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Bối cảnh đề án 

 
Tại sao lại là Pailema? 

 
Giới thiệu dịch vụ đào tạo ở Việt Nam 



BỐI CẢNH   
Pailema hiểu rõ tầm quan trọng của việc đào tạo cho doanh nghiệp Việt 

Học viện Quản lý và Lãnh đạo Châu Á - Thái Bình Dương (Pailema) là một tổ chức khoa học 

và công nghệ quốc tế do đội ngũ giảng viên và học viên từ chương trình Doctor in Corporate 

Management (Tiến sĩ Quản lý tập doàn) từ Trường Đại học Ateneo De Cagayan thành lập trong 

bối cảnh khi tất cả những khu vực trên thế giới đang rơi vào một cuộc khủng hoảng về vấn đề 

lãnh đạo. Pailema cũng đã bắt đầu đưa vào triển khai và hoạt động ở Việt Nam từ năm 2009 với 

Công ty đại diện là Công ty Pailema Việt Nam. 
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[GDP của Việt Nam, Tỷ lệ tăng GDP] 

(Đơn vị, trăm triệu USD, %) 

Trong bối cảnh đình trệ của nền kinh tế thế giới, tỷ lệ tăng GDP của Việt Nam vẫn đạt mức xấp xỉ 7%, 

vốn đầu tư nước ngoài cũng mở rộng, từ đó cho thấy triển vọng tăng trưởng liên tục của thị trường Việt Nam. 

HIỆN TRẠNG THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 



Đào tạo trong doanh nghiệp đang ngày càng trở nên quan trọng khi xem xét đến môi trường lao động và đặc  trưng của người lao động Việt Nam. 

Bên cạnh đó, khi tiến hành đào tạo, cần cân nhắc tiếp cận đến đặc trưng  văn hóa nặng về tình cảm của người lao động Việt Nam. 

Chỉ số vốn nhân lực ở Việt Nam 
Môi trường lao động và đặc trưng về tình cảm  

của người lao động Việt Nam 

 Băn khoăn về phúc lợi, khả năng phát triển bản thân, leadership của cấp trên khi xin 

việc 

Kỳ vọng vào vai trò ‘Corporate Family’ (Gia đình doanh nghiệp) của doanh 

nghiệp,  nghĩa là công ty dành nhiều quan tâm đến người lao động 

Đề cao nghĩa vụ xã hội hơn hiệu suất kinh tế, mẫu thuẫn với triết lý kinh 

doanh của  phương tây 

Theo đuổi tiêu chí Work & Life Balance (Cân bằng giữa công việc và đời sống cá 

nhân)  (ví dụ: thời gian ngủ trưa, đi làm và tan làm đúng giờ) 

Đặc trưng về  tình cảm của người lao động đối với doanh nghiệp 

Nhu cầu đối với nhân lực lành nghề tăng do số lượng doanh nghiệp có vốn 

đầu tư  nước ngoài tăng (vị trí quản lý/vị trí chuyên môn) 

Áp lực về phí nhân công tăng do mức thu nhập tối thiểu liên tục tăng (năm 

2018:  6,5%) 

 Trong những năm gần đây, thời gian làm việc tăng, tiền tăng ca điều chỉnh theo 

hướng tăng (năm 2018) 

Xuất hiện các hoạt động HRM (quản lý nhân sự) cho thấy hiệu quả trong thành 

quả của  tổ chức như trao đổi thông tin, phát triển đào tạo, chế độ thưởng 

thành tích, v.v… 

Môi  trường lao động 

• Capacity: Năng lực dân số (Trình độ 

giáo  dục đào tạo) 

• Deployment (Cung ứng) : Tỷ lệ tham 

gia lao  động 

• Development (Phát triển): Chất lượng 

hệ  thống giáo dục đào tạo 

• Know-How (Bí quyết): Tính khả dụng 

của  nguồn nhân lực chất lượng cao 

• Chỉ số vốn nhân lực của Việt Nam xếp hạng 64 trong tổng số 130 quốc 

gia  (theo Báo cáo Vốn nhân lực toàn cầu năm 2017 của Diễn đàn kinh 

tế thế  giới) 

