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Chương trình cấp vùng về Thúc đẩy bình đẳng giới trong Tham chính tại các nước 
Bangladesh, Campuchia, Philippines, Đông Timo và Việt Nam 

 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẬP HUẤN  

 
KỸ NĂNG GIAO TIẾP DÀNH CHO PHỤ NỮ THAM CHÍNH 

 
 
 
CẤU TRÚC TÀI LIỆU: 
 
Tài liệu này gồm có các phần sau đây: 
 

1. Chương trình khóa tập huấn: Đây là chương trình tập huấn 2 ngày cho đối 
tượng cán bộ lãnh đạo nữ từ cấp phó phòng trở lên của các cơ quan hành 
chính công, cơ quan dân cử tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Chương trình 
tập huấn này được sử dụng trong khuôn khổ Chương trình cấp vùng về Thúc 
đẩy bình đẳng giới trong Tham chính tại các nước Bangladesh, Campuchia, 
Philippines, Đông Timo và Việt Nam. 

 
2. Khung thiết kế bài giảng dành cho giáo viên nguồn. 
 

3. Bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động tập huấn: Tài liệu này hướng dẫn chi tiết 
cách thực hiện các hoạt động nêu trong Khung thiết kế bài giảng. 

 

4. Các bài thuyết trình bằng máy chiếu  
 
 
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN 
 
Thời gian Nội dung Ngày 1 

7:45 – 8:00 Đăng ký học viên 

8:00 – 8:30 Giới thiệu/Khai mạc/Thông báo 
Kiểm tra đầu khóa 

8:30 – 9:30 Các nguyên tắc giao tiếp và các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả 
giao tiếp  

9:30-9:45  Giải lao  

9:45 – 11:30 Lắng nghe có hiệu quả 

11:30 – 13:30 Nghỉ trưa  

13:30 – 14:10 Giao tiếp phi ngôn từ 

14:10 – 15:15 Một số nghi thức xã giao cơ bản trong công sở  

15:15 - 15:30 Giải lao 

15:30 – 16:45 Kỹ năng quản trị xung đột trong giao tiếp 

16:45 - 17:00 Tổng kết nội dung ngày 1 
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Chương trình cấp vùng về Thúc đẩy bình đẳng giới trong Tham chính tại các nước 
Bangladesh, Campuchia, Philippines, Đông Timo và Việt Nam 

Thời gian Nội dung Ngày 2 

8h00 – 8h35 Vai trò của Nói trước đám đông và Thuyết trình 

8h35 - 9h20 
Các lỗi phổ biến trong Nói trước đám đông và Thuyết trình 
Các nguyên tắc cơ bản trong Nói trước đám đông và Thuyết 
trình  

9h20 – 9h35 Giải lao 

9h35 – 11h30 Thực hành: Thuyết trình  

11:45 – 13h30 Nghỉ trưa  

13:30– 13:45 Tổng kết phẩn thuyết trình 

13:45 - 14:45 Kỹ năng nói khi Thuyết phục 

14:45 – 15:00 Giải lao 

15:00– 16:00 Kỹ năng nói khi phê bình  

16:00 – 16:30 Tổng kết, Kiểm tra cuối khóa và Bế mạc  
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Chương trình cấp vùng về Thúc đẩy bình đẳng giới trong Tham chính tại các nước Bangladesh, Campuchia, Philippines, Đông Timo và Việt Nam 

KHUNG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG GIÀNH CHO GIÁO VIÊN NGUỒN 
 

Ngày 1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG THỰC THI CÔNG VỤ 
 

Stt Nội dung Mục tiêu Thời gian  Phương pháp Tài liệu/Phương 
tiện 

 

Người chịu trách 
nhiệm 

SÁNG: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP CÔNG VỤ   
Phần 
mở 
đầu  

Khai mạc Giới thiệu/Khai mạc/Thông 
báo/ Làm quen 
 

10’ Đối tác địa phương khai 
mạc 

  

 Khảo sát đầu khóa 10’ Phát và thu bài kiểm tra 
viết 

Bài khảo sát  

1 Đặt vấn đề - Ổn định trật tự 
- Mở bài về Vai trò của GT 
công vụ (GTCV) và hệ lụy 
của những hạn chế về nhận 
thức và kỹ năng GTCV  
- Cách tiếp cận của chuyên 
đề này nhằm Củng cố cả 
nhận thức và kỹ năng 
- Mục tiêu học tập 
- Phương pháp học tập dành 
cho người lớn  
- Trông đợi của học viên khi 
đến dự tập huấn 

10’ - Thuyết trình 
- Phát vấn (về trông đợi của 
học viên) – Hỏi và viết lên 
bảng hoặc cho học viên viết 
vào thẻ màu và đính lên 
bảng 

Không có  
 

 

2 Kinh nghiệm 
của học viên 

Chia sẻ kinh nghiệm của 
học viên về giao tiếp: Vai 

15’ Thảo luận nhóm (4-5 
nhóm) 

Bài trình bày của 
học viên trên giấy 
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Stt Nội dung Mục tiêu Thời gian  Phương pháp Tài liệu/Phương 
tiện 

 

Người chịu trách 
nhiệm 

về giao tiếp trò của GTCV, Nguyên tắc 
GTCV, Các yếu tố ảnh 
hưởng hiệu quả GTCV. 

