  hông” và câu 
hỏi th  hai “  n có gì hỏi chúng tôi hay  hông “ vào cuối buổi phỏng v n. Đó chính là cặp sát th  
ng viên mang bộ mặt trẻ thơ đã h  th   hông biết bao nhiêu cao th  ng viên gi  hiệu.  

Câu hỏi “ n giới thiệu về b n cho chúng tôi đ ợc  hông” quan trọng nh t trong buổi phỏng v n vì 
đó là câu hỏi cho ph p b n tự quyết định nói cái gì, nói nh  thế nào và nói bao nhiêu lâu. Các b n 
đang làm ch  cuộc chơi. Nếu nh  câu hỏi này các b n tr  l i  hông tốt thì làm sao các b n có thể 
làm tốt các việc  hác. Kể l i chính b n thân mình, cuộc sống mình mà c n  hông h p dẫn,  hông súc 
tích,  hông ngắn gọn ,  hông đi th ng vào v n đề thì chắc chắn các b n là những ng viên  hông có 
 h  năng.  

Chuyên viên tuyển dụng tìm hiểu những gì từ câu hỏi này. Có r t nhiều v n đề trong câu hỏi này 
công ty muốn tìm hiểu từ ng viên  

01-     độ  huẩn bị  Th ng các ng viên nghiêm túc đều tập d ợt câu hỏi này r t  ỹ. Các ng 
viên chuyên  nghiệp nói r t hoàn h o câu tr  l i này với đầy đ  thông tin và m ch l c. Nếu các 
b n p úng tr  l i  hông hoàn h o điều đó có nghĩa là các b n thiếu chuyên nghiệp.  
 

02- Ch n l    h ng  in  ng viên th ng có r t nhiều  inh nghiệm và tr i nghiệm trong các lĩnh vực 
 hác nhau. Tuy nhiên t i vị trí ng tuyển, ng viên cần lựa chọn và nê bật những  inh nghiệm tri 
th c nào liên quan mật thiết tới công việc đang ng tuyển. Các b n cần ph i tối u hóa b n thân 
cho doanh nghiệp đang làm việc. 

 
03- Kh  n ng   uyền  h ng  Làm việc đ i hỏi giao tiếp r t cao trong công việc. Nếu nh  b n  hông 

nói đ ợc tốt về mình thì sao b n có thể truyền thông và giao tiếp tốt trong công việc.  n  hông 
thể nói tốt về chính b n thì b n  hông thể nói tốt về b t  ỳ v n đề gì. 

 
04- Tư  uy  ổ  h   và logi    n cv c a b n r t dài, b n sẽ ph i có trách nhiệm chu n bị một trailer 

thật hoành tráng về b n. Chúng tôi muốn  iểm tra b n có  h  năng t  duy tổ ch c và logic thông 
qua đo n giới thiệu ngắn gọn.  
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05- Kiể    a      ỹ n ng giao  i p phi ng n ngữ  Thông qua đo n giới thiệu, chuyên viên tuyển 
dụng sẽ đánh giá  h  năng giao tiếp phi ngôn ngữ c a các b n. Các b n có biết  ết hợp ngôn 
ngữ và hình thể để t o ra thông điệp n t ợng nh t cho ng i nghe.  

 
06- Kiể    a  h o  h ng  in  Thông qua giới thiệu b n thân, các chuyên viên tuyển dụng sẽ  iểm tra 

ch o với b n CV để phát hiện ra những điều sai lệch. Đây cũng là l  do tôi  huyên các b n  hông 
nên sử dụng dịch vụ viết CV thuê hộ vì sẽ t o điều  iện các l i x y ra trong quá trình phỏng v n.  

Câu hỏi đơn gi n m  đầu buổi phỏng v n “  n giới thiệu về b n cho chúng tôi đ ợc  hông “ thực 
sự là một câu hỏi hóc búa và cần chu n bị  ỹ càng. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Câu hỏi phần đuôi  “ 
 n có gì hỏi chúng tôi hay  hông “ sẽ đ ợc gi i đáp vào số ra tuần sau vào ngày    08  0  . Các 
b n đón đọc  

10-C   phư ng ph p phỏng vấn  h   h i  
 
ng viên đang  hoan  hoái vì lọt vào v ng cuối c ng cuộc phỏng v n và b t ng  họ ph i ch ng  iến 

các ph ơng pháp phỏng v n cao c p nhằm h  gục gọn lẹ các ng viên tay mơ. Các b n hãy trang bị 
ngay các thông tin  cần thiết để ch  động đón nhận và xử l  thành công các hình th c này. Các b n 
cầu l u   nếu nh  các b n ph i đối chọi với các ph ơng pháp d ới đây thì  h  năng các b n thành 
công sẽ r t cao  
 
 hỏng vấn nh   
 
 hỏng v n theo nhóm hiện đang là ph ơng pháp phỏng v n r t phổ biến mà b n có thể “đối 
mặt”xuyên suốt con đ ng sự nghiệp. Đúng nh  tên gọi, buổi phỏng v n này th ng bao gồm   
ng i tr  lên, bao gồm Tr ng ph ng tuyển dụng,  u n l  trực tiếp, thậm chí là sự tham gia c a 
 an qu n trị.  ố l ợng ng i trong nhóm có thể nhiều hơn thậm chí 4-  ng i. L  do quan trọng 
trong phỏng v n nhóm đó là b n sẽ ph i làm việc với nhiều ng i. Toàn bộ các cá nhân làm việc với 
b n sẽ ngồi chung để tiết  iệm th i gian.  uan trọng hơn nữa họ sẽ có cơ hội tiếp cận b n c ng một 
lúc và đánh giá chính xác nhiều góc c nh hơn.  
 
 hỏng vấn  ua vi eo 
 
 hỏng v n video th ng x y ra  hi các b n ph i phỏng v n với V   hoặc với các lãnh đ o n ớc 
ngoài. Thông th ng phỏng v n trực tiếp sẽ áp dụng nh ng do c p bách cần ph i triển  hai phỏng 
v n qua video. Khi phỏng v n video các b n cần ph i chú   rằng video và âm thanh có thể ghi l i để 
nhân viên tuyển dụng xem l i sau này. Ngoài ra phỏng v n video sẽ  hó cho các b n truyền t i ngôn 
ngữ phi l i nói. Các b n cần ph i r t chú   về giọng nói thông qua phỏng v n video  
 
 hỏng vấn   ng  hẳng  
 
Chúc mừng các b n đã nhận đ ợc l ng tin t ng từ chuyên viên tuyển dụng.  ng th c phỏng v n 
này đ ợc sử dụng để đo l ng  h  năng giữ bình tĩnh và chịu đựng áp lực. Cách th c các b n tr  
l i phỏng v n cũng quan trọng  hông   m nội dung phỏng v n. Có thể b n đang thắc mắc là t i sao 
nhà tuyển dụng hàng đầu l i sử dụng những câu hỏi nh  thế này. Đây chính là một ph ơng pháp 
cao c p  để tái  h ng định  h  năng c a các b n thông qua các câu hỏi hóc búa và  hó  hăn. 
 
 hỏng vấn    phỏng  
 
Có một d ng th  t  đó là chuyên viên tuyển dụng yêu cầu các b n mô phỏng l i một ho t động hay 
quy trình trong cuộc sống.  hỏng v n mô phỏng đo l ng năng lực xử  l  và triển  hai c a các b n. 
 hỏng v n mô phỏng sẽ cho l i gi i chính xác  h  năng thực chiến c a các  b n trong các tr ng 
hợp gi i quyết thực tế.  
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 hỏng v n nào cũng đ i hỏi bình tĩnh và sự chu n bị chu đáo. Tuần sau sẽ trao đổi chi tiết cách th c 
các b n cần có để đ m b o thành công trong 4 lo i hình phỏng v n nói trên.   
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Phần 9: Thử Việ  và 90 ngày đầu tiên làm việc  

01-Ch n điểm sinh viên mới đi là   ần khắc phục ngay  

 inh viên  hi đi làm công việc đầu tiên có c  trăm th  ph i rèn luyện và học tập. Trong    năm làm 
việc đây là những điểm quan trọng và các b n trẻ hay mắc ph i nh t trong những ngày đầu tiên. Các 
b n trẻ cần tập trung và rèn luyện khắc phục  

01- Tuân thủ nội  uy và      uy định ngầm: Các b n trẻ sinh viên ch a bao gi  làm trong doanh 
nghiệp và tuân th  quy tắc chặt chẽ. Các b n cần ph i tìm hiểu thật kỹ các nội quy trong th i gian 
làm quen với công việc. Các b n trẻ cần đọc kỹ các h ớng dẫn và hỏi chi tiết các anh chị phụ 
trách, Ngoài ra các b n còn ph i tích cực quan sát ghi nhận các quy định và luật lệ mọi ng i 
tuân th  ngầm trong công ty.  
 

02- Ghi nhớ các thông tin quan tr ng: Trong doanh nghiệp các b n cần ghi nhớ các thông tin quan 
trọng nh  vị trí phòng kế toán, số điện tho i điều xe, vị trí đặt máy copy v v. Có hàng trăm thông 
tin nh  thế này cần ghi nhận. Các b n trẻ hiểu ngắn gọn nh  thế này  
“ để công ty tr  thành c a mình, các b n cần ph i biết mọi ngóc ngách c a công ty “ 

 
03- Tuân thủ  uy    nh,  uy định, chính sách, biểu mẫu: T t c  các ho t động trong doanh nghiệp 

đ ợc thực hiện theo những quy định chặt chẽ đ m b o sự phối hợp giữa các phòng ban và ch c 
năng. Các b n nhân viên mới cần ph i làm đúng việc và đúng quy trình. Tham  h o các tài liệu 
h ớng dẫn là nhiệm vụ bắt buộc c a các b n nhân viên mới đi làm những ngày đầu tiên  

 
04- Giao ti p qua email: Giao tiếp luôn luôn là yêu cầu hàng đầu để cho các  b n trẻ đi làm cần trau 

dồi. Tuy nhiên kỹ năng giao tiếp email là quan trọng nh t vì các b n ph i sử dụng ngay từ những 
ngày đầu tiên, gi  đầu tiên. Email càng quan trọng khi các b n nhiều khi giao tiếp với các c p 
qu n lý c p cao trong doanh nghiệp. Điểm th  ba email là văn viết và đ ợc l u trữ trong hệ 
thống do vậy các b n cần hết s c chuyên nghiệp. Các b n cần tìm hiểu ngay các nguyên tắc 
giao tiếp email trong công việc ngay từ những ngày đầu tiên.  

 
05- H p hiệu qu : Đi làm việc là đi họp. Các b n cần rèn luyện kỹ năng họp hiệu qu  nh  tr ớc 

cuộc họp , trong cuộc họp và sau cuộc họp. Các b n cần rèn luyện kỹ năng tập trung, ghi nhận 
và đặt câu hỏi trong cuộc họp. Lựa chọn vị trí ngồi họp trong công ty cũng là một nghệ thuật. 
Trong phòng họp luôn luôn có những vị trí có ch  định s n. Các b n cần ph i th u hiểu những 
chi tiết nhỏ nh  vậy trong cuộc họp  

 
06- Ghi chép thông tin: Các b n sinh viên đi làm th ng ch  quan tin t ng vào bộ nhớ c a mình. 

Có r t nhiều tr ng hợp các b n làm sai do các b n không nhớ hoặc ghi nhớ sai. Quyển sổ và 
cây bút nên là đồ vật th ng trực thay vì  martphone l ớt facebook c a các b n nhân viên trẻ.  