• Trình độ giáo dục đào tạo và chất lượng hệ thống giáo dục đào tạo ở mức 

trung bình, 

Tỷ lệ thamgia lao động ở mức trên trungbình, Tính khả dụng của 

nguồn nhân  lực chất lượng cao ở mức dưới trung bình 

(※Nguồn nhân lực chất lượng cao tốt nghiệp cao đẳng trở lên chiếm 

khoảng 6%) 

• Nguồn: Báo cáo Chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam (KOTRA 2018), Quản lý nhân sự lao động trong các doanh nghiệp thâm nhập thị trường Việt  

Nam (Quỹ Phát triển lao động 2017), Thay đổi trong môi trường lao động và quản lý vốn nhân lực Việt Nam (Viện Nghiên cứu knh doanh Posco 2018) 

VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NHÂN TÀI Ở VIỆT NAM 



Kết quả điều tra nhu cầu và phân tích các vấn đề chính của thị trường Việt Nam như sau. 

Nhu cầu đào tạo 

Đối tượng đào tạo cấp thiết nhất: Quản lý Bộ phận sản 

xuất, Quản lý cấp trung 

 Nội dung chi tiết: Nhận thức vai trò người quản lý, Nhận thức mục  

tiêu/giá thành, Giải quyết vấn đề, Quản lý tổ chức (thấu hiểu, quản lý  

thành tích , rèn luyện), v.v.. 

 Nguyên nhân: Quản lý bộ phận sản xuất giữ vai trò chủ đạo vận hành tổ 

chức lao động, nhưng là người phát ngôn trên lập trường của người lao động,  

hơn là người chỉ thấu hiểu lập trường của công ty 

TOP3 lĩnh vực và nội dung đào tạo thiết yếu 

Đối tượng/Nội dung đào tạo ưu tiên số1/Nguyên nhân 

 Giới thiệu điều tra: Khảo sát và phỏng vấn sâu nhân viên phụ trách nhân sự  

của 151 doanh nghiệp (năm 2018) 

 Nội dung điều tra: Lĩnh vực đào tạo thiết yếu, đối tượng và nội dung đào tạo 

cấp thiết 

Vấn đề trong đào tạo 

 Thiếu vắng các tổ chức chuyên trách tiến hành đào tạo một cách có  

hệ thống (Plan-Do-See) 

 Thiếu sót trong năng lực nhân sự đối với việc lập kế hoạch và tiến  

hành đào tạo nội bộ 

 
 Không có cơ sở hạ tầng riêng phục vụ việc đào tạo trong công ty nên  

các công ty đang sử dụng các phòng họp trống 

 Do tính chất các công ty sản xuất theo dây chuyền trong xưởng  

nên khó có thể đào tạo offline theo hình thức tập trung toàn bộ  

các học viên trong một lần, đồng thời các học viên không có máy  

vi tính ở nhà nên cũng khó có thể đào tạo online. 

(※Tuy nhiên, các nhân viên khối văn phòng đều sở hữu máy vi 

tính nên đạt được hiệu quả trong đào tạo online) 

 
Đào tạo quản lý Đào tạo Tiếng Anh Work Smart 

Quản lý thành tích /mục  

tiêu(38) 

Tiếng Anh cơ bản (53) Xây dựng báo cáo kế  

hoạch (36) 

Giao tiếp (28) Hội thoại trong công việc (14) Quản lý thời gian (17) 

Business manner(16) Thấu hiểu văn hóa Quốc tế (8) MS Office (OA) (15) 

 

 Một phần đào tạo nghiệp vụ đang do các giảng viên nội bộ công ty  

phụ trách, tuy nhiên tính chuyên môn trong contents và năng lực  

truyền tải thấp nên không đạt được hiệu quả. 

 Chất lượng giảng viên/contents trong việc liên kết với các trung tâm  

ngoại ngữ trong khu vực để đào tạo ngôn ngữ rất thấp 

 Không có chương trình đào tạo theo hệ thống dành cho nhân viên  

nước ngoài được phái cử sang Việt Nam làm việc, việc đào tạo kiến  

thức nhập môn dành cho đối tượng nhân viên mới cũng còn nhiều  

thiếu sót 

 TOP 3 lĩnh vực: ①Đào tạo quản lý, ②Đào tạo Tiếng Anh, ③Work Smart 

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý TRONG ĐÀO TẠO NHÂN TÀI VIỆT NAM 



 Để có thể tạo dựng được sức cạnh tranh mạnh mẽ ở Việt Nam,  

Pailema đã phải vượt qua một chặng đường dài đầy những băn 

 khoăn, thử nghiệm và sai sót. 