(Xem Phần Hướng dẫn chi 
tiết Hoạt động:  Ngày 1- 
Mục 2) 
 

A0 

3 Vai trò của 
GTCV 

- Chia sẻ về vai trò GTCV, 
các nhóm bình luận, trao đổi 
Vai trò của GT:   
+ trong đời sống 
+ trong tổ chức, tổ chức 
công vụ 
+ đối với người lãnh đạo   

5’ 
 

10’ 

- Đại diện nhóm 1 thuyết 
trình, các hv khác bình luận  
- GV thuyết trình  

Bài trình bảy trên 
Giấy Ao 
Slide 

 

4 Nguyên tắc 
GTCV 

- Chia sẻ về nguyên tắc 
GTCV  
 
 
 
 
- Các nguyên tắc  
+ Những khó khăn khi khái 
quát thành nguyên tắc 
+ Mô tả và có ví dụ minh 
hoạ cho từng nguyên tắc 
 

5’ 
 
 
 
 
 

5’ 

- Nhóm 2  thuyết trình, các 
hv khác bình luận  
- Lưu ý: Phần này có thể 
dùng thẻ màu để lấy ý kiến 
của học viên và dán lên 
bảng  
 
- GV thuyết trình, trao đổi 
(Xem Phần Hướng dẫn chi 
tiết Hoạt động:  Phụ lục 1 
Hướng dẫn phân tích một 
nguyên tắc) 
 

- Bài trình bảy 
trên Giấy Ao hoặc 
dùng thẻ màu lấy 
ý kiến của học 
viên sau đó đính 
bằng băng dính 
lên bảng 
- Slide 
 

 

5 Các yếu tố - Chia sẻ về Yếu tố ảnh 10’ - Đại diện nhóm 3,4  thuyết Bài trình bảy trên  
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Stt Nội dung Mục tiêu Thời gian  Phương pháp Tài liệu/Phương 
tiện 

 

Người chịu trách 
nhiệm 

ảnh hưởng 
hiệu quả 
GTCV 

hưởng trong GTCV 
 
- Vì sao phải nghiên cứu các 
yếu tố ảnh hưởng?  
- Có những yếu tố nào?  
- Yếu tố nào là quan trọng?  
 

 
 
 

trình, các hv khác bình luận  
 
GV Thuyết trình  

Giấy Ao 
 
Slide 

6 Thực hành Thảo luận một số tình 
huống giao tiếp thường gặp 
trong công vụ  

10’ - Thảo luận theo nhóm  
- Mỗi nhóm chọn một chủ 
đề về GTCV 
- Thời gian thảo luận nhóm: 
5’ phút 
- Trình bày trước lớp: Mỗi 
nhóm 5 phút: Thuyết trình 
kết hợp với phiếu ý kiến 
hoặc đối thoại (Xem Phần 
Hướng dẫn chi tiết Hoạt 
động: Ngày 1- Mục 6) 
 

  

GIẢI LAO 15’ 
7 Kỹ năng lắng 

nghe  
7.1 Đặt vấn đề: 
- Giới thiệu tổng quan nội 
dung, phương pháp của buổi 
học 
- Khái quát về các kỹ năng 

 
 
 

5’ 
 

- Đầu giờ chiều có thể chơi 
trò chơi khởi động liên 
quan đến chủ đề lắng nghe 
- GV thuyết trình 
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Stt Nội dung Mục tiêu Thời gian  Phương pháp Tài liệu/Phương 
tiện 

 

Người chịu trách 
nhiệm 

cơ bản trong GTCV 
- Các kỹ năng như soạn thảo 
văn bản,….- sẽ được  trình 
bày trong một chương trình 
khác; kỹ năng nói trước 
đám đông sẽ dành cho ngày 
mai. 
7.2 Hoạt động của học 
viên 
Phương án A: Tổ chức 
thảo luận  
Khai thác kinh nghiệm của 
học viên và chia sẻ của GV 
về: 
+ Vai trò của kỹ năng lắng 
nghe 
+ Các lỗi thường mắc khi 
nghe công vụ 
+  Các nội dung giúp cải 
thiện hiệu quả nghe trong 
công vụ  
Phương án B: Đóng vai và 
Thảo luận động não 
- Hoạt động 1: Đóng vai 
nhằm phân tích các lỗi 

 
 
 
 
 
 
 
 

40’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Các nhóm thảo luận, sau 
đó thuyết trình, các nhóm 
khác trao đổi thêm  
 Làm việc nhóm (Xem 
Phần Hướng dẫn chi tiết 
Hoạt động: Chiều Ngày 1- 
Mục 7) 
GV chia sẻ 
 
 
 
 
Đóng vai (Xem Phần 
Hướng dẫn chi tiết Hoạt 
động: Chiều Ngày 1- Mục 
7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi thảo luận 
nhóm 
 
 
 
 
 
Slide 
 
 
 
 
Kịch bản đóng vai 
 
 
Thẻ màu, bút dạ 
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Stt Nội dung Mục tiêu Thời gian  Phương pháp Tài liệu/Phương 
tiện 

 

Người chịu trách 
nhiệm 

thường mắc khi nghe 
- Hoạt động 2: Lấy ý kiến 
của học viên về những điều 
cần làm để lắng nghe có 
hiệu quả 
 
Tóm tắt vai trò của lắng 
nghe, các lỗi thường mắc và 
phương pháp nghe có hiệu 
quả. 
 