 
07- Tập trung trong một kho ng th i gian: Đi làm  hông ph i đi chơi thích thì nghỉ gi i lao. Các 

b n sinh viên mới đi làm cần có kh  năng tập trung theo dỏi một công việc trong một kho ng th i 
gian nh t định. Đây cũng là điểm yếu khi các b n trẻ th ng vừa học vừa chơi vừa l ớt 
Facebook. Duy trì tập trung là một điểm khác biệt c a nhân viên đi làm và sinh viên đi học.  
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08- Vi   b o   o và v n b n: Các b n trẻ sẽ ph i viết nhiều báo cáo và văn b n qu n trị. Kỹ năng 
viết c a các b n sinh viên th ng không hoàn h o do ch ơng trình đào t o đ i học đã bỏ luận 
văn tốt nghiệp và thay bằng thi tốt nghiệp. Các văn b n làm việc th ng ngắn gọn, xúc tích và 
mang tính h ớng hiệu qu  cao. Các b n sinh viên cần rèn luyện kỹ năng này ngay trong th i 
gian học đ i học  

 
09- Kh  n ng  ự phát hiện lỗi và sửa sai: Doanh nghiệp khác với tr ng đ i học  ch  doanh 

nghiệp tr  tiền cho nhân viên làm việc. Do vậy nhân viên cần có trách nhiệm hoàn thành mọi 
công việc và không có sai hỏng. Trên thực tế, yêu cầu đó đ ợc hiểu rằng các  nhân viên ph i tự 
kiểm soát, phát hiện và có kh  năng tự sửa sai. Đây là điểm r t khác biệt giữa môi tr ng làm 
việc và đi học đ i học.  

Quá trình chuyển đổi một nhân viên từ một sinh viên sang ng i làm việc chuyên nghiệp đ i hỏi một 
kho ng th i gian  nh t định. Tuy nhiên bằng việc u tiên những mục quan trọng, quá trình chuyển 
đổi đó sẽ ít mắc sai sót hơn.  uan trọng hơn nữa, các b n sinh viên có thể chu n bị cho những yêu 
cầu đó ngay trong th i gian học đ i học.  
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Phần     Đổi Mới –Sáng Tạo – Khởi Nghiệp  

01- 0   ng  ụ để  ạo  a    ưởng  

Trong ch ơng trình đào t o  000 th  lĩnh trẻ đổi mới sáng t o, chúng tôi các gi ng viên đã đ a r t 
nhiều công cụ,  ỹ năng và  iến th c nhằm giúp cho các b n trẻ có đ ợc những tri th c căn b n về 
đổi mới sáng t o.  au đây là  0 công cụ giúp cho các b n phát  iến ra những   t ng  mới trong 
công việc cũng nh  trong  inh doanh  

 -Role  laying- đóng vai: Đóng vai để thể hiện các tình huống quan sát trên thực tế từ đó t o ra 
những   t ớng và thay đổi so với hiện t i  

 - ctive  earch – tìm  iếm tích cực: Tích cực tìm  iếm gi i pháp và thông tin từ mọi nguồn  hác 
nhau liên quan tới v n đề đang nghiên c u  

 - ttribute listing- Tiếp cận các tính năng: Chúng ta  liệt  ê các tính năng c a s n ph m  gi i pháp 
hiện có.  au đó bổ xung  thay đổi tính năng để t o ra những s n ph m và gi i pháp mới  

4- rain  torming –  hát xu t   t ng: Các nhóm công cụ và cách th c d ng để t o ra các   t ng 
mới. Chúng ta  hông đánh giá ch t l ợng   t ng trong giai đo n phát xu t   t ng.  

 -Collaborative- phối hợp: hai hay nhiều hơn các cá nhân làm việc chung với nhau trên một dự án 
nhằm gi i quyết một v n đề cụ thể  

6- Critique- ph n biện: Chúng ta nhìn nhận và chỉ trích tích cực v n đề dựa trên các l i và các điểm 
 hông hoàn thiện để tìm ra những   t ng mới  

 -  ocumenting-viết triển  hai: Chúng ta viết ra mô t  và chỉ dẫn các v n đề hiện t ợng từ đó rút ra 
những   t ng và cách th c tiếp cận mới  

8-  xpert Opinion- tham v n chuyên gia:  Chúng ta tiếp cận các chuyên gia lâu năm trong ngành để 
nhận các chỉ dẫn c a họ về v n đề đang gi i quyết  

9- mpathy  User research – th u c m nghiên c u  hách hàng: Chúng ta tìm hiểu và th u c m 
những suy nghĩ hành động l i nói c a  hách hàng và ng i d ng từ đó tìm ra những   t ng mới  

 0-  ncompass- tích hợp thông tin: Chúng ta tích hợp thêm thông tin thích hợp vào dự án hay v n đề 
chúng ta đang gặp ph i  

  -  orced  nalogy- Kết hợp c ỡng b c: Chúng ta  ết nối và so sánh hai hiện t ợng, v n đề có r t 
ít sự giống nhau để tìm ra những góc nhìn mới –   t ng gi i quyết  

12- Incubate- ơm   t ng: Chúng ta thoát ra  hỏi v n đề th  lỏng suy nghĩ và để cho tiềm th c ho t 
động sáng t o ra   t ng mới  

  -  assive searching- tim  iếm thụ động: Chúng ta tìm  iếm các thông tin sự vật  hông liên quan gì 
tới v n đề đang xử l . Đơn gi n chúng ta tìm  iếm nguồn c m h ng , động viên cho công việc đang 
gi i quyết  

 4-  rototyping- mô hình mẫu: Chúng ta t o ra các mô hình mẫu xem x t và đánh giá ho t động c a 
mô hình mẫu và từ đó t o ra   t ng mới  
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  - Re lect- t  duy quá  h : Chúng ta xem l i các công việc, dự án cũ , chiêm nghiệm thành công 
th t b i để rút ra những   t ng mới  

 6-  ocialzing-  ết giao xã hội: Chúng ta nói chuyện với những ng i hoàn toàn  hông có liên quan 
tới dự án công việc nhằm có đ ợc những góc nhìn mới  

  - ailure  uccess analysis: – phân tích thành công và th t b i:  hân tích nghiên c u thành công 
th t b i trong lĩnh vực liên quan sẽ t o ra những   t ng mới hoàn toàn  

 8-  reedom – tự do: hoàn toàn tự do gi i thoát  hỏi công việc hiện t i để tìm ra những   t ng mới  

 9-   etching – vẽ phác th o: Vẽ phác th o mô t  sơ qua v n đề gi i pháp đang thực hiện từ đó có 
đ ợc những   t ng mới  

 0-  toryboard- phác th o mô hình: T t c  các v n đề liên quan đều đ ợc đ a lên t m b ng viết 
nhằm thể hiện mối t ơng quan giữa các thành tố cũng nh  các nguyên tắc vận hành.  

Các công cụ trên giúp cho các b n trẻ có thể triển khai phát kiến   t ng hệ thống và hiệu qu . Các 
b n có thể tìm hiểu sâu thêm các công cụ trong ch ơng trình đào t o 1000 th  lĩnh trẻ đổi mới sáng 
t o 

02-Th  hệ trẻ cần h   đổi mới sáng tạo – Chư ng    nh  000  hủ lĩnh   ẻ đổi mới sáng tạo  

Sáng t o và đổi mới  ( viết tắt Đ  T)  cần đ ợc áp dụng vào trong mọi lĩnh vực c a cuộc sống. 
Trong cuộc sống, b t kỳ cá nhân nào cũng cần ph i áp dụng những nguyên tắc , công cụ và kiến 
th c  Đ  T. Cá nhân hay doanh nghiệp muốn thành công ph i t o ra giá trị cho xã hội. Đ  T chính 
là cách th c nhằm t o ra giá trị mới, gia tăng hoặc c i tiến giá trị hiện t i. Do vậy việc học Đ  T là 
nhu cầu cần thiết cho mọi cá nhân, tổ ch c doanh nghiệp. 

Ch ơng trình đào t o 1000 th   lĩnh trẻ đổi mới sáng t o kéo dài ba ngày nhằm trang bị những 
nguyên tắc, kỹ năng, công cụ căn b n c a đổi mới sáng t o cho các b n trẻ trong doanh nghiệp và 
cộng đồng. Ch ơng trình đ ợc thành lập b i ba đơn vị  Đ i Học Việt Đ c- VGU, Đ i Học Nguy n 
T t Thành – NTTU , Tổ Ch c Kết Nối Giao Th ơng Vietnam  usiness  atching –V  . Ch ơng 
trình có tầm nhìn h ớng tới t o ra 10 ngàn th  lĩnh đổi mới sáng t o trên c  n ớc.  

 a ngày đào t o sẽ cung c p những khái niệm cơ b n về đổi mới sáng t o cho các b n th  lĩnh trẻ 
trong ngày một, Ths Nguy n Thị Hà Thanh – Tr ng Đ i học Nguy n T t Thành chia sẻ "Hiện có r t 
nhiều khái niệm về đổi mới sáng t o d  gây nhầm lẫn, ngày   đ ợc thiết kế nhằm giúp các b n trẻ 
hệ thống hóa các kiến th c, th u hiểu và thống nh t với ngôn ngữ đổi mới sáng t o chung trên thế 
giới. Dựa trên nền t ng đó, học viên sẽ có đ ợc nhận th c đúng đắn về Đổi mới sáng t o, hiểu đ ợc 
vai trò, ph m vi ng dụng c a ho t động đổi mới sáng t o không chỉ trong kh i nghiệp, trong kinh 
doanh mà còn trong cuộc sống và sự phát triển b n thân”  

Th  lĩnh đổi mới sáng t o là thuật ngữ d ng để mô t  các b n trẻ làm việc trong các doanh nghiệp, tổ 
ch c, hội đoàn câu l c bộ hay kh i nghiệp đam mê và  hát  hao áp dụng  đổi mới sáng t o nhằm 
t o giá trị cho b n thân, tổ ch c, doanh nghiệp và xã hội. Các b n trẻ th  lĩnh đổi mới sáng t o sẽ 
01- Áp dụng các nguyên tắc đổi mới sáng t o t o ra giá trị v ợt trội 02- Thúc đ y các b n xung 
quanh mình, trong cộng đồng c a mình cùng học hiểu hành và hoàn thiện kỹ năng đổi mới sáng t o 
03- Đ ng ra gi ng d y hoặc thực hiện các dự án nhằm lan tỏa tri th  c đổi mới sáng  t o trong cộng 
đồng.  
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Ch ơng trình đ ợc thiết kế nhằm t o ra một hệ sinh thái đổi mới sáng t o cho các th  lĩnh trẻ.  Các 
b n tham gia sẽ đ ợc học 3 ngày những kiến th c căn b n về đổi mới sáng t o. Sau ba ngày học sẽ 
có các ho t động coaching, hội th o, đào t o  chuyên sâu và thăm quan nhằm rèn luyện và phát triển 
các b n trẻ theo   h ớng chuyên biệt nh  sau  

01 Nhân viên/ doanh nghiệp: các b n trẻ chọn con đ ng phát triển này sẽ làm việc t i các doanh 
nghiệp, Ch ơng trình đào t o sẽ tập trung cho các b n những công cụ và tri th c nhằm ng dụng 
đổi mới sáng t o trong công việc các b n đang làm để t o giá trị v ợt trội. Ch ơng trình c n đào t o 
những công cụ nhằm giúp cho các b n tr  thành những lãnh đ o trong doanh nghiệp kích ho t và 
thúc đ y toàn bộ hệ thống các ho t động đổi mới sáng t o trong doanh nghiệp. 

02- Thủ lĩnh hội, đoàn hay   u lạc bộ: Các học viên trong d ng hai có thể là cán bộ đoàn thanh 
niên, hội sinh viên hay câu l c bộ trong các tr ng đ i học hay tổ ch c trong xã hội. Các học viên có 
thể là cán bộ các s  ban ngành cơ quan qu n l  nhà n ớc có nhiệm vụ thúc đ y các ho t động đổi 
mới sáng t o trong xã hội. Các b n theo con đ ng th  hai này sẽ học các module thúc đ y xây 
dựng hệ sinh thái đổi mới sáng t o, đo l ng đánh giá đổi mới sáng t o trong cộng đồng. 