BĂN KHOĂN CỦA PAILEMA VỀ ĐÀO TẠO NHÂN TÀI Ở VIỆT NAM 

Kiến thức hiện đại nhưng phải hiểu rõ về văn hóa vận hành 

doanh nghiệp Việt Nam 



Là công ty đại diện cho Global Pailema (Học viện Quản lý và Lãnh đạo Châu Á - Thái bình dương), 

PAILEMA VIỆT NAM xin hứa sẽ dựa trên những bí quyết và  kinh nghiệm bồi dưỡng nhân tài ở nhiều 

quốc gia trong nhiều năm qua nhằm cung cấp những dịch vụ chất lượng cao mà doanh nghiệp Việt Nam 

không thể sánh được. 

 Là một trong ít tổ chức đào 

tạo lãnh đạo quản lý đầu 

tiên tại Việt Nam với 10 năm 

kinh nghiệm. 

 Là đơn vị đã tham tổ chức 

đào tạo cho hàng trăm doanh 

nghiệp tại Việt Nam 

 Là tổ chức dẫn đầu trong 

đào tạo ứng dụng công nghệ 

4.0 

LỜI GIẢI CỦA PAILEMA VỀ ĐÀO TẠO NHÂN TÀI Ở VIỆT NAM 



TẠI SAO LẠI LÀ PAILEMA? 

CHÚNG TÔI XIN GIỚI THIỆU NHỮNG ƯU ĐIỂM RIÊNG  

CỦA PAILEMA – NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH  TRONG 

VIỆC TẠO DỰNG THÀNH QUẢ. 



Chi nhánh TPHCM 

• 1 chuyên gia phụ trách dự án/khách hàng 

Việt Nam 

• 2 chuyên gia phát triển chương trình đào  

tạo dành cho thị trường Việt Nam 

• 2 nhân viên người Việt Nam 

* Tiến hành tư vấn về lãnh đạo, HRD, phát triển, 

vận hành các  chương trình đào tạo (chương trình 

đào tạo về 

leadership, chương trình đào tạo nghiệp vụ, kinh doanh 

và văn hóa doanh nghiệp. 

*Thực hiện vai trò cộng sự chuyên môn về nhân sự 

nhằm giải quyết những vấn đề trong bồi dưỡng và  

đào tạo nhân tài cho các công ty tại Việt Nam 

*Đang vận hành chương trình đào tạo cho nhiều 

doanh  nghiệp tại Việt Nam 

Trong các cơ quan chuyên về nhân lực, Pailema Việt Nam 

là công ty chuyên đào tạo/tư vấn có mặt tại: 

 

 

Chi nhánh Hà Nội 

 
• 1 chuyên gia phụ trách dự án/khách hàng Việt Nam 

• 5 chuyên gia phát triển chương trình đào tạo dành  

cho thị trường Việt Nam 

• 6 nhân viên người Việt Nam 

VĂN PHÒNG PAILEMA VIỆT NAM 



Chúng tôi cũng sở hữu hệ thống giảng đường và mạng lưới cơ sở vật chất học tập bên ngoài 

có thể sử dụng vào việc đào tạo ở Việt Nam. 

VĂN PHÒNG PAILEMA VIỆT NAM 

https://Pailema.edu.vn 
https://vboss.vn 
https://vinen.edu.vn 

1900 0123 

daotao@pailema.edu.vn 

Tầng 8, tòa Hội nhà 

báo Việt Nam, 68, 

Dương Đình Nghệ, 

Cầu Giấy, Hà Nội 



Pailema Viet Nam sở hữu đội ngũ trên 50 giảng viên người Việt Nam trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 

đã được kiểm tra khả năng giảng dạy, kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp thông qua quy trình kiểm tra 

Sở hữu nhóm giảng viên  

đã kiểm tra trình độ 

giảng viên của Pailema 

 
[Mạng lưới giảng viên người Việt Nam: 