 
 

50’ 

HV Trình bày ý kiến bằng 
thẻ màu (Xem Phần Hướng 
dẫn chi tiết Hoạt động: 
Chiều Ngày 1- Mục 7) 
Giáo viên thuyết trình  

 
 
 
Slide 

 Tổng kết buổi  
học  

- Nhấn mạnh lại mục tiêu 
- Khái quát lại quá trình 
- Ghi nhận kết quả và đóng 
góp 
-  Giới thiệu khái quát nội 
dung buổi tiếp theo  

10’    

 
CHIỀU NGÀY 1: CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG GIAO TIẾP CÔNG VỤ 

 

8 Khởi động và 
giới thiệu nội 
dung buổi 
chiều 

- Ôn lại những gì đã học 
trong buổi sáng. 

- Giới thiệu khái quát nội 
dung của buổi chiều, liên 
hệ với các nội dung của 
buổi sáng.  

10'    
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Stt Nội dung Mục tiêu Thời gian  Phương pháp Tài liệu/Phương 
tiện 

 

Người chịu trách 
nhiệm 

9 Kỹ năng giao 
tiếp phi ngôn 
từ 

- Các hình thức giao tiếp phi 
ngôn từ 
- Các lỗi thường mắc 
- Cách thức thể hiện đúng  

30’ - Thuyết trình 
-  Thực hành 

Slide 
 

 

10 Một số nghi 
thức xã giao 
trong công sở  

- Vai trò  
- Nghi thức 1: Vai trò, các 
lỗi phổ biến, cách thức 
- Nghi thức 2: Vai trò, các 
lỗi phổ biến, cách thức 
…. 

65’ - Thực hành 
- Thuyết trình 

 
Slide 

 

GIẢI LAO 15’   
11 Kỹ năng quản 

trị xung đột  
- Xác định nguyên nhân, 
hậu quả của xung đột trong 
giao tiếp: Nêu ví dụ tình 
huống cụ thể 
 
 
 
 
 
- Các chiến lược, kỹ thuật 
quản lý xung đột để hướng 
tới “tinh thần đồng đội” 

20' 
 
 
 
 
 
 
 
 

55’ 

Thảo luận nhóm: 2 nhóm 
thảo luận về nguyên nhân, 
2 nhóm về hậu quả. Thời 
gian thảo luận: 10 phút 
Chú ý: 2 nhóm có nội dung 
thảo luận giống nhau thì 1 
nhóm trình bày, 1 nhóm bổ 
sung 
 
- Thuyết trình kết quả thảo 
luận nhóm của học viên  
– Thuyết trình của GV 

Bài trình bày trên 
Giấy Ao (nếu có 
thời gian) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Slide 

 

12 Tổng kết 
ngày học  

- Tóm tắt nội dung, cách 
thức tiến hành ngày học 

10’    
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Chương trình cấp vùng về Thúc đẩy bình đẳng giới trong Tham chính tại các nước Bangladesh, Campuchia, Philippines, Đông Timo và Việt Nam 

Stt Nội dung Mục tiêu Thời gian  Phương pháp Tài liệu/Phương 
tiện 

 

Người chịu trách 
nhiệm 

- Nhấn mạnh vai trò của 
việc liên hệ với thực tiễn và 
thực hành những gì đã học  
- Hỏi -đáp  
- Giới thiệu nội dung học 
ngày tiếp theo  

 
 

NGÀY 2: KỸ NĂNG  NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH 
 

Stt Nội dung Mục tiêu Thời 
gian  

Phương pháp Tài liệu/Phương tiện 

SÁNG NGÀY 2: KỸ NĂNG  NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  
1 Đặt vấn đề - Ổn định trật tự 

- Khái quát về vai trò của kỹ năng nói 
trước đám đông và thuyết trình (TT) 
trong thực thi công vụ 
- Khái quát về các hệ lụy của những 
yếu kém trong TT 
- Khái quát về nội dung, phương pháp 
của ngày học 

10’ Thuyết trình  

2 Vai trò của TT 
trong thực thi công 
vụ 

- Vai trò của nói trước đám đông và 
thuyết trình  
 
- Chia sẻ kinh nghiệm của HV về nói 

5’ 
 
 

20’ 

Giảng viên trao đổi hỏi 
đáp và thuyết trình 
 
- Làm việc nhóm (Xem 

Slide 
 
 
Bài trình bảy trên Giấy 
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Stt Nội dung Mục tiêu Thời 
gian  

Phương pháp Tài liệu/Phương tiện 

trước công chúng và thuyết trình. 
 

 Phần Hướng dẫn chi tiết 
Hoạt động: Sáng Ngày 
2- Mục 2)  

Ao 
 

3 Các lỗi thường mắc 
về TT 

- Nhận diện các lỗi 
- Giải thích các nguyên nhân  

10’  
 
 

5’ 

- Thuyết trình (kết quả 
thảo luận nhóm) 
- Phát vấn  
- GV thuyết trình 

Bài trình bảy trên Giấy 
Ao 
 
Slide 

4 Các nguyên tắc TT 
và các bước trong 
TT có hiệu quả 

- Nhận diện nguyên tắc, phân tích lý 
do, nêu ví dụ minh họa 
- Nhận diện các bước trong thuyết trình 
có hiệu quả 

10’ 
 
 

20’ 

- Thuyết trình (kết quả 
thảo luận nhóm) 
- Phát vấn  
- GV thuyết trình và 
phát vấn 

Bài trình bảy trên Giấy 
Ao 
 
Slide 

GIẢI LAO 15’ 
5 Thực hành TT  - Chuẩn bị và thực hành thuyết trình 115’ Hướng dẫn: 5’ 