03- Startup- khởi nghiệp: Ch ơng trình đào t o chuyên sâu th  ba đó chính là đào t o và phát triển 
các b n trẻ có dự định tr  thành sáng lập hay làm việc trong các doanh nghiệp kh i nghiệp. Các 
công cụ đổi mới sáng t o trong kh i nghiệp sẽ đ ợc triển khai giúp cho các b n kh i nghiệp ít r i ro 
và hiệu qu  hơn. Ch ơng trình c n bao gồm những buổi coaching với các doanh ch  kh i nghiệp đã 
thành công b ớc đầu. 

Song hành với các ch ơng trình đào t o về đổi mới sáng t o, các th  lĩnh c n đ ợc đào t o các 
module liên quan tới lãnh đ o , t o nh h ng, th ơng hiệu , làm việc hiệu qu  v/v/. Mục đích các 
module này nhằm giúp cho các th  lĩnh trẻ hoàn thiện b n thân và từ đó nhân rộng nh h ng đổi 
mới sáng t o ra cộng đồng.  

Ch ơng trình  000 th  lĩnh trẻ đổi mới sáng t o đã đi đ ợc ba khóa trong tháng 5-6-7. HIện t i số 
l ợng các b n từ ba  hóa là hơn  0 b n th  lĩnh t i TP Hồ Chí  inh. Ch ơng trình sẽ bắt đầu l i vào 
ngày 7-8-9 tháng 8. Học phí ch ơng trình đào t o 600 ngàn / sinh viên , startup và 1.2 triệu cho 
doanh nghiệp . Đặc biệt ch ơng trình có  00 xu t học bổng toàn phần dành cho các b n trẻ đã có 
các ho t động cộng đồng và đóng góp cho xã hội. Lin  đăng    ch ơng trình trên  acebook t i  

https://www.facebook.com/events/148248209078194/ 

 mail đăng    nhận học bổng và tìm hiểu ch ơng trình Ths Vũ Tu n Anh 
daotaokynangtructuyen@gmail.com  

03-Chân Dung Khởi Nghiệp -Phần mềm qu n l  b n hàng   ho   ước nhận sau 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hộ kinh doanh cá thể sẽ đ ợc sử dụng phần mềm qu n lý 
bán hàng mi n phí Dân Trí Soft từ năm  0  . 

Theo số liệu từ công ty kh o sát thị tr ng TNS, hiện nay trên c  n ớc có gần 600.000 doanh 
nghiệp nhỏ và vừa cùng 1,3 triệu hộ kinh doanh cá thể s n xu t các mặt hàng tiêu dùng và kinh 
doanh các lo i hình dịch vụ nh  quán ăn, nhà hàng, t p hóa… Đây là những khách hàng tiềm năng 
mà  ân Trí  o t đang nhắm đến. 

https://www.facebook.com/events/148248209078194/
mailto:daotaokynangtructuyen@gmail.com
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 “Nếu các doanh nghiệp nhỏ không ng dụng công nghệ thông tin vào qu n trị, họ sẽ bị tụt hậu, 
 hông duy trì đ ợc sự c nh tranh với các cửa hàng tiện lợi, chu i bán lẻ và cung ng dịch vụ  hác”, 
anh Cao Trung Hiếu, giám đốc Công ty Khai Dân Trí s n xu t phần mềm Dân Trí Soft nhận xét. 

  t ng  ân Trí  o t đ ợc anh Hiếu thai nghén từ năm  009. Đến năm  0  ,  hi gia đình anh m  
một quán cà phê lớn  Bà Rịa, anh đ a phần mềm này vào ng dụng và liên tục c i tiến để tối u 
hóa các tính năng cho ng i d ng.  au đó, anh Hiếu quyết định tập trung phát triển phần mềm. 

Đầu năm  0  ,  ân Trí  o t ra mắt rộng rãi, mi n phí d ng vĩnh vi n cho các nghiệp ch  3 module 
chuyên về tính tiền là module qu n lý hệ thống, module danh mục, module bán hàng. Trong   năm 
 0   và  0 6 đã có hơn   .000 cơ s   inh doanh đã tiếp cận và ng dụng Dân Trí Soft vào qu n trị 
kinh doanh. 

Năm  0  , công ty Khai  ân Trí quyết định mi n phí sử dụng b n full Dân Trí Soft cho các nghiệp 
ch , gồm t t c  các module: Qu n lý hàng hóa, giá c ; Qu n lý kho hàng, nhập xu t tồn, tính định 
l ợng; Qu n lý công nợ ph i thu, ph i tr ; Qu n lý thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch chi tiết; 
Qu n l  ch ơng trình  huyến mãi, thẻ V   tích điểm; Báo cáo kết qu  kinh doanh toàn diện. 

B n full này nếu bán ra trên thị tr ng sẽ có giá  4.900.000 đồng, anh Hiếu hy vọng trong năm  0   
này sẽ có thêm trên  0.000 cơ s  kinh doanh nữa sử dụng b n full mi n phí Dân Trí Soft. Theo anh 
Hà Huy Giáp, ch  cửa hàng văn ph ng ph m Huy Hoàng  tỉnh L ng  ơn,  ân Trí  o t giao diện 
đẹp, d  sử dụng, tính ổn định và chính xác cao, đ ợc h  trợ kỹ thuật 24/24. 

Dân Trí Soft còn kỹ đến m c chia phần mềm qu n l   inh doanh ra thành ba d ng để phù hợp cho 
ba mô hình  inh doanh t ơng đối khác nhau: Mô hình bán lẻ, bán lẻ, đ i lý, nhà phân phối hàng tiêu 
dùng; Mô hình bán hàng theo khu vực, ph ng bàn dành cho quán ăn, gi i khát, nhà hàng; Mô hình 
bán hàng theo gi  dành cho sân bóng, bida,  arao e… 

M i doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể dùng b n full Dân Trí Soft mi n phí vĩnh vi n sẽ đ ợc c p 
một tài kho n cho ng i ch  sử dụng. “Khi họ đã có  ế toán, th  kho và các bộ phận khác, họ sẽ 
ph i dùng nhiều tài kho n. Lúc này chúng tôi sẽ bán từ tài kho n sử dụng phần mềm th  hai tr  đi 
với giá hợp lý. Có kế toán, th  kho và các bộ phận ch ng tỏ doanh nghiệp c a họ đã đ  lớn để 
không ph i dùng mi n phí, hãy để phần đó cho những doanh nghiệp nhỏ hơn  hác”, anh Hiếu cho 
biết. 

Cho tr ớc, nhận sau nh  vậy, Dân Trí Soft l y tiền đâu để vận hành, phát triển? Công ty hiện đang 
phân phối các thiết bị phần c ng nhập ngo i phục vụ  inh doanh nh  máy in hóa đơn, máy qu t mã 
v ch, ngăn   o đựng tiền, màn hình tính tiền c m ng, cân điện tử, máy ch m công… các đơn vị 
kinh doanh dùng phần mềm Dân Trí Soft không yêu cầu ph i dùng máy họ phân phối. 

Dân Trí Soft tổ ch c bộ máy đến m c tối gi n nh t. C  công ty chỉ có   ng i, t t c  các công việc 
kỹ thuật, viết phần mềm đều thuê các cộng tác viên bên ngoài thực hiện. “ ình đ a   t ng, yêu 
cầu, họ làm r t nhanh, mình khỏi tốn chi phí tr  l ơng nhân viên, thuê văn ph ng và vận hành bộ 
máy”, anh Hiếu cho biết. Còn việc bán, cài đặt, vận hành, b o trì phần mềm và phần c ng  các tỉnh 
thành đ ợc  hoán cho các đ i lý với m c hoa hồng cao, Dân Trí Soft hiện có 60 đ i lý  40 tỉnh 
thành. 

Doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể có thể nhận phần mềm  ân Trí  o t  hi đăng    biểu mẫu t i: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScygIibPF1NqLOv0BgVQP35XrfL9IcY6vQ2EM950gjSGZ
a8BA/viewform . Công ty sẽ gửi phần mềm và các video h ớng dẫn sử dụng qua email.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScygIibPF1NqLOv0BgVQP35XrfL9IcY6vQ2EM950gjSGZa8BA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScygIibPF1NqLOv0BgVQP35XrfL9IcY6vQ2EM950gjSGZa8BA/viewform
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04-Khung   y u  ố đ nh gi     ưởng  

Trong  inh doanh cũng nh  công việc, chúng ta luôn luôn có   t ng và mong muốn áp dụng chúng. 
Trên thực tế c   00   t ng thì chỉ co 4-    t ng có  h  năng thực hiện. Cuối c ng chỉ có     
t ng thành công đã đ ợc coi là may mắn. Làm thế nào có thể đánh giá nhanh   t ng c a các  
b n có  h  thi để tiếp tục đầu t  phát triển  nó trong công việc. Chúng ta có thể đánh giá   t ng 
theo   tiêu chí nh  sau  

0 - Kh   biệ  hay  ố  h n    t ng các b n có t o ra giá trị cho  hách hàng hoặc ng i sử dụng 
hay  hông. Giá trị có thể thông qua sự  hác biệt – t o ra cái mới hoặc tốt hơn – c i tiến so với những 
cái mà  hách hàng đang nhận đ ợc. Các b n cần chỉ ra nguyên tắc nguyên l  ho t động mà   t ng 
sẽ triển  hai mang l i giá trị cho  hách hàng, Giai đo n này r t quan trọng vì nó là cửa ngõ đầu tiên 
thuyết phục  hách hàng hay ng i d ng về   t ng mới c a các b n.    

0 - Tạo gi    ị /Gi i  uy   vấn đề: Các b n cần l ợng  hóa và quy đổi các   t ng, gi i pháp và 
sáng chế c a các b n ra thành những giá trị cụ thể mà  hách hàng hay ng i sử dụng cần từ b n. 
Các giá trị này cần r t cụ thể và thực tế với  hách hàng. Có một công th c có thể giúp các b n xác 
định thật sự  hách hàng hay ng i sử dụng có thật sự quan tâm hay  hông đó là gi i pháp hay   
t ng c a các b n mới t o ra ph i tốt hơn ít nh t  .  lần so với gi i pháp hiện t i. Ví dụ  hách hàng 
đang tốn chi phí cho gi i pháp là   triệu đồng, gi i pháp c a các b n cần ph i gi m giá xuống   0 
ngàn thì  hách hàng mới quan tâm và cố gắng sử dụng.  

0 -C   h   hi   h ng   au giai đo n xác định giá trị, các b n cần ph i xem x t tính  h  thi c a   
t ng – đánh giá m c độ triển  hai trên thực tế và hoàn c nh cụ thể t i doanh nghiệp hoặc bối c nh 
xung quanh. Những câu hỏi ví dụ chi phí triển  hai, nhân lực thực hiện, trình độ  ỹ năng nhân lực 
thực hiện, trang thiết bị máy móc, đơn vị cung c p dịch vụ nguyên vật liệu,  inh phí chế t o v v. Tóm 
l i chúng ta cần nghiên c u và đánh giá t t c  những v n đề triển  hai   t ng trên thực tế.  