Sở hữu đội ngũ trên 50 giảng viên trình độ thạc sĩ – tiến sĩ] 
 

 Hợp tác cùng đội ngũ giảng viên đã 

 được kiểm tra trình độ thông qua quy 

trình kiểm tra trước 

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU 

ĐẢM BẢO ĐỘI NGŨ VÀ NĂNG LỰC CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM 



GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐÀO TẠO 

CHÚNG TÔI ĐỀ XUẤT NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

HÀNG ĐẦU PHỤC VỤ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, ĐÁP ỨNG  

NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG. 



Pailema cung cấp dịch vụ online/offline, dịch vụ ngoại ngữ, dịch vụ kiến thức, v.v…  và 

cung cấp giải pháp tối ưu trong việc phát triển nhân tài theo yêu cầu của khách hàng  trên 

mọi lĩnh vực HCD (Dịch vụ tổng hợp về phát triển nguồn nhân lực). 

 
[Dịch vụ đào tạo của Pailema] 

PHẠM VI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CỦA PAILEMA - VIỆT NAM 

HCD 

Total Service 
(dịch vụ tổng hợp 

về phát triển nguồn 

vốn nhân lực) 

Cơ quan bồi 

dưỡng nhân tài 

toàn cầu của 

PAILEMA 



Off-Line Blended 

Mục Đào tạo theo cấp bậc Đào tạo cơ bản (chung) Đào tạo nghiệp vụ (chuyên sâu) 

Đào tạo  

thúc đẩy  

phát triển  

tổ chức 

Đào tạo  

phép ứng 

xử cơ bản 

Đào tạo  

tư vấn 

(mentorin 

g) 

Retention 

Nhân viên văn phòng mới vào công ty 

Kỹ năng giao tiếp và thảo luận của nhân  

viên thườngtrú - lãnh đạo ngườibản địa 

Nhân viên tại bộ phận Sản xuất  

mới vào công ty 

Bồi dưỡng người kế nhiệm quản lý thuộc Bộ 

phậnsản xuất 

Leadershipcho quản lý bộ phậnsản xuất 

Nhân  

viên  

mới có  

kinh  

nghiệm 

Đào tạo  

nhân tài  

cốt lõi 

Learder  

ship  

dành  

cho nữ 

lãnh đạo 

Leaders  

hip cho  

quản lý  

cấp  

trung 

Đào tạo  

nhân  

viên  

được  

thăng  

chức 

Chương  

trình bồi  

dưỡng  

giảng viên  

nội bộ 

Đào tạo  

chuẩn bị  

kiểm tra  

SW 

Smart  

Work  
(Nhân viên) 

Smart  

Work  

(Quản lý) 

Smart  

Work  
(Nhân viên  

Sản xuất) 

Mô  

phỏng 

nghiệp vụ 

quản lý 

Tài liệu modeling cho S Group 











 

Bước 1: Chia sẻ triển vọng với những người đồng hành 

 Đồng hành của huấn luyện viên , cùng xây dựng những  
chiến thuật biến hóa vô thường 

 Chia sẻ triển vọng Cường quốc bóng đá số 1 Đông 
Nam Á 

 Đối xử công bằng với tất cả các cầu thủ, công khai 
thông tin  minh bạch 

Bước 2: Giao tiếp từ quan điểm các cầu thủ 

 Quan tâm chăm sóc thể trạng, tinh thần cho các cầu thủ 
 Tạo động cơ để mỗi cầu thủ tự đề ra quy tắc sinh hoạt 

riêng 
 Không ngừng giao tiếp với các cầu thủ thông qua ánh 

mắt, sự thân thiết và thành thật 

 

Bước 3: Xây dựng mục tiêu thực tế và đề cao quá trình 

 Mục tiêu thực tế là quyết tâm tạo thành tích cho bóng 
đá Việt Nam  trong một thời gian ngắn 

 Chia sẻ niềm tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể làm 
được 

 Thay vì cách thức so sánh với các đội bóng khác, dẫn 
dắt đội tuyển  Việt Nam theo hướng đề cao quá trình , 
nuôi dưỡng lòng tự tin 