Các nhóm chuẩn bị 
(20’) 
Thực hành: Các nhóm 
thuyết trình (60’) (Xem 
Phần Hướng dẫn chi tiết 
Hoạt động: Sáng Ngày 
2- Mục 5) 

Bài trình bảy trên Giấy 
Ao 
 

CHIỀU NGÀY 2: KỸ NĂNG  NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  
6 Tổng kết phần 

thuyết trình 
- Nhấn mạnh lại mục tiêu 
- Khái quát lại quá trình 
- Ghi nhận kết quả và đóng góp 

15’   
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Stt Nội dung Mục tiêu Thời 
gian  

Phương pháp Tài liệu/Phương tiện 

7 Kỹ năng nói trong 
thuyết phục  

- Làm việc nhóm  
- Thuyết trình kết quả thảo luận nhóm 
và/hoặc đóng vai theo tình huống  
 
 
- Tóm tắt một số điểm cần lưu ý khi 
nói để thuyết phục người khác  

50’ 
 
 
 
 
 

10’ 

- Làm việc nhóm 
Hoặc 
- Đóng vai (Xem Phần 
Hướng dẫn chi tiết Hoạt 
động: Chiều Ngày 2- 
Mục 6) 
- GV Thuyết trình 

- Bài trình bảy trên 
Giấy Ao và/ hoặc kịch 
bản đóng vai 
 
 
 
Slide 
 

GIẢI LAO 15’ 
8 Kỹ năng nói trong 

phê bình  
- Nhóm thảo luận, thuyết trình và hoặc 
đóng vai  
 
 
 
 
- Tóm tắt một số điểm cần lưu ý khi 
nói khi phê bình với tinh thần xây dựng 
 

50’ 
 
 
 
 
 

10’ 

- Làm việc nhóm 
Hoặc 
- Đóng vai (Xem Phần 
Hướng dẫn chi tiết Hoạt 
động: Chiều Ngày 2- 
Mục 7) 
- Thuyết trình  

- Bài trình bảy trên 
Giấy Ao và/ hoặc kịch 
bản đóng vai 
 
 
 
Slide 
 

9 Tổng kết cho cả 2 
chuyên đề 

- Hỏi – đáp 
- Nhấn mạnh mục tiêu 
- Khái quát cách thức tiến hành 
- Ghi nhận đóng góp của các cá nhân, 
nhóm và kết quả 
-  Cam kết cùng thực hành trong tương 
lai  

10’ - Thuyết trình   
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Stt Nội dung Mục tiêu Thời 
gian  

Phương pháp Tài liệu/Phương tiện 

 Bế mạc - Kiểm tra 
- Phiếu nhận xét khóa tập huấn 
- Cám ơn 

20’  Bài kiểm tra viết 
Phiếu nhận xét khóa tập 
huấn 
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BẢN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN 

NGÀY 1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ 
 

Mục tiêu chuyên đề:  
Người học sẽ:  

1. Hiểu vai trò, các nguyên tắc cần tuân thủ để giao tiếp hiệu quả và 
các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp công vụ 

2. Cải thiện được một số kỹ năng giao tiếp công vụ cơ bản như lắng 
nghe, quản trị xung đột và một số nghi thức xã giao cơ bản trong 
công sở.  

 
NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH 

 
SÁNG NGÀY 1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 
Phần này đã giải thích chi tiết trong khung chương trình. 
 
2. CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA HỌC VIÊN VỀ GIAO TIẾP CÔNG 

VỤ 
 
Mục tiêu:  

- Học viên động não và chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của 
mình về giao tiếp. 

Thời gian: 15 phút 
Học cụ:  Giấy A4 để ghi chép khi thảo luận; giấy Ao, bút dạ để chuẩn bị cho 
thuyết trình. 
Diễn tiến: Tổ chức làm việc nhóm: Giảng viên chia mỗi nhóm 1 câu hỏi thảo 
luận.  

Câu 1: Vai trò của giao tiếp công vụ/trong đời sống làm việc  
Câu 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp công vụ 
Câu 3: Các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả 
Câu 4: Những lợi thế và hạn chế của phụ nữ trong giao tiếp công 

vụ (Nếu lớp có 4 nhóm thì bổ sung thêm câu hỏi cuối 
cùng cho nhóm 4) 

 
Lưu ý: Hãy sử dụng một tình huống giao tiếp mà giảng viên chuẩn bị trước 
hoặc tình huống mà học viên đưa ra để giúp minh họa cho nội dung các câu 
hỏi Nhóm được phân công thảo luận. Lưu ý yếu tố giới, nếu có.  
 
Ghi chú cho giảng viên nguồn khi tổ chức hoạt động nhóm 1: Tổ chức làm 
việc nhóm về tất cả nội dung của cả chuyên đề.  Giảng viên cần đến hướng 
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dẫn, thúc đẩy và gợi ý từng nhóm để đảm bảo đúng định hướng nội dung và 
thời gian.  
 

• Hướng dẫn mỗi nhóm cử ra:  
o 1 nhóm trưởng;  
o 1 thư ký;  
o 1 người thuyết trình đại diện cho nhóm 

• GV đi lượt đầu đến từng nhóm để đảm bảo các nhóm hiểu mục tiêu, 
cách thức làm việc nhóm; đi lượt hai để thúc đẩy thảo luận. 

• Hướng dẫn nhóm cách trình bày lên giấy A0, có thể vẽ sơ đồ hay viết, 
dùng hình vẽ hay bảng biểu. 

