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Địa điểm:  Sẽ được thông báo sau  
 
Thời gian:  02 – 04.08.2012 

Hạn chót nộp hồ sơ:   16.07.2012 

Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 

Chi phí:  
 Văn phòng GIZ Hà Nội hỗ trợ chi phí học 

và ăn trưa trong thời gian khóa học cho 
đối tượng mục tiêu.  

 Các học viên ở ngoại tỉnh tự chi trả chi 
phí đi lại, chi phí ở, chi phí ăn (bữa sáng, 
bữa tối).  

Đối tượng: 
 Cựu học viên của tổ chức GIZ bao gồm 

cựu học viên của tổ chức InWEnt trước 
đây và của chương trình hồi hương CIM.  

 Đang giữ chức vụ từ cấp trung tại các tổ 
chức/công ty nhà nước, tư nhân và các 
tổ chức phi chính phủ Việt Nam, 

 Sẵn sàng và tích cực tham gia vào các 
hoạt động của khóa học. 

 Đối với những học viên không thuộc 
nhóm đối tượng trên, chi phí đóng góp 
cho 3 ngày (bao gồm giải lao và ăn trưa) 
là VND 3,000,000. 

Đơn vị tổ chức:  
Bộ phận Bồi dưỡng và nâng cao năng lực. 
Văn phòng GIZ Hà Nội. 

Chứng chỉ: Chứng nhận tham gia khóa học 
(tham gia trên 80% số buổi học) 

Nội dung: 
 Lãnh đạo   

 Giao tiếp 

 Xây dựng nhóm làm việc  

 Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định 

 Quản lý thời gian 

 Quản lý mâu thuẫn 

Phương pháp: 
 Kết hợp các hình thức làm việc linh hoạt như bài giảng 

trực quan ngắn, động não, làm việc nhóm, đối thoại, 
phỏng vấn chuyên gia, phân tích tình huống, bài tập sư 
phạm, trò chơi sư phạm, thị trường thông tin….  

 Nguyên tắc làm việc: Cùng tham gia, Trực quan cơ 
động, Định hướng vấn đề, Hướng dẫn và điều phối, Tự 
điều chỉnh. 

Giảng viên: Trần Phong và cộng tác viên  

Giảng viên Trần Phong là Chuyên gia tư vấn,Giảng viên 
và Điều phối viên về các lĩnh vực: Truyền thông, Kỹ năng 
điều phối hoạt động Nhóm có sự cùng tham gia, Kỹ năng 
lãnh đạo, Kỹ năng phát triển cộng đồng, Kỹ năng giao 
tiếp, thuyết trình, thương lượng và quản lý xung đột…, 
cho nhiều tổ chức nước ngoài như UN, GEF SGP, WWF, 
IUCN, OXFAM GIZ, CARE, MALTESER, DANIDA, IRISH 
AID, HABITAT, HELVETAS, ROSA LUXEMBURG, ACDI 
VOCA, GRET, SRD… 

Các lĩnh vực chủ đề mà Trần Phong đã tham gia: xây 
dựng năng lực tổ chức, phát triển bền vững, môi trường, 
bảo tồn ĐDSH, nước sạch và vệ sinh môi trường, nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, bình đẳng giới, giảm 
nghèo, biến đổi khí hậu, REDD, …với đối tác là các nhà 
tài trợ - Bộ, ngành – NGOs và doanh nghiệp. 

Xin gửi bản đăng ký học tới trước ngày 16.07.2012 qua email, fax hoặc bưu điện tới  

Ms. Trương Ngọc Linh 
Bộ phận Bồi dưỡng và nâng cao năng lực, Văn phòng GIZ Hà Nội 
Tầng 6 tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel:      (04) 3934 4951 – ext. 220 Fax:     (04) 3934 4950 
Email:  hcd-vietnam@giz.de 

GIZ was formed on 1 January 2011. It brings together the long‐standing expertise of DED, GTZ and InWEnt.  
For further information, go to www.giz.de. 