Chương trình đào tạo leadership dành cho nhân viên người Việt Nam dựa trên điển hình  về khả năng 

lãnh đạo của Huấn luyện viên Park Hang Seo, xây dựng một cách dễ hiểu 

về năng lực cần thiết đối với đối tượng là quản lý cấp trung (part leader)/Staff)/Quản lý Bộ phận sản xuất 

Point 

 
Chương trình đào tạo leadership hướng  

đến cảm nhận tầm quan trọng của sự thay  

đổi trong tổ chức và đưa ra triển vọng mới 

 

 

 

 

 

Quản lý  

cấp trun  

g (part  

le ader) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quản lý  

n hà máy 

 

Quản lý  

nhân lực 

 
 

- Tạo động cơ 

- Đưa ra triển  

vọng 

 

Quản lý  

tổ chức 

 
 

- Quản lý tính  

đa dạng trong  

tổ chức 

 

Quản lý  

nghiệp vụ 

 
 

-Quản lý  

thành tích 

- Đưa ra 

quyết định 

 

Giao tiếp 

 

 
 

- Soạn thảo  

văn bản chiến 

lược 

- Rèn luyện 

 

Quản lý  

nhân lực 

 
 

- Quản lý 

mâu thuẫn 

- Quản lý cảm  

xúc 

 

Quản lý  

tổ chức 

 
 

- ĐỊnh hướng  

làm việc  

nhóm 

 

Quản lý  

nghiệp vụ 

 
 

- Giải quyết 

vấn đề 

-Hoàn thành  

công việc 

 

Giao tiếp 

 

 
 

- Thuyết phục 

- Phản hồi 

 

Quản lý 

nhân lực 

 

- Thấu hiểu  

người đối 

diện 

- Quản lý tính  

đa dạng 

 

Quản lý 

tổ chức 

 

- Hình thành  

mạng lưới  

công việc 

 

Quản lý 

nghiệp vụ 

 

- Quản lý  

công việc 

- Ứng phó tức  

thì 

 

Giao tiếp 

 
 

-Chỉ thị rõ  

ràng 

- Lắng nghe 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHÁT TRIỂN/VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO PARK HANG DEO 



 Đặt trọng tâm vào giá trị cốt lõi, văn  

hóa doanh nghiệp tuyển chọn, bồi  

dưỡng, đánh giá, khen thưởng nhân  

tài, thấm nhuần một cách tự nhiên,  

quyết định hình ảnh và thuộc tính của  

doanh nghiệp 

 Giá trị cốt lõi không phải là những câu  

khẩu hiệu bắt mắt được đóng khung, mà  

được áp dụng làm tiêu chuẩn phán đoán  

giá trị, quyết định hoạt động nghiệp vụ và  

phương thức kinh doanh thường nhật của  

toàn thể nhân viên công ty 

 Là mấu chốt trong phương thức kinh  

doanh đặc thù của doanh nghiệp, không  

thể tìm được ở bất cứ doanh nghiệp nào  

khác, giá trị cốt lõi coi trọng việc hình  

thành sự đồng cảm giữa các nhận viên  

trong công ty và việc xây dựng chiến  

lược thực hiện 

1. Giá trị cốt lõi vừa là trọng tâm,  

vừa là động lực trong xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp 

2. Giá trị cốt lõi vừa là chuẩn mực  

hành động, vừa là tiêu chuẩn đưa ra 

quyết định của toàn thể nhân viên công ty 

3. Giá trị cốt lõi là khung cơ bản  

cho phương thức kinh doanh đặc thù 

của doanh nghiệp 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua đào tạo tiếp thu giá trị cốt lõi 

Đặt trọng tâm vào giá trị cốt lõi, đào tạo giá trị giúp tạo dựng điểm bùng phát trong giao tiếp 

và trong ngôn ngữ chung đối với các thành viên trong công ty, từ đó thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp,  

đồng thời xây dựng nền tảng cho việc đẩy mạnh năng lực cạnh tranh của tổ chức 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHÁT TRIỂN/VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 



Point ① 

• Tiến hành đào tạo theo  

hình thức 1:1, đào tạo  

offline về năng lực cốt  

lõi 

• Tiến hành học tập gắn  

kết với contents của  

SERICEO (học sau) 