 
Hướng dẫn của giảng viên khi thảo luận nhóm 1 

Stt Câu hỏi  
thảo luận 

Nhiệm vụ của giảng viên 

1 Vai trò của 
GTCV 

- Hướng dẫn học viên (HV) thảo luận theo lớp lang về 
vai trò của GT 
+ trong đời sống 
+ trong tổ chức công vụ 
+ đối với người lãnh đạo 

2 Các nguyên 
tắc GTCV 

- Hướng dẫn HV phân biệt giữa nguyên tắc (mang tính 
khái quát) với yêu cầu (mang tính cụ thể hơn). 
- Yêu cầu HV (i) gọi tên nguyên tắc; (ii) lý do nên 
thực hiện nguyên tắc; (iii) một vài chỉ dẫn cách thực 
hiện nguyên tắc đó. 

3 Các yếu tố 
ảnh hưởng 
hiệu quả 
GTCV 

- Hướng dẫn HV nêu tất cả các yếu tố có thể, sau đó 
có thể nhóm lại thành một số nhóm. 

4 Những lợi thế 
và hạn chế 
của phụ nữ 
trong GTCV 

- Hướng dẫn HV suy nghĩ xem đối với phụ nữ làm 
lãnh đạo thì có những lợi điểm và hạn chế gì, có 
những vấn đề gì cần lưu ý, có những định kiến gì của 
xã hội đối với phụ nữ khi giao tiếp công vụ. 

 
 

3. VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP CÔNG VỤ  
Mục tiêu:  

- Nắm được vai trò của giao tiếp công vụ.  
- Luyện tập cách trình bày kết quả thảo luận chuyên đề .   

Thời gian: 15 phút 
Học cụ: Bài trình bày kết quả thảo luận nhóm của nhóm 1. 
Tài liệu:  Bài giảng powerpoint  
Phương pháp: Thuyết trình  
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Nội dung chính:  Vai trò của giao tiếp trong đời sống;  trong tổ chức nói 
chung, trong công vụ nói riêng; và đối với các nhà lãnh đạo, quản lý.    
Diễn tiến:  
 - Người học trình bày ý kiến của nhóm về Vai trò của giao tiếp công 

vụ.  
 - Các nhóm trao đổi quan điểm hoặc đặt câu hỏi thêm.  
 - Giảng viên trao đổi quan điểm của mình:  
  + Quan niệm về giao tiếp 
  + Vai trò của giao tiếp trong đời sống con người 

+ Vai trò của giao tiếp trong tổ chức nói chung và tổ chức công 
vụ nói riêng 

  + Vai trò của giao tiếp đối với các nhà lãnh đạo, quản lý.  
 
4. CÁC NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 
Mục tiêu:  

- Lý giải vì sao cần các nguyên tắc chung; các khó khăn khi đúc kết 
thành nguyên tắc chung.   

- Nêu các nguyên tắc chung trong giao tiếp công vụ .   
Thời gian: 10 phút  
Tài liệu:  Bản trình bày của nhóm, Bài giảng powerpoint.  
Phương pháp: Thuyết trình 
Nội dung chính:  Các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả  
Diễn tiến:  

- Người học trình bày ý kiến của nhóm về các nguyên tắc chung trong 
giao tiếp công vụ  
 - Các nhóm trao đổi quan điểm hoặc đặt câu hỏi 
 - Giảng viên trao đổi quan điểm của mình:  
  + Các yếu tố liên quan trực tiếp đến các bên tham gia giao tiếp 
  + Các yếu tố liên quan đến bối cảnh, môi trường. 
Ghi chú cho giảng viên nguồn:  Việc vận dụng, kết hợp các nguyên tắc cần 
gắn với bối cảnh. Xem Phụ lục 1 - Hướng dẫn phân tích một nguyên tắc giao 
tiếp Công vụ. 
 
5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ GIAO TIẾP CÔNG 

VỤ  
Mục tiêu:  

- Nhận thức được vì sao cần hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả giao tiếp công vụ.  

- Nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp công vụ.  
Thời gian: 10 phút  
Học cụ:  Bản trình bày của nhóm  
Tài liệu:  Bài giảng powerpoint  
Phương pháp: Thuyết trình, hỏi đáp 
Nội dung chính:  Các yếu tố tác động     
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Diễn tiến:  
- Người học trình bày ý kiến của nhóm về Các yếu tố ảnh hưởng 

 - Các nhóm trao đổi quan điểm hoặc đặt câu hỏi 
 - Giảng viên trao đổi quan điểm của mình:  
  + Tại sao cần nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng?  
  + Có yếu tố nào là yếu tố tiên quyết đối với các yếu tố khác.?  
  + Có thể nhận diện các yếu tố riêng lẻ hoặc nhóm chúng thành 
các nhóm theo các tiêu chí nhất định.  
  + Trách nhiệm của người lãnh đạo đối với hiệu quả giao tiếp 
công vụ của tổ chức.  
Ghi chú cho giảng viên nguồn:  Người học có thể nhóm các yếu tố ảnh hưởng 
thành các nhóm hoặc trình bày riêng lẻ. 
  
 
6. THỰC HÀNH GIAO TIẾP CÓ HIỆU QUẢ 
Mục tiêu:  
 - Giúp người học vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được chia sẻ 
và thống nhất để trình bày về một vấn đề có tính thực tiễn.  
Thời gian: 10 phút  
Phương pháp: Làm việc chung trên hội trường 
Diễn tiến:  

- Giảng viên đề nghị học viên mô tả tình huống, nhận diện vấn đề; nêu 
giải pháp 

- Giảng viên đề nghị các học viên khác bình luận về cách thức tiếp cận 
vấn đề, các giải pháp … trên cơ sở các nguyên tắc, vai trò của giao 
tiếp công vụ.  