04- Chi ph / l i i h  Các b n cần tính tóan cụ thể chi phí triển  hai và lợi ích nhận đ ợc. Trong giai 
đo n này các b n cần tối đa hóa chi phí song song với cực tiểu hóa lợi ích. Các cá nhân có xu 
h ớng  ỳ vọng quá m c vào lợi ích nhận đ ợc trong  hi l i bỏ qua chi phí triển  hai trên thực tế  

0 - Kh  n ng nh n  ộng  Các   t ng  hông chỉ gói gọn  trong gi i quyết một v n đề cụ thể mà c n 
ph i có  h  năng nhân rộng trong t ơng lai.  ột   t ng có  h  năng nhân rộng ra các ph ng ban 
 hác sẽ tốt hơn   t ng chỉ triển  hai t i một ph ng ban. Kh  năng nhân rộng có thể hiểu là : nhân 
rộng ra các phân  húc  hách hàng  hác nhau, triển  hai nhiều lo i s n ph m cho  hách hàng, nhân 
rộng ra các địa bàn  hác nhau v/v  

Trên đây là   nhóm yếu tố giúp cho các b n suy nghĩ về  h  năng triển  hai   t ng c a mình trên 
thực tế. Con đ ng từ   t ng tới hiện thực có vô vàn tr  ng i. Nhận th c ra các tr  ng i sẽ đ m 
b o ít nh t  0   thành công cho   t ng c a các b n.   
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Phần 12-  ộ video h ớng dẫn phỏng v n, phát triển nghề nghiệp, 
h ớng nghiệp và h ớng dẫn học đ i học hiệu qu  

01- Vi eo hướng nghiệp h   sinh lớp    

 uy trình h ớng ngiệp chu n phần   

https://www.youtube.com/watch?v=ewiA9yimzn8 

 uy trình h ớng nghiệp chu n phần   

https://www.youtube.com/watch?v=hrozQwPDlto 

Đam mê hay s  thích nh t th i  

https://www.youtube.com/watch?v=zb0S6PjSpcg 

Xác định tính các cơ s  h ớng nghiệp  

https://www.youtube.com/watch?v=vnda9ZQx53M 

 uy trình h ớng nghiện chu n  

https://www.youtube.com/watch?v=Sq_MZBVN8GA 

T i sao chúng ta cần quy trình h ớng nghiệp chu n  

https://www.youtube.com/watch?v=VxRaatVZrTA 

H ớng nghiệp lớp    cho học sinh phát trên đài phát thanh T  HC   

https://www.youtube.com/watch?v=Ts5oyDkRxgE 

Quy trình h ớng nghiệp cho cha mẹ hs phát trên đài phát thanh T  HC   

https://www.youtube.com/watch?v=ZYKQQ1qIsVc 

Vai tr  học đ i học và phát triển nghề nghiệp phần   

https://www.youtube.com/watch?v=1tMz2QVhZ2w 

Vai tr  học đ i học và phát triển nghề nghiệp phần   

https://www.youtube.com/watch?v=UYpbELOCoqU 

Chọn nghiệp lựa nghề phần   trong thế       phần   

https://www.youtube.com/watch?v=UaG0P4btgxY 

Chọn nghiệp lựa nghề phần   trong thế       phần   

https://www.youtube.com/watch?v=D_aoGOVPBKs 

Lựa chọn đ i học – cao đ ng – trung c p phần   

https://www.youtube.com/watch?v=e7TiC7pY72w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ewiA9yimzn8
https://www.youtube.com/watch?v=hrozQwPDlto
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzb0S6PjSpcg&h=ATPiZLybXt0AyXZD-YlsWd9AkAZ9oaIzAzgKaW7Sw-ilQeOehTNlxA1AJzz34OZDOaN06nrlhdWmUAwsa7MdWDuqne7aK66bVpbeBuwHfPpHSxT_nGLxQrOb8KcWD03ZmFh_a43CbWly&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dvnda9ZQx53M&h=ATMZEH1AN1t7r5iEfF3vnzGQdoQCxGAhzOFuTqfc19flrg5aQzyLLQtPRNRb5EULKdjZkvmarNYCl9E-j2XELgri56BjuFcmX6GQ1tmGQDzRbQMWm-myEzMVzA4Z3wigZ0xy8qEud5O7&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSq_MZBVN8GA&h=ATMrJGL5Vx8mhQpT-hV3ZC-OHq9-P3ZkmWSnu3KNgbAosQVvFn924_Jq5ZSF61kIpj_zHQdArYZsKEl64SWmY3Uli_TQYXrL8dTa6NiVNDwXYMJa4gkUoIyTi_TIKlWWSpIXavBDItyN&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=VxRaatVZrTA
https://www.youtube.com/watch?v=Ts5oyDkRxgE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZYKQQ1qIsVc&h=ATPiSGQnerzjUOV7RjAV8x0dxWqQOqxrY90F0QP382n_DU9mT0N1egG-tb3ID_t24oq0bMuZJgluxCL9lbt3an_s3Nl5rGdymt1j1UtsDSMCjr93-Sa5cLR7cACqWatZISvf1CK-5yjq&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1tMz2QVhZ2w&h=ATNOL2Q7arpDymsA6q4N8QHN3uyClcJbVhnvC3ZJMNRFYv-nRkxGPY6XkriNmk7YbkDbk1rRqotq-iZf2EzOT06OpNqr2DI_C1u5M65VtK2l7vwCtL10i6d9yFwqFlfcusjK1tE3R7kA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUYpbELOCoqU&h=ATN8VQBg08t5JoRyJb2WPAk0NC5zu22qYPp1-jocIg2EenLChMF6yDeD-7SI4gGL0LT2YmsWkcqsMYZxeR1QbbDdyFvRWpMi8jQlxrsD3flUAwAsSsgKASIFXtIf2N12jSdrV4yhJdQC&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUaG0P4btgxY&h=ATPgv5X8_3SiUz8wZo5H2idv0FUjVxOzUDm5zmB6uafk5Eom1csdrgR0ADJrRLYHrbDxQGGbEENPlbSyWrWsF0JmkJ7mXhmNpUaHNnwkQ0c8IS40BaE5-h7et2zYghRu4cAev82zvl_H&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD_aoGOVPBKs&h=ATPY2t9RwOQ0RsR9gNg_ou8Tas-16X7kG6DQ-v4V4IELi2C2BTJYpMNNSYS2wSaZFoRnEZdVddLzDquoj_nKIxHnr0b-1PZ_zV_JNY2YYE4b7cB8RCcvP0NQhUKSyiz7vTLgWcW_B6F_&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=e7TiC7pY72w
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Lựa chọn đ i học – cao đ ng – trung c p phần   

https://www.youtube.com/watch?v=-A3WqhpWw2o 

Lựa chọn đ i học – cao đ ng – trung c p phần   

https://www.youtube.com/watch?v=ahyCNhwYS-k 

 
02-    vi eo hướng  ẫn h   đại h   hiệu  u   

1-Học đ i học khác gì học phổ thông  

https://www.youtube.com/watch?v=fflrWmppIic 

2-Công th c 4 H học đ i học học hiểu hành và hoàn thiện  

https://www.youtube.com/watch?v=x0SUEsa9OoI 

3-Các ho t động học tập phần 1 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfzGNqoA8dk 

4-Các ho t động học tập phần 2 

https://www.youtube.com/watch?v=MwSdUo7MGDI 

5-Chu n bị bài học cho học đ i học 

https://www.youtube.com/watch?v=pC7m5_B1NR4 

6-8 quan điểm sai về học đ i học từ tân sinh viên  

https://www.youtube.com/watch?v=wbmeTRskeBY 

7-8 mẫu hình học và t  duy đ i học 

https://www.youtube.com/watch?v=CyWnR_ltqzo 

8-20 kỹ năng năng lực học đ i học 

https://www.youtube.com/watch?v=rEV8CCY0iV4 

https://www.youtube.com/watch?v=-A3WqhpWw2o
https://www.youtube.com/watch?v=ahyCNhwYS-k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfflrWmppIic&h=ATN2-_Epi5JB3v2G1x28mWTVWN2w1Hp0k-ThA7ShvUhnaW8uPnrQf9Qwo9yjt0qTSfmkDBgfPGVMAiubz2-fNrXa1SJQ-dirfKqvHx0Nd0rPTawNI5NM03H3nsrpxOzkn6bYG7pmQPlH&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx0SUEsa9OoI&h=ATPqJUJwTu7U5HM9CGb2AMQYMvJTW0k031A95LQp9YTrkULnBUVb-1atJ56LeNe7mj1ooPQzt6tMv5BQO5uKhRBLLS_I-Bn7kubWrEWjHNEWo8H1XkCxbHeAGdiC6M-KRf4mTTtxM-8U&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZfzGNqoA8dk&h=ATPOQvQdKxpf4-ACaj1SK-Ao4jwTvpLiYzMmozA5DGhLwnBKmHWfo8ZyxH2H4iAB70dZrx2F6Ij5rW0rGdViMrryBG1LEfG72iBIBnFm3onsYQ2ZKGQq7B6dxEGuL7l97SHqESQPqu1M&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMwSdUo7MGDI&h=ATPFlEKj2OtK_hCneAupJdIQvWAv7hEyXRQDnrgqDCwhvt5GtdSnEa1as8ymChiwzSdij8TKcGtXMfvAN3jHwJlfYcZklPAHSAd2ixktlPrCmmTI6tDIOivG8l1FXuVwJ5jI-2xsELD4&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpC7m5_B1NR4&h=ATNxFN5zBHb5sbJIZtMZ70aNLsjAe0BLZh1p8Jcw6-2TY1xYHydI0m4fTO2h_eOGQ4uK_-f9DKt4X63YjMU0rh12Y_2N35CsEUkijYcxRcB38knDtp_K-FfLnhAsunTYVogv06yvdnTD&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwbmeTRskeBY&h=ATMEDmI_uJJbEHSsEWhPp_XjWU2FFnRD43oqp9J_AJdU_66D1zpJ-AJucht1A2LoJ1H-t5qL7NgFUnlZrp5b3uURBbz07cYIBSC2vaLmtwH2zbYF5dcs_uJUbI7hKJEWKrbbzU8lc8hl&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCyWnR_ltqzo&h=ATPZ3voKiRFP0Vu-PLCQICDOg87BE9RsuhaZ4yjaYhJdBhQjt2-DAO0_C587ABEu5Rhcz0HzUUSV3gpIdQDkeT5-iU0iDtLvHBJL5x2XmDWQNQtc0jl2Ku8JJkDkzfIJlK5jSE-I05rO&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrEV8CCY0iV4&h=ATP4wHKKPMs4cEkGMAPF13pcEEP2iFfMNIL9h4J9QnEzFPPZHroO5SA0q9UZhsBYhllcJyaPCd5GmnBsjcg2VZnFYgP21FBGgXgNYIcyzzsjwQ9weUmWDotnGN48ToHXkytFRqRlALqs&s=1
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9-Xây dựng hình nh gi ng đ ng tích cực  