Point ② 

• Đào tạo offline tổng  

cộng 12 buổi 

• Thông qua việc cung cấp  

báo cáo đào tạo, cung  

cấp và xác nhận phản hổi  

phục vụ phát triển năng  

lực 

Thực hiện phương pháp học tập hỗn hợp (offline + online) nhằm tăng cường năng lực  

và nâng cao sự gắn kết với tổ chức đối với nhân tài cốt lõi ở từng cấp bậc 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHÁT TRIỂN/VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁ TRỊ CỐT LÕI 



Cấp Định nghĩa trình độ Chương trình đào tạo 

Trình độ có thể phân tích yêu cầu phần mềm, áp  

dụng thuật toán trung cấp/cao cấp và lập trình  

những chương trình tối ưu hóa 

 

Lớp luyện thi 

Pro 

 

 

 

 

 
Lớp luyện thi 

SW 

Trình độ có thể phân tích yêu cầu phần mềm, áp  

dụng thuật toán sơ cấp và lập trình những chương  

trình theo đúng yêu cầu đưa ra 

 
Lớp luyện thi  

AD 

Trình độ tận dụng yêu cầu sẵn có và thuật toán cơ  

bản để lập trình những chương trình đơn giản 
 

Lớp luyện thi  

IM 

Trình độ tận dụng vấn đề đưa ra, tư duy máy tính  

và tư duy logic để lập trình những chương trình cơ  

bản 

 
Học viện SW Basic 

- Bao gồm Học viện Phần mềm cơ sở (SW Basic Academy) nhằm nâng cao năng lực phần mềm cơ bản và Lớp dự bị kiểm tra nhằm  

chuẩn bị dự thi theo từng điều kiện tư cách 

- Khi đã đạt đủ điều kiện tư cách, sẽ áp dụng chế độ cộng điểm nhân sự (theo tiêu chuẩn tuyển dụng vào Tập đoàn Samsung) 

- Có khả năng tuyển chọn đội ngũ giáo sư số 1 Việt Nam, từ đó thực hiện các chương trình đào tạo kéo dài 2 – 4 tuần 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHÁT TRIỂN/VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

KIỂM ĐỊNH PHẦN MỀM 



Xây dựng văn hóa tổ chức hướng đến tạo dựng sự hòa hợp  

nhờ sức mạnh của nguyên tắc – tín nhiệm – thấu hiểu – hợp tác 

Đại hội thể thao toàn công ty /  

Thúc đẩy phát triển tổ chức 
Hình ảnh minh họa Hình ảnh minh họa 

 

01 
Công ty 

Đề cao nguyên tắc  

Phục hồi tín nhiệm  

Gây dựng thành tích  

Khách hàng hài lòng 

02 
Đồng nghiệp 

Ý thức tập thể  

Giao tiếp / 

Tinh thần làm việc nhóm  

Hòa hợp thấu hiểu 

03 
Cá nhân 

Phục hồi tự tin  

Tiềm năng / 

Hi vọng / Nhiệt huyết 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHÁT TRIỂN/VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TEAM BUILDING 



* Phát sinh chi phí riêng khi bàn giao đề án bài giảng bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt cho công ty khách hàng 

Trong quá trình vận hành chương trình đào tạo, chúng tôi sẽ tiến hành đào tạo trước cho các giảng 

viên  người Việt Nam, cũng như truyền tải những nội dung cần chú ý. Sau quá trình vận hành 

chương trình đào tạo, chúng tôi sẽ báo cáo kết quả thực hiện, trong đó bao gồm nội dung chi 

tiết  về chương trình đào tạo. 