 
Hướng dẫn thực hành: (Lưu ý: Nếu rút ngắn thời gian thảo luận các phần lý 
thuyết nêu ở các bước trên, có thể giành thời gian cho phần thực hành này). 
Thảo luận chung cả lớp  
- Chọn vấn đề liên quan đến giao tiếp công vụ 
- Mục tiêu là nhấn mạnh vấn đề GTCV (tránh bình luận khía cạnh thuyết trình 
– nội dung của ngày 2) 
- Có thể chọn một số chủ đề như:  

• Giao tiếp trong quan hệ Trưởng – Phó  
• Ưu thế của phụ nữ trong GTCV (nếu chủ đề này chưa được thảo luận 

trong thảo luận nhóm 1) 
• Trách nhiệm của người lãnh đạo đối với quá trình GT trong tổ chức 
• Giao tiếp với dân 
• … 
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Thời gian: 45 phút (nếu chọn phương án thảo luận nhóm cho tất cả các chủ đề 
của buổi chiều). Nếu không chọn phương án thảo luận nhóm, thời gian cho 
phần đặt vấn đề: 5 phút 
Diễn tiến:  
 - Giảng viên giới thiệu tổng quát vai trò của phần này trong chuyên đề 
này: ứng dụng các quan điểm, nhận thức của phần trên vào các kỹ năng giao 
tiếp công vụ cơ bản.  
 
Phương án A: Thảo luận nhóm để chuẩn bị cho tất cả các chủ đề của 
Chiều ngày 1: 

- Giảng viên tổ chức làm việc nhóm, giao cho mỗi nhóm 1 câu hỏi thảo 
luận:  

Câu 1: Vai trò của kỹ năng nghe trong hoạt động công vụ? Các 
lỗi phổ biến về nghe?  

Câu 2: Để cải thiện kỹ năng nghe trong làm việc, cần làm gì?  
Câu 3: Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xung đột trong công 

sở?  
Câu 4: Các biện pháp chủ yếu trong phòng ngừa, giải quyết xung 

đột?  
Ghi chú cho giảng viên nguồn:  Chú ý các kỹ năng thúc đẩy nhóm như trong 
phần làm việc nhóm buổi sáng.  

 
 

7. KỸ NĂNG LẮNG NGHE TRONG THỰC THI CÔNG VỤ 
 
Mục tiêu:  

- Nhận thức được vai trò của kỹ năng lắng nghe; các lỗi phổ biến và 
cách thức cải thiện kỹ năng này trong hoạt động công vụ. 

Thời gian: 95 phút  
Tài liệu:  Bài thuyết trình  
Phương pháp:  Thuyết trình  
Diễn tiến: Phần vai trò của lắng nghe và các lỗi phổ biến về nghe. 
 
Phương án thảo luận nhóm (Phương án A): Sử dụng câu hỏi thảo luận 
trong phần 6. 

- Nhóm 1, 2  trình bày ý kiến.  
 - Các nhóm khác trao đổi quan điểm hoặc đặt câu hỏi. 
 - Giảng viên trao đổi quan điểm của mình về:  
  + Vai trò quan trọng của lắng nghe trong đời sống làm việc 
  + Các lỗi phổ biến về nghe trong đời sống làm việc 
Ghi chú cho giảng viên nguồn:  Chú ý nhấn mạnh cấp độ nghe không chỉ 
trong giao tiếp trực tiếp mà còn, và quan trọng hơn, là thái độ nghe trong toàn 
bộ quá trình hoạch định và thực thi chính sách công.  
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Phần Cải thiện kỹ năng nghe: 
- HV thuyết trình kết quả thảo luận nhóm 
- Giảng viên trao đổi quan điểm của mình. 
 
 
HOẶC 
Phương án B: 
- Đóng vai về một bối cảnh nghe trong công vụ: Yêu cầu kịch bản đóng vai 
phải cho thấy được những lỗi khi nghe. 
- Các nhóm khác quan sát. 
- Yêu cầu các nhóm khác bình luận về thất bại hoặc thành công về nghe. 
- Yêu cầu người đóng vai giải thích vì sao mình hành động như vậy.  
- Có thể lựa chọn một số tình huống, ví dụ:  

•  Một ông Sếp đặt một câu hỏi rồi nghe  người trả lời cùng một câu hỏi 
đó: Chị A trả lời một cách, câu trả lời của chị B không rõ, câu trả lời 
của chị C lặp lại câu trả lời của chị A nhưng lại được khen. 

• Công dân đăng ký khai sinh nhưng chỉ mang có giấy chứng sinh; công 
chức giải thích vài ba lần mà công dân vẫn nằn nì công chức “thông 
cảm, tạo điều kiện’ làm giúp. 

• …… 
 
- Lưu ý: Giáo viên nên viết trước kịch bản và nhờ các học viên có khả năng 
diễn kịch chuẩn bị trước phần đóng vai. Phần chuẩn bị có thể được thực hiện 
trong Giờ giải lao trước đó. 
 
- Giáo viên phát thẻ màu cho học viên. 
Khi quan sát đóng vai, học viên ghi lại những nhận xét về những lỗi khi nghe. 
Khi kết thúc, giáo viên đề nghị học viên nêu nhận xét. 
 
HOẶC  
Phương án C: 
- Tổ chức một trò chơi liên quan đến lắng nghe.  