https://www.youtube.com/watch?v=1RlOlswJfWM 

10-Ghi chép note hiệu qu  cho tân sinh viên  

https://www.youtube.com/watch?v=2lPz7YPnlOg 

11-Những cú sốc cho tân sinh viên và làm thế nào để v ợt qua chúng  

https://www.youtube.com/watch?v=ilHtQLxIg_A 

12-các b n tân sinh viên làm gì để nhập học cho tốt  

https://www.youtube.com/watch?v=aSA7cgQ2K24 

13-các thói quen thành công trên gi ng đ ng đ i học  

https://www.youtube.com/watch?v=eMS9L35KaO8 

14-làm thế nào sinh viên biến mục tiêu thành hiện thực  

https://www.youtube.com/watch?v=ykjn1bCckjg 

15-6 m c độ học đ i học cho sinh viên  

https://www.youtube.com/watch?v=v-MhTWwYIlo 

16-6 m c độ học đ i học phần 2 

https://www.youtube.com/watch?v=VBrX5Yr_Qv8 

17-Ph ơng pháp học Power  

https://www.youtube.com/watch?v=ykLZGyHydko 

18- h ơng pháp đọc SQ3R phần 1 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1RlOlswJfWM&h=ATNfNv4tsAuEaln4vmpgKw3ZXBUouRBB-FP_71Moa23Xwq-DrYiKqrEiPYsDvA6nsl4PrZhx3BoOZ40OHSDg3jZn7SuRatP6TW9w27SpX_Vc7dbBuZI2iZ3OnV6Z67RLeHgRyJhY9akG&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2lPz7YPnlOg&h=ATNwZij3m3YARSEyUCicPhwi3YKwhsv6QnntWAhLg1bQRDTqfhUlauLBQyuNCLf3-jrrsw0zGGL0-AfmkCi2n6_kd5eIZ30vJ3DxMU47mgnQ6UXhHhtl9YAd8l0jO1efFNdaqQ6Am20U&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DilHtQLxIg_A&h=ATNRzIKDh2ZERwBsmYfgbZqm3bs9xvqXE6UshBUTRcWPmVG4VBYjEVNrqqRktzdnm3TA5pfjY7YL63ab1JwdxbBLXM4cdazdQ4ZcU4LFponv1idmrsAJ1bY2ZrNMyA9bP4dCJNQBZmLN&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaSA7cgQ2K24&h=ATM-MUKHWFFwDByvLQJelvFxIX87C67ltvSRfSdQwi90AIcw5gG2r_WVlpTf7ApLJnmFENrWbO4eKNXX1eAGiZRAFifGJa85Gh3sVF6aD1p8Lm6J-HKthE2vHsEI2tGht3369w5A4vJQ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeMS9L35KaO8&h=ATPAbVdNcZwZufXPls81ArQZOGm2YBB9MAwsWhkUwJl45d6t6Hx6U9uidvLiCZCwJy755wvcu-DAMxNZLiu6nTrC1PqklM7Vp_4ZVvuosbaurlIQ16w2Q00fiRVPbWfQNcRe2oue2ssG&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dykjn1bCckjg&h=ATNlgx2LS6cPllV3UDPOucTQNx1Szwf7ZX-ET2_1G8qfoAvhz9bGh6h31e9eU2WUu-3xcnQCII4BysNUAPieE23lrERvXIQ6OLNkSE2Q4ZxlxOl0JkK6kGyBwpFQqlcE4NVxmKw23Mpy&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dv-MhTWwYIlo&h=ATNRQ8ECTV-seivACQYRf7vPDq2CrRTIYzRpRKciMDfkzuBMOV0J_3ptIsahQV1mzYRpyo3DV9ZTaZBt2zZun0pbUVWqdZpiyfGyKxtY5cOipnzEvNWusfbUwEuh_qbiMQ9TyaFSuBE2&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVBrX5Yr_Qv8&h=ATPGVsrkZ3607Cms-oWL9ZN-B9bwvHZNftNwZYlL_Y1MWrkUuovJETT26D0aJv04grRCH_rYvSXz3dM_IR4voPOpomlpeUtkz11T_Jk3sjseIttFYhOI9c6umVqDWtffc3eyxWaFSmfw&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DykLZGyHydko&h=ATMzuYbj-BnEayXC2QqXmAwviWLh6nQZh_R0tAyBH6pXAaY5IrGhbu-IaI-kGDUXXhNWKKIzW83slSD5pZZmyaheBqfqBwt5e-U4V0nd_Omwcs_zvqUoSa9wv2MDQAiKeunT735oaDUz&s=1
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https://www.youtube.com/watch?v=v-sXK0qv_Pw 

19- h ơng pháp đọc SQ3 R phần 2 

https://www.youtube.com/watch?v=qfmVn2J-yDE 

20-H ớng dẫn đọc tài liệu hiệu qu  cho các b n ngành kỹ thuật  

https://www.youtube.com/watch?v=DnHSsQhCqyM 

21-Các tip ghi chép bài hiệu qu  t i bậc đ i học  

https://www.youtube.com/watch?v=kfZZd5AwhB4 

22-Khung học đ i học hiệu qu   

https://www.youtube.com/watch?v=2U8PiNjfDrA 

23-Nnăng lực học tập cho sinh viên phần 2 

https://www.youtube.com/watch?v=fWEoxt8VFAw 

24-Năng lực học tập cho sinh viên phần 1 

https://www.youtube.com/watch?v=JuWE7MpVSnQ 

25-Học đ i học trong thế k  21 phần 2 

https://www.youtube.com/watch?v=0nr7NtgTrhA 

26-Học đ i học trong thế k  21 phần 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Rv39zoxoF7Q 

27-Cách ghi chép note trong học đ i học  

https://www.youtube.com/watch?v=qQEiY6mmsEI 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dv-sXK0qv_Pw&h=ATMpoj-1YncjFZ2pa_dj_llJ5-yznrXtp-luKOTq7QOY9oPMjIT9488LRx10Jm5ViaaFjgqH_GyDlMlMTz9nLZpdvuy1SVdJcxn2JROT0Y-RzHXcMV_onEretyCl9IU5kM4af6x4Dpwb&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqfmVn2J-yDE&h=ATNxMjrnQ8D05ESSydS8XGvGJcvk8LBLU3ynjxggjbv9a7pWaanrBNR4oPipPaXwbauX4PAM6ebOvZod20nPqQh71z7dNjpKi6jKt86OXKjXWddE3CzezP4XUd6oEFbPQKvr4bQDGhCj&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDnHSsQhCqyM&h=ATOXupRQxmKYBaSWJTatWQp1uJrsF0nyviiz6n4tTb57Congnp5vE0mYDtB9452P396mxAlckx4SeDIXo04eTm7c5Fy_jq0i8RB7wr6kiXC4p1ybm2b9elUOnwm4m6tuZoMYTwfdHJ2s&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkfZZd5AwhB4&h=ATONWralO1dl5WU1jO2la_dNiIweRZXYGHpRAVrRRAaqRb8Gmxrq3l3f95008CuCLo0n73qAGndXd45GTcNPcPzIT8DINVmoqd44pjf0cdTgDXx14RicYI_BloBE_L6R9MCTKIykAuDM&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2U8PiNjfDrA&h=ATN6y7olXdZQ3s-V3qMYKtoBH_s9X4dPuOSUNqLvBmUQyrNPmsCLAsVLSvIplGOHSbUA9ypOYd_pD-sX1r7NlbWrSnqRl4DVhibuaPU2mbzfDuBtl1glZtyuQTLcTb26xOYyAbSuUH3Y&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfWEoxt8VFAw&h=ATMWuY29Pt4MCBrhCaIzvouiWsqnjCzFTgwQZefMZOeuzNYP2KXyyljuadHbk9QOlxteSkI3iTPqxV2FlVrNQHVP-UZr2LinfFLyhEvba9AOHKaUTcGb3JYrK1G3Btoa8poNkDrNp7n5&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJuWE7MpVSnQ&h=ATM1DVTrlTe9wxouJ4naqiI6k4gbc4ZuXZxtj_f9xyjwOYjVzCL61LyrfsTwJk4YKgEAzxqwiUw58l6T8lncrSJ5X0ePyK_7xBS5ysXX1RjAWDjdY-Wg5LpSg2N8HWG8WXGQxXA5RzEz&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0nr7NtgTrhA&h=ATO-bKLY__4pvHGApZ0S3SEb2ieDE4P6z0yWDEIt_3l0xVlpCZkub6viljTFooeR8jN1KIi3QOHaQvsG8yV0G8Ih14ito4d0uJErXbrRbcTNOvEwrMJek9nLxurIZdhOUBwjspGE0j0q&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRv39zoxoF7Q&h=ATOdTK8oqxa7K_wkzZptK5SuZeq0VutUENrXeO4rDPqOGc0bzZx2jPJthBBu1J8X7I8z4km2jiRlq5bgBt_fyINrlpCoz4k2SVN1hYqbnYwJNhIU5xe4FCjgE9qAThAAa9kORIsvxI1o&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqQEiY6mmsEI&h=ATMUaC8C5UQSR8tJiO3ojebmYGE6614A5Y1JTvnHs4UFli5ET1GpD9RwQ0y8VlUyXlgJs5OUbtS9Lw5dL2n6PX3GGlWJEWrMwSkyLE_HH5JutO2Ftwl5ZyKycNxcJA55oXZOdyH0TY8q&s=1


Cổng Thông Tin www.tansinhvien.vn thực hiện dự án này cùng với tổ ch c kết nối giao th ơng Việt 
Nam www.businessmatching.vn Download  t i www.facebook.com/groups/hanhtrangnghenghiep  
 

            