 
[Quy trình vận hành chương trình đào tạo ở Việt Nam] 

BÁO CÁO KẾ HOẠCH  

VẬN HÀNH SAU CÙNG 

HỌP MẶT, ĐÀO TẠO  

GIẢNG VIÊN VIỆT NAM 

VẬN HÀNH  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
BÁ O CÁ O  

PHẢN HỒI 

Tiến hành họp với giảng viên Việt  

Nam trước khi vận hành chương 

trình đào tạo 

 Thảo luận phương hướng  

chương trình đào tạo và 

phương án vận hành chi tiết 

* Truyền tải nhu cầu của công ty  

khách hàng, đào tạo về lịch sử 

chương trình đào tạo 

Báo cáo kế hoạch vận hành  

chương trình đào tạo dựa trên  

cơ sở nội dung điều chỉnh chi  

tiết với giảng viên Việt Nam 

 Báo cáo đề án thiết kế  bài 

giảng và đề án bài giảng cụ  

thể 

(Tiếng Anh/Tiếng Việt) 

Nhân viên người Việt Nam  

tham gia quá trình vận hành  

trong vai trò nhân lực chuyên  

trách 

 Tiến hành giám sát bài 

giảng 

Nộp báo cáo kết quả cụ thể về  

việc vận hành chương trình  

đào tạo, trong đó bao gồm các  

yếu tố như nội dung chi tiết  

trong vận hành chương trình  

đào tạo, phản ứng của học  

viên, v.v... 

QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA PAILEMA 



 Ví dụ về sản phẩm phục vụ chương trình đào tạo thực hiện 

theo yêu cầu của khách hàng, phản ánh nhu cầu của thị trườn  

Việt Nam 

 Chương trình đào tạo Leadership Park Hang Seo dành cho  

Hệ thống các công ty thuộc Tập đoàn Samsung 



 “Tối đa hóa mức hài lòng của học viên bằng cách tổ chức 

 Lễ tổng kết chương trình đào tạo” 

Cấp chứng chỉ do PAILEMA chính thức phát hành 

• Nâng cao mức hài lòng của học viên đối với việc  

tham gia chương trình đào tạo 

• Tạo dựng hình ảnh cao cấp cho chương trình đào tạo 

• Đào tạo dựa trên cơ sở những chương trình đào tạo có  

tầm ảnh hưởng và đội ngũ giáo sư ưu tú 

 
<Ảnh minh họa một Lễ tổng kết ở Việt Nam> 



Trong tổng số hơn 8.000 nội dung hiện tại, chúng tôi có thể chọn lọc, biên tập và xây dựng  

những contents chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của công ty khách hàng, 

từ đó cung cấp 2 – 3 lần một tuần  Chúng tôi đang sở hữu trên hàng trăm khóa học 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE CHUYÊN SÂU CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  



Dựa trên tình hình thực tế và kết quả phán đoán về năng lực của công ty khách hàng, 

chúng tôi có thể chọn lọc, biên tập và xây dựng, cung cấp nhiều contents toàn cầu đa dạng như năng lực 

nghiệp vụ, năng lực toàn cầu, năng lực cơ bản, v.v… 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE CHUYÊN SÂU CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

KẾT CẤU NỘI DUNG  



Chúng tôi có thể tối đa hóa sự chú ý của học viên bằng cách cung cấp những contents phù hợp với mục  tiêu học tập như 

online contents, contents mẩu tin tức, contents pdf, webtooon contents. * Hình thức cung cấp  có thể thay đổi tùy theo tình 

hình thực tế, v.v… 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE CHUYÊN SÂU CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

HÌNH THỨC CUNG CẤP NỘI DUNG  



Kinh doanh/Makerting  

Nhân sự/Tổ chức  

Tài vụ/Kế toán 

Phầnmềmkinh doanh 

Business Analyst  

Project Manager  

Digital Marketer  

SEO Expert 

3D Animation  

Thiết kế đồ họa  

Đồ họa hình ảnh  

Thiết kế web 

Web Designer  

CAD Designer  

Video Editor  

Photographer 

Lập trình web  

Software 

Lậptrình ứng dụng 

điện thoại  

Bảomật UX, IT 

Web Developer  

Machine Learning  

AI Specialist  

Network Admin 

 Statistics Foundations 

 Data Mining 

 Data Visualization 

* Tặng huy hiệu(badge) trên Linked In khi hoàn  

thành chươngtrình đào tạo 

02. Dịch vụ online (Elearning)_ 



PAILEMA VIỆT NAM 

Văn phòng Hà Nội: 

Tầng 8, tòa Hội nhà báo Việt Nam, 68, Dương 

Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Email: daotao@pailema.edu.vn 

Điện thoại: 1900 0123 

Số 8, ngõ 128, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 