Ví dụ: Trò chơi truyền tin "Con gà mái hoa/Ở xóm Tam Đa/Đẻ 5 quả 
trứng/Ấp nở thành 3 con gà mái và 2 con gà trống":  
 Chia các học viên đứng thành hàng dọc bằng nhau 
 Nói thầm tin cần truyền cho 2 người đứng đầu tiên của hai hàng 
 Yêu cầu 2 người này nói thầm lại cho người đứng ngay sau  mình, và 

người đó lại tiếp tục truyền tin cho người đứng sau. 
 Việc truyền tin chỉ được thực hiện bằng cách người đứng trước nói 

thầm với người đứng sau, người sau không được hỏi lại người đứng 
trước. Đội nào có thông tin chính xác nhất so với thông tin ban đầu thì 
thắng. 

- Sau khi kết thúc trò chơi, giáo viên đề nghị học viên nêu nhận xét về ích lợi 
của việc lắng nghe, các lỗi khi nghe. 
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Diễn tiến: Phần Cải thiện kỹ năng nghe 

- GV đề nghị học viên viết lên thẻ màu những điểm cần làm để nghe có 
hiệu quả hơn 

- GV gom các câu trả lời vào các nhóm Trước- trong- Sau khi nghe 
- GV tóm tắt nội dung và thuyết trình. 
  

 
CHIỀU NGÀY 1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ 

 
8. Đặt vấn đề 
Mục tiêu:  

- Ôn lại những gì đã học trong buổi sáng. 
- Dẫn dắt cho nội dung của buổi chiều.  

Nội dung chính:  Giới thiệu nội dung của buổi chiều. Kết nối nội dung của 
buổi sáng với nội dung của buổi chiều. 
Thời gian: 10 phút 
Diễn tiến:  
 - Giảng viên giới thiệu tổng quát vai trò của phần này trong chuyên đề 
này: ứng dụng các quan điểm, nhận thức của phần trên vào các kỹ năng giao 
tiếp công vụ cơ bản.  
 

 
9. GIAO TIẾP PHI NGÔN TỪ 
Mục tiêu:  

- Nhận diện được một số hình thức giao tiếp phi ngôn từ. 
Thời gian: 30 phút  
Tài liệu:  Bài giảng powerpoint  
Phương pháp: Thuyết trình và trình diễn (mô tả bằng cử chỉ) 
Diễn tiến: Giảng viên thuyết trình và mô tả bằng cử chỉ.   
 
Ví dụ mô tả: Một người nói còn người kia nhìn chăm chú, nhìn vô hồn, nhìn 
chòng chọc, dáng ngồi  mệt mỏi, dáng ngồi chăm chú quan tâm, đi lại ..; 
khoanh tay, vẫy tay khi nói (nói về hướng ngoại, nói về bản thân hoặc giới 
thiệu người khác…). 
 
 
 
10. MỘT SỐ NGHI THỨC XÃ GIAO TRONG CÔNG SỞ 
 
Mục tiêu:  
 - Nhận thức về vai trò và cách thức thực hiện một số nghi thức xã giao 
phổ biến trong công sở.  
Thời gian: 65 phút  
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Học cụ: Không gian cho thực hành để các học viên khác quan sát 
Tài liệu:  Bài thuyết trình  
Phương pháp:  Thuyết trình, hỏi-đáp, sắm vai (role-play) 
Nội dung chính: Bắt tay, trao và nhận danh thiếp, chào hỏi và giới thiệu... 
Diễn tiến:  

- Giới thiệu về vai trò, các lỗi phố biến của từng kỹ năng 
-  Hỏi – đáp hoặc đề nghị học viên thực hành.  

 
Ghi chú cho giảng viên nguồn: Chú ý quản trị thời gian. 
- Tổ chức thực hành: Yêu cầu HV chia thành các nhóm hai người và thực 
hành tại chỗ chừng 5 phút cho một nghi thức, ví dụ như bắt tay, trao và nhận 
danh thiếp… Giảng viên chú ý quan sát  toàn lớp để sửa lỗi  và rút kinh 
nghiệm cho các học viên. 
- Giảng viên có thể đề nghị các học viên chia sẻ các tình huống, vấn đề, khó 
khăn có liên quan đến các nghi thức xã giao mà nữ cán bộ thường gặp phải 
trong công sở, và đề nghị các học viên khác bình luận về cách thức tiếp cận, 
các giải pháp cho các tình huống, vấn đề, khó khăn đó.  
Ví dụ về một số tình huống chia sẻ: Khi nam giới bắt tay và không chịu bỏ ra, 
khi nam giới bắt tay và có những hành vi móc tay, xoa vai, hôn tay…, làm thế 
nào để điều hòa giữa tập quán biểu hiện sự hiếu khách thông qua gắp thức ăn 
và quy tắc tránh gắp thức ăn…  
 
 
11.  QUẢN LÝ XUNG ĐỘT TRONG CÔNG VỤ  
 
Mục tiêu:  

- Nhận thức được các nguyên nhân, các cách thức giải quyết và vai trò 
của quản lý xung đột trong hoạt động công vụ. 