28-Làm thế nào tập trung trong lớp học  

https://www.youtube.com/watch?v=BrM2Tm068e8 

29-T i sao sinh viên qu n lý th i gian kém  

https://www.youtube.com/watch?v=IB7njAWP4VA 

30-T i sao qu n lý th i gian quan trọng với sinh viên  

https://www.youtube.com/watch?v=OLiQdqStMWc 

31-T i sao học trên gi ng đ ng là quan trọng nh t  

https://www.youtube.com/watch?v=_sv9oYGqDg4 

32-Học và ôn bài ngay trên gi ng đ ng  

https://www.youtube.com/watch?v=2M12fbJ6Sgg 

 -  0 Vi eo hướng  ẫn phỏng vấn  ho sinh viên sắp  a   ư ng  

 0 vi eo Ti p  ận và  uyển  ụng  hành   ng  ho sinh viên  ới  a   ư ng  

1-Làm thế nào cập nhật CV  

https://www.youtube.com/watch?v=skx0xgzT-GM 

2-Các lợi ích c a CV video  

https://www.youtube.com/watch?v=cTTqWlQASCE 

3- hỏng v n behavior  

https://www.youtube.com/watch?v=uV7Bi5H9nds 

4-Làm thế nào thành công trong phỏng v n  

https://www.youtube.com/watch?v=PEVM6xU2oEs 

5-Thiết  ế cover video cho nhà tuyển dụng  

https://www.youtube.com/watch?v=l-kmuoN_dXA 

6-Tầm quan trọng c a  ỹ năng mềm  

https://www.youtube.com/watch?v=9T9c98Z92LA 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBrM2Tm068e8&h=ATPaHfX-HEGzxephKkaac9O6eVeqZattUUSYXs1Yp2T99cPDyHlE1ZSwt4b1gIwavXULaBQ1ujPpyayDXli5QTFfOp8OlbgvIPmCY2uNcwSfoR3bVjphTFZ09Nb-wKG_Y8cGq6-2VuS5&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIB7njAWP4VA&h=ATN-7i9mzXTvO7MPq9yH-DHWK6xq_ZLXD9k_qwbCULN1Kbd8EbKHhYvhdcQUELYgIPR70bgKzuY9omv9aJiWmiCDC4HjxZXTBLeNqfLWMzw1EqNx9JDEM6Wwq0JNMUDOJn4lB07sI-a2&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOLiQdqStMWc&h=ATMIGbrh98qPFMZ00fbP6sboUSjaGU2zmTm1B5vDpeJtDr9O4uuNtGTEU3rfQ_r4zOnqaDWwgcJ9TRev3KdiqZo0k2P6ABJp-_LP0yE66iOZF5ywVrIZD4YVSk2sWP1KHhWZPr4jhHmJ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_sv9oYGqDg4&h=ATM0Jg_jWdBwF0qKRbvQB0mkLZlR9srqZzUYG86gnclipjgoCxJBuQv9wqxA7WCV4wC7K7PkNMtOYs-5mlFZobJwVYTEbDqASlM6B67-ZqhDYLJlu_e54W07sCoZyXdZDFPowXPivmRa&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2M12fbJ6Sgg&h=ATNIS6z3YgANogKntYIgwJQzZcYmNpaDwTbGrd4zppiGZoLASn51t31l5hXUpmVMjGQzlkJFdIFE3DehpwDwCs1dYKtKWgSnhjKroGkChXk1GZpJWdI1fta1XrwbCW_YiPBji3z00vf3&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dskx0xgzT-GM&h=ATPqjChYVMECY3lxFGnRdCzaZS1Wh3Ap-L5G-uEiNwjNAOWzwS-qNdh1JgkGqjmTQ8A27sd3vjYpVjqdpCG6CltC6PXrsRREH6uHJc6BdDJJgj-B5NK_Bnb1x70orhMq_vVzloKsH8rD&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=cTTqWlQASCE
https://www.youtube.com/watch?v=uV7Bi5H9nds
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEVM6xU2oEs&h=ATNSo_Q_xKA5IhoDyfMSR_aEpICQatw_LSA6ZOet_qLfEdxhw3pTAHD601BSL9MLfItok2rx6oY4VKlU127XVBQTEc8CwNMjcKOfaUSbIH1BbkxTA38DTa05QK0mWbBEnlI7k5_wwznv&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl-kmuoN_dXA&h=ATMi7QzaTyzz4Yvce9RKifiaSKxjFvF4WQygj1ao6CjctLPgGP5IazSaVBJuG2wmrLAlIcFRT_uNqLDrtwiCXC60PiJWZKIP6XS8ZJRIQK_5pNPRYEIqdmK98SPKDlruh0I4iekgJ5Hn&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9T9c98Z92LA&h=ATN7_J7jc2sOSDhXQ4yAl8okX63YcSXjSN-ueRmSnt8eYLZZMI-G1sjFQ1wYF_ZCvTTxkH_pNSFNOiVvFwg0VCr-WHv-W0mlE69rVeCyTrbl9UAaAKEdUxjV6ljBr-LH3BgA2Leznzvc&s=1
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7-Các d ng nói dối th ng gặp trong phỏng v n  

https://www.youtube.com/watch?v=5MTV7JQeybs 

8- ôi tr ng chuyên nghiệp là nh  thế nào  

https://www.youtube.com/watch?v=w2tkTIFtcj4 

9-Các câu hỏi về l ơng  

https://www.youtube.com/watch?v=eCrPK0U52RQ 

10-Đàm phán về l ơng phần   

https://www.youtube.com/watch?v=_4sUV1054EI 

11-Đàm phán về l ơng phần   

https://www.youtube.com/watch?v=_EI5piezpNs 

12-Đàm phán về l ơng phần   

https://www.youtube.com/watch?v=e9OGrnMh3VM 

13-Làm thế nào để l  tốt nghiệp  hông là l  th t nghiệp phần   

https://www.youtube.com/watch?v=jtyIkyOtkCo 

14-Làm thế nào để l  tốt nghiệp  hông là l  th t nghiệp phần   

https://www.youtube.com/watch?v=cl5d8Y-u-X4 

15-Làm thế nào để l  tốt nghiệp  hông là l  th t nghiệp phần   

https://www.youtube.com/watch?v=kxqR78SGqhY 

16-Phỏng v n qua điện tho i  

https://www.youtube.com/watch?v=CW8syMlydJE&feature=youtu.be 

17-Có nên nói dối trong phỏng v n phần   

https://www.youtube.com/watch?v=ojngCavwXi0 

18-Làm thế nào tinh chỉnh cv 

https://www.youtube.com/watch?v=LvwAklLW5QQ 

19-Làm thế nào demo phỏng v n t i nhà  

https://www.youtube.com/watch?v=akFeEu27GVs 

20-Không nên tham dự các lớp d y viết CV  

https://www.youtube.com/watch?v=XL9_u0uZTcc 

21-Có nên nói dối trong phỏng v n phần   

https://www.youtube.com/watch?v=Vp9lYZOmvLA 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5MTV7JQeybs&h=ATPwMtNkP0xySD8gSYORoGqLfJcbQJhSYizIwU1BvbJmnVzb7912y0PCmXnRSyeNd_d-9dZZqp0r9s7TrroPjh7b7vlc_NaerNFlCQ_tq-qc4BUPzR_PFw2bspljzWw53vlzFTVUvpCP&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw2tkTIFtcj4&h=ATMYoQ5QmHkkpAB7MjSmQtoIOYDvY57G7rb2UUJZQOJtfZRlAJQXy-Eac-Pu6bYaWbRaxcdOpA0tarrmH_LwlBu6M33HRSwRRdHzERQcR9siI3c7IucoaVs3MIXPK7kJT6WH__pYnNUS&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeCrPK0U52RQ&h=ATOREx9Q-0iZpoNShw5TR5raXALBE_GvveOgi5vrA18DKDyyflIeN-WKAQyQ9K6XNOf6VJpiLoreOGVkZndpJYW7sM-VviZxDTGuEls7kuJ6AdqQjsN_Yb6sfboYcr6n0SWspiXcVbIS&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_4sUV1054EI&h=ATPiZNMVQHC9PBZS1hR6mOXJY90pgYz8Z7DbvfJqAp0btfJ29sHCNrGQgfpXljaDZcJDOsVti-p98fjjpQ0cs6gVG2fLpUSSp8W0sf-T8oEnIaWo9tErN9f4mtUhni6QsgH5RE4LWtxJ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_EI5piezpNs&h=ATPfxxwBba0CoJ7_Tabi1NcRqjPxW897ctm51wXqN7fWZFAo9opPxnKCqPqZnD3Y9WCIHLZ0xKjMO6F6m_uECtGSEFwXftmo8vIUeMOkX09lY7Hh53G2hIVVcyOw-VkW4pJVQz9hiQXn&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=e9OGrnMh3VM
https://www.youtube.com/watch?v=jtyIkyOtkCo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dcl5d8Y-u-X4&h=ATPs4w4S6Cnl1K0t0Bn70wodvnNTL4uLqgYWKPGv-6okfTIzciwE1xq-OJNZh0OVJqrUYROzCuH6-s2ZQBI0ZIUoIQ5CUdZolyVZDznKQkS8rRTJ7ugqb_v8tcom-PDtXT43ajpZbTUy&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkxqR78SGqhY&h=ATM_GEqowvTx_5vfBqNDZhKCmWXZFdj-9F2KtP4QDsIF28Wg5aZsg_HZlfHPDYqgwMsPxOqLMD0xesLXq56-vYzyvNvPiTv5Wm31tpOLSJoZTQuQDKSWtX1MbpJxIURKRnxBhAF8GApR&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCW8syMlydJE%26feature%3Dyoutu.be&h=ATOQuJaCgM49j9zHh-ysKi-TQ4hcHTI6fl5nmvUuCusCzrL6RSevNv0hF-0k2odVgUmRi5k-TI42b08cvRg5KaCU8zQ2ZzIKlw_ZHMIIb2XLpz3VoJniWpEj_iUCfZeYdGc8hc9xS66z&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DojngCavwXi0&h=ATPVTRI-82XlZq83wFhddpSe9a6iNt6L2q0HBT55HFQj4SakN81DEsEJV1BDjq1RImk4emAluDi3m777MN3zJUwUe4DIN6Uttmxbgb3_LC6oKk3ox5ChyXqB-lePfrd_Kggh08a0-idt&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=LvwAklLW5QQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DakFeEu27GVs&h=ATM9PLg3mkOX75zmr1Co0SLIjT3Z5QzfMntjy23-c8B385VVRR97t6s66O3N73cS71qBauXTR5XJfguo5pObmQDn5siWQpqFHuRYOux5ok5xjpSiBJEtiVjih91xlTST6-jjOaJREb5F&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXL9_u0uZTcc&h=ATMcMsQVLujcheAnGsiPeT6d8JpNRHck83RFLyiqwrS8sFJONrvUvXNC1lgBqNIg-IUcRQzIUMmJE0L9i7kWchPK5MjxWgqMkvFCAfrRbDWbsZyoSMtaNOX9xqCjVl-YNTa6tYz9mmv2&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVp9lYZOmvLA&h=ATNbGfQ0gdnm2R-wnRERe_aJu8hJB1lrpAvNeEgTxb4uekkqEiJ23pmJYzzMvDqxwTJg_4vy4Kfbd7ci2P0vj0rMh2i5PYxjAsCQqLU_H-zLyLJM9S1lNyM-aFPZcfHO5gwFmyBomHV7&s=1
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22-H ớng dẫn sử dụng   nhóm công cụ phát triển nghề nghiệp  

https://www.youtube.com/watch?v=qmXGq19Gj_Q 

23-T i sao  hông nên tham dự các lớp d y viết CV  

https://www.youtube.com/watch?v=Y1Rev8QaNI8 

24-H ớng dẫn phỏng v n trái ngành nghề  

https://www.youtube.com/watch?v=ZBiUXGkq9F0 

25- uy trình tuyển dụng CV và các bài test  

https://www.youtube.com/watch?v=1JmPudUxbdA 

26- ài gi ng viết CV cho sinh viên phần   

https://www.youtube.com/watch?v=zuZMInnAc-Q 

27- ài gi ng viết CV cho sinh viên phần   

https://www.youtube.com/watch?v=0n3BAFMWcT0 

28- ài gi ng viết CV cho sinh viên phần   

https://www.youtube.com/watch?v=DEu95kkXwIE 

29- ài gi ng viết CV cho sinh viên phần 4 

https://www.youtube.com/watch?v=-wP5536htUc 

30- ài gi ng viết CV cho sinh viên phần    

https://www.youtube.com/watch?v=6VW13UU7Mg4  

4- Bộ vi eo hướng  ẫn h   đại h   hiệu  u   

1 – Các ho t động học tập hiệu qu   

http://youtu.be/RCqUTo-B7fE 

http://youtu.be/E1mY3BC0jRo 

http://youtu.be/RBwubmA_fqE 

 -Khóa luận tốt nghiệp  

http://www.youtube.com/watch?v=XA5d_tIvATM 

http://www.youtube.com/watch?v=hecvMGs15zM 

http://www.youtube.com/watch?v=WSCAMc8XMZ4 

 -Nghiên c u  hoa học  

http://www.youtube.com/watch?v=1Ti_lVm7Qdo 

http://www.youtube.com/watch?v=CcOmWku7XOM 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqmXGq19Gj_Q&h=ATOFEcBMNfi8-a-lwX8F6KH8hGkw4EJ0uRo3K9RwHX38o0OPnTziWG5fD3N_YBYBqsPTA3V3g6-1UrlvxkkNULNpTg3YR2dL5BRyPeO0pjrEjj2-498Otk_3F4wLybBLi2yBcGB_Uhf0&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Rev8QaNI8
https://www.youtube.com/watch?v=ZBiUXGkq9F0
https://www.youtube.com/watch?v=1JmPudUxbdA
https://www.youtube.com/watch?v=zuZMInnAc-Q
https://www.youtube.com/watch?v=0n3BAFMWcT0
https://www.youtube.com/watch?v=DEu95kkXwIE
https://www.youtube.com/watch?v=-wP5536htUc
https://www.youtube.com/watch?v=6VW13UU7Mg4
http://youtu.be/RCqUTo-B7fE
http://youtu.be/E1mY3BC0jRo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRBwubmA_fqE&h=ATO5DFMQEs5uicarEKdnvKmKz9ZXhJQRR-Z_HnnslZZKXX_4Oiz2fTGQH35HhCLTHyRjFlZ-NarEm06hiLfs31AshLKawmUXl8o1zS6UMDwio4WVSdNi0cXsnt9tqCcWITWD-wLT97hl&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXA5d_tIvATM&h=ATPqwsx5bwYFwZbVePV6Ne50S81_DfeeDmyLiLDIGFZ0YPKdEtzCBfSqFCqg-_-gQ9xIHI5LT91j8OJT2yWKTmSGEsd9USqHVAjhR__LvRDMzd1C1GtBh4NXRVoiSoUbKZ0MJos9_SBy&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhecvMGs15zM&h=ATMDuesnVUJ4YxUJtZDIodeOxCJOu2pUA4Ab1DuKWTmFE8mqcv0_CMGxMz1StTYdR2RIItWschS3ykdy4kAyBHuvnK6HLbbGNCdksPFvIIy5_oJwj0W0sUXJmr2ztNOMNWT8vEeVidWB&s=1
http://www.youtube.com/watch?v=WSCAMc8XMZ4
http://www.youtube.com/watch?v=1Ti_lVm7Qdo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCcOmWku7XOM&h=ATNRhRbs-2RNLaZKgpf3TMXwha3xz4spBM7Ao5c-HIR1gLSDPYsZU_PYNFfXpiR-hogxrS5ACX6hJ8__gaRExIMx2YZ64D-L2mPhv7ISqmCubXomOLF9f2yaKdUSQLrvANVFaR0l6vCI&s=1
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http://www.youtube.com/watch?v=GrF2JNzFikM 

4-Học đ i học hiệu qu  chuyên ngành  

http://www.youtube.com/watch?v=iQOVSqldTZQ 

http://www.youtube.com/watch?v=P6XauHNeYsY 

http://www.youtube.com/watch?v=oi5QJEWb338 

 -Học đ i học   năm đ i c ơng  

http://www.youtube.com/watch?v=qAzkiWe1dpY 

http://www.youtube.com/watch?v=PE5tbaAcEzA 

http://www.youtube.com/watch?v=WSupsBB1ytY 

6-Tổng quan về học đ i học  

http://www.youtube.com/watch?v=4X_0oVGHpOA 

http://www.youtube.com/watch?v=t9IFGiJTb-s 

http://www.youtube.com/watch?v=xv0csNV5QmU 

 - Bộ Vi eo hướng  ẫn phỏng vấn  ho sinh viên sắp  a   ư ng  

1- L  do  hó tìm việc cho sinh viên mới ra tr ng    reasons why  resh students are di  icult to  ind 
job  

https://www.youtube.com/watch?v=egxEM1O3t2w 

https://www.youtube.com/watch?v=y3RN6NlXdvw 

https://www.youtube.com/watch?v=9j8KJzJce7E 

2-Trợ L  Tìm Việc Online – online job search assistant 
https://www.youtube.com/watch?v=0dyAGpqr_Bc 

3-Trợ L  Tìm Việc Online -  ro ile trên cáng m ng xã hội chuyên nghiệp Online job search assistant 
– how to build the professional profile in social network 
https://www.youtube.com/watch?v=SS93jLmNwvA 

4-Trợ L  Tìm Việc Online - CV Trên Các  ng Tuyển  ụng- Online job search assistant – how to 
build effective online CV https://www.youtube.com/watch?v=XGlynBRRboM 

5-Đừng biến ngày hội việc làm thành những cuộc đi chơi vô bổ - Do not turn the career day into the 
wasteful time  

https://www.youtube.com/watch?v=k3WWsSJk5xg 

6-H ớng  ẫn Các Việc  au Khi Vừa  hỏng V n Xong – Guidelines to candidates right after the 
interview finishs 

https://www.youtube.com/watch?v=M-piBuzAmiw 

7-Thực tập hiệu qu  - Cơ hội vàng thu nhận  inh nghiệm- Effective internship the golden chance to 
receive experiences 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGrF2JNzFikM&h=ATOwKejwP0SwCjMWh7Jt_iM0se1uN-fUOCdO0RfRFWFSj5qtQ4DTLzwYH-kTeY5woPacZBhs8FMmEx8eP9G4UV000n7nCiOHxnbr-OybuQFUJuMijJlgQOIGmauz0JnpDdIDPep7gQWZ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiQOVSqldTZQ&h=ATNhcIer6WEtRoWSk_7Ko9zRE6tdhZjv9hasGlvu3qa7nJ1Kx2KvFgLnqDmffojG0sSrVmOXRZ9axMCVpQfb9GBHAoutXFjahVVMSi5cE0njUDPOfSvqiSyIn0rxxrXR_dDp_13cYZqe&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DP6XauHNeYsY&h=ATNO2S-pGqmQM7JOv2vkEzTdapq91lJIinWK2Yh6qpHfgmFzHCMGljUm4JBKN3cjyC6uKwCgJAbngVnDXRRP1e8s8jYCKKAI_6WCiWHrCCq7ZA4Xr7SNSOTDNVvqyu3OZEYkh1VGlAQN&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Doi5QJEWb338&h=ATPMCSYvYbMwqvYpmsUv6c3XMwz6KKD6ws44PX6lnajrZj6VvVkH55zm-f5YgYiVSJJfcatfNPf3n7dt73AS8oqff2Lu8aQgER6rob_3BdoJ3YkaV67xwwVixOqxClX92uIbmoj-a7Lh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqAzkiWe1dpY&h=ATM7ExjRPDq4Pl4birFAAC9G1p9a9KhJ77859zs-nWVDtJ_SAX-hAuFLDwHaImGLJ8PRXerSk1972rgfKcLJT5zMNZvH-di8dApM-7sgxKEMZTdIl1aBMzc-LvSama4R8CRCd8ZkeEDV&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPE5tbaAcEzA&h=ATNjRjJVKlKNyoZOzZ00i4JvITBKVhwoR1UwF3QbQKybTB8HyeBYj0ETNRXpOuUDIfFyNeHYpQY2fpEfv1mqVivsERNBjIVWZVjJiuSZ80ZTiTy7z-NKKXNy9INqr5X8vbtIVkdXUWwr&s=1
http://www.youtube.com/watch?v=WSupsBB1ytY
http://www.youtube.com/watch?v=4X_0oVGHpOA
http://www.youtube.com/watch?v=t9IFGiJTb-s
http://www.youtube.com/watch?v=xv0csNV5QmU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DegxEM1O3t2w&h=ATNFkm_cP8IgtMM069fhHBDlwqxeoTAWLsyj0Gnr5_iKHE-xDwmWdBKYmG3huXe4qx0abBgDe-UVQ-2UdU1ApTY5BhZqOInuVWf25zwo7hVGDhnYElNcpw7b24WvKQRbXU9geM45GZCT&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dy3RN6NlXdvw&h=ATM-Os7WTmfzYI1CQpVBZw7hxwS3oWMZSNNu1InB4d8dlZae-OSNb-2DjThex7p_GeFT2Z-SSt5c9OTEfbWUu8KJqtVFiX7xcn4fNflwa0sePq4UZcp-VYRCT8SYAyhB-9aqCRi0lNLy&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9j8KJzJce7E&h=ATNGgMIRFOoM9xqpY3E5JPon4OJFab0adni6ks2qB169jZBmzqcMOgPqoTuoYMiRSclTWOrE7l-GltbC6yFz6RWKjrbnB-1Y-hhVUGn5RaeZI7h_IoItvjlxiZ1gHYIBL58cuJlAhdvD&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=0dyAGpqr_Bc
https://www.youtube.com/watch?v=SS93jLmNwvA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXGlynBRRboM&h=ATNwhKPKYrm49Zt6ICXPcLR9BqVt8ox4SnQXtADFLuKZcGwVs8AGIhV9bB5dbW1GlFBWrBQa3CBwWY6Ns5wCkTMNLqnAP2RRPWDqT2yeCKB3LcDJ_60D-ttHA_4hXq9N0JEiYb7JSOlU&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk3WWsSJk5xg&h=ATNAWL7Why1fy_kNy4dp34L2lLn8UciZNI4pSZt37t6joS8aDYvDT48DJdwiqfIX8mvXZ-mYY1NZRluDuBqLTaWplKDJxKRrUBLgGRMhCviWv_6sJHjIQ-0Mm0pwLxAj0-Id7bd-CGgM&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM-piBuzAmiw&h=ATOUh6mEMLryH8jmStbltcjDRwtFIPnH53Ssx54FOD5ujIh_l18G0hA8UBmtgKwgTcbZcdeXin4b8mB3akDfJdG-H7NnEXoJ_GZzZjr5Nxh0gi4ybzWtwNtHM5NLw0x469vLnDyhvMAU&s=1
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https://www.youtube.com/watch?v=ooXd83-bokQ 

8-Làm thế nào để có  inh nghiệm - Các tip đ m b o  00   các b n thành công – How to get the 
experiences during 4 year study at university  

https://www.youtube.com/watch?v=AAv7FJO_tRo 

9-Lộ Trình Nghề Nghiệp - Phân Tích SWOT SWOT analysis in career development  

https://www.youtube.com/watch?v=ZcWR_xpin6Q 

10- u Hiệu Công Ty Tốt Trên Thị Tr ng – Signs of good company in labor market  

https://www.youtube.com/watch?v=kQkcdz2zyHI 

11-Các Yếu Tố Lựa Chọn Công Ty ng Tuyển- How to select the company that you work for – 
guideline for fresh students  

https://www.youtube.com/watch?v=Vmv2zTOs0VQ 

12-H ớng dẫn viết CV thực dụng- How to write the effective CV  

https://www.youtube.com/watch?v=2eDuG4ypJCA 

13-Làm thế nào chu n bị cho buổi phỏng v n ngày mai- Những l i  huyên- How to prepare for 
tomorrow interview – practical information  

https://www.youtube.com/watch?v=tO6G6aJ7_JI 

14-Làm thế nào để v ợt qua v ng tiếp tân trong phỏng v n – How to overcome the testing rounds in 
recruitment process  

https://www.youtube.com/watch?v=ovtPER1009o 

15-Các câu hỏi  hó trong phỏng v n- How to handle the difficult questions  

https://www.youtube.com/watch?v=o6CwT6t0QSY 

16- án  ình Giá Cao Trong  hỏng V n – How to sell yourself at high prices in interview – How to 
use the USP in interview  

https://www.youtube.com/watch?v=yCnW2Pqn2FI 

17-Thử Việc  hần   - Các Công Việc Cần Làm- Probation : things must be done  

https://www.youtube.com/watch?v=a1VVs8FeP4M 

18-Làm Thế Nào Thành Công Trong Thử Việc  hần  - How to win probation period  

https://www.youtube.com/watch?v=KWSgYxMKyto 

https://www.youtube.com/watch?v=jnsfICKA72E 

19- u n trị cuộc đ i – life time management  

https://www.youtube.com/watch?v=E_enWbn_IkI 

20-H ớng dẫn chi tiết phỏng v n cho các b n sinh viên mới ra tr ng- Detailed guidelines for fresh 
graduation student  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DooXd83-bokQ&h=ATNTHXlb16KNH4on8rZxbc7tURGv4oRiFcBJDe2bme9srJO5vtGqVjIpdSYH0p27jlLuObsmK24oK-8w5sG4GZ-4--BixPtxNwFnjnp1I9B-t4lfXUyfCtB5fk8l9gc7nAfqGtgmh4IM&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAAv7FJO_tRo&h=ATNrmlnaGehVVikaU02J2nRkgZ0YJk6JUPRDJiO1NiKE0Q2qyFZu_pbOrSmsj0NcPEdhWrsHDxgbpELhPMoAO0G-GC7V7l1e6jKiyjNuZCvQGIbyk9oA2QnFQ8zmAeTOkwUdGRerNk5y&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZcWR_xpin6Q&h=ATNOd_-CWh_nHoBz_ZrNXdZtK7p0lsY8LlgOgFOOHwi_m7H3Ak5qDeObHe-gNQViqgjlqKmmlsnOD4vOqsbBbD1bw0E5R9vJ4qgxHi4--QiFMCOHWaEQapTxwyaJOVmlT0EZp4hTIHTt&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=kQkcdz2zyHI
https://www.youtube.com/watch?v=Vmv2zTOs0VQ
https://www.youtube.com/watch?v=2eDuG4ypJCA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtO6G6aJ7_JI&h=ATOy08nad4hPstmLyr3PXgAIoOcMzxGV-oadzWmN-eoyNLM5FT_F9SnWQ72Te9De8M2SYOxeXKTYeOEulW4596cSuCM5POKAzNH7_Y4wuWYzGsY6mudhHYR6HIMcYFuUsoZbtr0Jvcos&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DovtPER1009o&h=ATPWUh6icvwkFEyzxkvU_RlEQAELIL0mrS51vYM8P9D7nXzNOnK2s8FajXbSMeGQauArH9-zJG4QqE6uS0FN-9p-m3a6cZzz8Ruk0beV1fmpjFupicKMy203eSl5PKVTxj2ABLatZuSP&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Do6CwT6t0QSY&h=ATPe6HdcOPDeQ8mMhsn4IIKr4pZjA7MfrnE4V1QHFrpG9WAljW_7fxAPGhBEDvVtOWHkC8oCJA5xPZ06KQYafpSYIRkrKc-cMIyqDNzmlmK2ql8z4O3QIqVk8dvCL7mXoO5h-SUmFmga&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyCnW2Pqn2FI&h=ATNP6ATBxhJdoVOgYwAYRUTr7q9jNUlwVhntlgjxnQPjePfOM3lZx9wBKWdDgVBssSLQULOhN-FZBCK1y_f9n6YT9mOD4kL9P0KZ7rEUu1wIlj2Owgm_wgRzVlh3jGK70y-POZu8_oRE&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da1VVs8FeP4M&h=ATOZnARbW22Z-de2fCAtCPxGMgsKeHap-JB0bWf-0PBt6Q5Nmz9NS79RHAbrKVAE3BaU704h7a74M_cpuogtjoRL9RoR5ZKweAFGCDPqI_nFNSLGkTB3Vba3uQWORpGir6HJu-NkSo7d&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKWSgYxMKyto&h=ATO01luoF92F5Qisan5IpA1KYK2gq_mWuAdL9oVfbSVCobu5HZHZ5KRGt-WhmTD7TvIyJF1gLFUd2UEsHFxpsUXTNeZaFSGQ3y0AYlLFiA1AjFaceQlbHUpxCxLklgwLPA4DUrSBRioM&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjnsfICKA72E&h=ATN1XHvOxMc8zKZMnEWajyj7bwkB4r_sbkvU9JTkjSe7wLfWmNwM9te3GI9_ccrfcN_GtqM9hVUSSW4mGY7RwAnkcLDeDgGuEI3EZXEw4ToIDUoRb0m1H2BrdxrL2I6CLKWjZFCF1oAj&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE_enWbn_IkI&h=ATMKkP8PWWZXg_-1A6Jl_FkW-HlRS366YOvEyicDpdIQ4cJU1GMNvriAfpM71nqzlxzIG_31rcxlZvA01EK3WENt3TyZ7dO32nQNAJbNkLIVUMEu6o1sXfaP3Ym-vOyxHnfDaMLl4NvG&s=1
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https://www.youtube.com/watch?v=dPtnSeEV4cc 

21-T o sao  hông nên r i bom CV cho các b n sinh viên tìm  iếm việc Why we don’t send the mass 
CV to recruiters 

https://www.youtube.com/watch?v=3lq8h_tUQS0 

22-Công th c viết CV - Đúng- Đ  - Đắt- Độc và Đẹp Khung Viết    - How to write the beautiful CV by 
5 D frameworks  

https://www.youtube.com/watch?v=xvOE96KdHlw 

23-Lựa Chọn Công Ty Làm Việc Đầu Tiên Cho Các  n  inh Viên  ới – How to select the first 
company work for in life time  

https://www.youtube.com/watch?v=zZpJLJjCSBs 

24-Chúng Ta Cần  h i Thực Hiện Từ Nhỏ Tới Lớn Why we sould do well the small things before big 
things  

https://www.youtube.com/watch?v=2dok32ZtdD4 

25-Viết CV từ năm th  nh t – Write the CV from first year  

https://www.youtube.com/watch?v=fQSXIxMRxMM 

 - Bộ vi eo hướng  ẫn ph     iển  nghề nghiệp  ừ n    h    

01-Ho ch định nghề nghiệp – Career planning  

http://www.youtube.com/watch?v=JPUbRFBTW_g  

http://www.youtube.com/watch?v=JIWjTiAi5mQ  

http://www.youtube.com/watch?v=6Uw-BxbusYM  

02-Chu n bị phỏng v n – How to prepare for the interview  

http://www.youtube.com/watch?v=jjiXzNMex2w  

http://www.youtube.com/watch?v=yrHo4mh779E  

03-H ớng dẫn phỏng v n – How to win in interview  

http://www.youtube.com/watch?v=6SYrOpPc_u0  

http://www.youtube.com/watch?v=xSyEiKMDEsA  

04-Làm thế nào v ợt qua thử việc – Effective probation  

http://www.youtube.com/watch?v=HIGIV8v-4VM  

http://www.youtube.com/watch?v=pYvBMBEcKFs  

05-Kỹ năng mềm – The importance of sofskill and how to develop them  

http://www.youtube.com/watch?v=MvXsLHbW1p8  

http://www.youtube.com/watch?v=CrWUyy_lET4  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdPtnSeEV4cc&h=ATObGeTfaXJNJWEvBNkblKia4lZD5lhLj8MwfcQrn7kh-L6reqtSyKoFHQfC_f47iUtdoB1PNWh2PznSnoYZYTU1ojYQB9lWN0tYNBKIZJwOguVd3K3TsnCitKUziyk7ZlsRiOPEP9hE&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3lq8h_tUQS0&h=ATMzPfEHxZuK9clqJt5LCfaaGF7TAvB6CUYkMQsDFA5fkugFofm9DdKI3zqmC_S9_GLjYuSF3g1PrQ7UMqP2zD5M1JfnX1W6lLNA9cm4afnIOFcb_lwOXj-zeGMbQ5aLxT_skY7mELo_&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxvOE96KdHlw&h=ATM6nrZ_4ae0HNJUqjJVNx-S-3E4x4fXP2u4Su88SZVLRZkHOzWl_oMtqOjIcjCo1fycqmvkJf0WSWgW4eY6BbxGIp5kZGQa1WRn-Gj3HA8t0Y8rvzxNSBA5M0kYKTuX8k4O4h5GVMBr&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzZpJLJjCSBs&h=ATMNd5Yh96NXFNcT9QKZQsGck-qD9to3RrI91VMhsuqRrcMycIwLbwxtrJAPXzV-KIvuvgL7L66B9kHuCmFsAHvxAHgzStj2orI6LAiXi5I5bEdCHmT41OWRHZ__qm4T0a3r0BXy_GDa&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=2dok32ZtdD4
https://www.youtube.com/watch?v=fQSXIxMRxMM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJPUbRFBTW_g&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJIWjTiAi5mQ&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6Uw-BxbusYM&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjjiXzNMex2w&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyrHo4mh779E&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6SYrOpPc_u0&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxSyEiKMDEsA&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHIGIV8v-4VM&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpYvBMBEcKFs&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMvXsLHbW1p8&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCrWUyy_lET4&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
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http://www.youtube.com/watch?v=JZdOJPn5CL4  

06-Thực tập hiệu qu  - Effective internship  

http://www.youtube.com/watch?v=tTHwlkmz874  

http://www.youtube.com/watch?v=pyTBXgRb1aQ  

http://www.youtube.com/watch?v=O17iMO4JDGk  

07-Khung năng lực – Competencies framework  

http://www.youtube.com/watch?v=zsgPftZsy7c&feature=c4-
overview&list=UU1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww  

http://www.youtube.com/watch?v=JeiCdSKVivI&feature=c4-
overview&list=UU1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww  

http://www.youtube.com/watch?v=wvszIsJBxqc&feature=c4-
overview&list=UU1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww  

08-T  duy tích cực – Positive thinking  

http://www.youtube.com/watch?v=_CVg0VMSLWc  

http://www.youtube.com/watch?v=afjsEllXiUQ  

09-Thách th c lao động trẻ trong thế      - Challenges for young workforces in 21st century  

http://www.youtube.com/watch?v=WDBF1kreLY0  

http://www.youtube.com/watch?v=-ic2VsKxp-k  

http://www.youtube.com/watch?v=IwRAQhT1dXQ  

10-Con đ ng cho thi tr ợt đ i học – Career for out of university examination  

http://www.youtube.com/watch?v=ahyCNhwYS-k  

http://www.youtube.com/watch?v=e7TiC7pY72w  

http://www.youtube.com/watch?v=-A3WqhpWw2o  

11-Vai tr  tính cách trong phát triển nghề nghiệp – Personality and its role in career development  

http://www.youtube.com/watch?v=RxWUNRDasfE  

http://www.youtube.com/watch?v=NQ9LV7RBVCI  

http://www.youtube.com/watch?v=A4vZIxbKA4w  

12- áng t o hiệu qu  - Effective creativity  

http://www.youtube.com/watch?v=nmio2JU6c3s  

http://www.youtube.com/watch?v=LHK8QzDGMdU  

http://www.youtube.com/watch?v=_M9Ju5i_2YY  

13-Nhà tr ng và doanh nghiệp c ng đào t o – University and corporation work to gather for student 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJZdOJPn5CL4&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtTHwlkmz874&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpyTBXgRb1aQ&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO17iMO4JDGk&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzsgPftZsy7c%26feature%3Dc4-overview%26list%3DUU1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzsgPftZsy7c%26feature%3Dc4-overview%26list%3DUU1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJeiCdSKVivI%26feature%3Dc4-overview%26list%3DUU1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJeiCdSKVivI%26feature%3Dc4-overview%26list%3DUU1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwvszIsJBxqc%26feature%3Dc4-overview%26list%3DUU1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwvszIsJBxqc%26feature%3Dc4-overview%26list%3DUU1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_CVg0VMSLWc&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DafjsEllXiUQ&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWDBF1kreLY0&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-ic2VsKxp-k&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIwRAQhT1dXQ&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DahyCNhwYS-k&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3De7TiC7pY72w&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-A3WqhpWw2o&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRxWUNRDasfE&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNQ9LV7RBVCI&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DA4vZIxbKA4w&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dnmio2JU6c3s&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLHK8QzDGMdU&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_M9Ju5i_2YY&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
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http://www.youtube.com/watch?v=K_mBJKnwjpA  

http://www.youtube.com/watch?v=yKbCHjXEO2k  

http://www.youtube.com/watch?v=4RNlz0wVTJw  

14-Làm việc hiệu qu  trong môi tr ng chuyên nghiệp – Effective working in professional working 
environment  

http://www.youtube.com/watch?v=7IhFyuYJUHM  

http://www.youtube.com/watch?v=t_txRTO0Ozg  

http://www.youtube.com/watch?v=Y8uPn_60HPM  

15-Làm việc nhóm - Effective teamwork  

http://www.youtube.com/watch?v=UUt_yL13UL4  

http://www.youtube.com/watch?v=X5KCquYQbik’  

http://www.youtube.com/watch?v=hGGfNJo_Yg0  

16- hát triển th ơng hiệu b n thân – How to develop personal brand name  

http://www.youtube.com/watch?v=tnQoL_WbYPU  

http://www.youtube.com/watch?v=H_BZkiAgECI  

http://www.youtube.com/watch?v=4CRiTmhqyQw  

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK_mBJKnwjpA&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyKbCHjXEO2k&h=ATMI9-BRjH-6doVuodJWg15M096tILqASjglVblLPrLT_Hl1n79-jljf8ayPzr_iLtocZBamH-Y4ZHLamo0pE2Z77YWjai30H6d7OfBw9f0G_Ukk3pfnAlkDH4eW_9YGUKzc7vGq72NiTA
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