Thời gian: 75 phút  
Học cụ: Phần chuẩn bị thuyết trình của nhóm trên giấy A0.  
Tài liệu:  Bài thuyết trình  
Phương pháp:  Thảo luận nhóm, Thuyết trình  
Nội dung chính:  Nguyên nhân, tác động, các kỹ thuật, biện pháp giải quyết 
xung đột; sự khác biệt giữa giải quyết xung đột và quản lý xung đột. Chú ý 
chỉ tập trung vào xung đột trong giao tiếp. 
Diễn tiến:  

- Các nhóm thuyết trình về nguyên nhân của xung đột; về các biện pháp 
giải quyết xung đột. Lưu ý: Nếu trong phần Lắng nghe không chọn phương 
pháp thảo luận nhóm (Phương án A) thì trong phần này cần tổ chức thảo luận 
nhóm. 
 - Các nhóm khác trao đổi quan điểm hoặc đặt câu hỏi 
 - Giảng viên trao đổi quan điểm của mình:  
  + Quan niệm về xung đột  
  + Các ảnh hưởng của xung đột  
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  + Nguyên nhân của xung đột  
  + Các chiến lược và kỹ thuật phổ biến trong quản lý xung đột.  
- Ghi chú cho giảng viên nguồn:  Dựa vào khái niệm xung đột để phân biệt 
xung đột và sự khác biệt.  Rút ra bài học cho làm việc nhóm.  
Cũng có thể tổ chức trò chơi và sau đó, các học viên cùng thảo luận để rút ra 
các kiến luận có liên quan đến xung đột. 
Ví dụ một số trò chơi: 

o Trò chơi "Mở nắm tay": 
 Chia các học viên thành các cặp 2 người. Yêu cầu phân công một 

người nắm tay và một người mở tay. Tiến hành mở nắm tay: người 
nắm tay phải cố gắng nắm 1 bàn tay thật chặt, người mở tay phải cố 
gắng mở nắm bàn tay ra.  Đội nào hoàn thành trước thì thắng cuộc. 

 Sau khi kết thúc trò chơi, giáo viên đề nghị học viên nêu nhận xét về 
nguyên nhân gây khó khăn cho việc mở nắm tay và các giải pháp 
được áp dụng, liên hệ các nhận xét này tới nội dung thuyết trình 
trong quản lý xung đột. 

o Trò chơi "Đấm tay": 
 Chia các học viên thành các cặp 2 người.  
 Yêu cầu cả 2 người cùng nắm tay lại và đập vào tay nắm của 

người kia.  
 Yêu cầu 1 người nắm tay và một người mở rộng bàn tay và đập 

các tay này vào nhau. 
 Yêu cầu cả 2 người cùng mở rộng bàn tay và đập tay vào nhau. 
 Giáo viên đề nghị học viên nêu nhận xét hậu quả của việc đập 

tay vào nhau với các kiểu nắm/mở tay khác nhau, liên hệ các 
nhận xét này tới nội dung thuyết trình trong quản lý xung đột. 

Tổng kết chuyên đề : 10 phút . Giảng viên tóm tắt mục tiêu, phương pháp; 
đánh giá tiến trình. 
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NGÀY 2: KỸ NĂNG NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  

 
Mục tiêu chuyên đề:  
Người học sẽ:  

1. Nhận diện được vai trò của nói trước đám đông và thuyết trình, 
các lỗi phổ biến trong nói trước đám đông và thuyết trình; và các 
nguyên tắc cơ bản trong nói trước đám đông và thuyết trình trong 
quá trình làm việc.  

2. Cải thiện được hiệu quả nói trước đám đông và thuyết trình của 
cá nhân, bao gồm khâu chuẩn bị, bắt đầu, kết thúc, sử dụng điệu 
bộ cơ thể, vượt qua sự căng thẳng và hồi hộp, trang phục và hiện 
diện, đưa ra những lời phê bình mang tính xây dựng và thuyết 
phục.  

 
Nội dung và tiến trình 

 
SÁNG NGÀY 2: KỸ NĂNG NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ                   

THUYẾT TRÌNH  
 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Mục tiêu:  

- Phản hồi về kết quả và quá trình của ngày học trước. 
- Dẫn dắt và giới thiệu về nội dung của chuyên đề của ngày hôm nay.   

Thời gian: 10phút  
Phương pháp:  Thuyết trình, hỏi-đáp 
Nội dung chính:  Giảng viên giới thiệu tổng quan về vai trò và cấu trúc của 
chuyên đề 2: Kỹ năng nói trước đám đông và Thuyết trình  

- Giới thiệu về phương pháp học tập.  
- Học viên có thể chia sẻ trông đợi về chuyên đề này.  
 

2.  VAI TRÒ CỦA NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  
Mục tiêu:  

- Nắm được vai trò của nói trước đám đông và thuyết trình trong hoạt 
động công vụ. 

- Chia sẻ kinh nghiệm của học viên về nói trước đám đông và thuyết 
trình. 

Thời gian: 5 phút GV thuyết trình về vai trò + 20 phút thảo luận nhóm 
Tài liệu:  Bài giảng powerpoint  
Phương pháp: Thuyết trình, thảo luận nhóm  
Nội dung chính:  Vai trò của nói trước đám đông và thuyết trình trong hoạt 
động công vụ. 
Diễn tiến:   
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- Giảng viên trao đổi quan điểm của mình và minh họa bằng câu 
chuyện tình huống. 

- Thảo luận nhóm: Chia sẻ kinh nghiệm của học viên về nói trước đám 
đông và thuyết trình. 

 
Ghi chú cho giảng viên nguồn: Phân biệt giữa nói trước đám đông và thuyết 
trình. 
 
Hướng dẫn thảo luận nhóm chia sẻ kinh nghiệm: Giảng viên tổ chức thảo 
luận: giao cho mỗi nhóm 1 câu hỏi thảo luận.   

Câu 1: Các lỗi phổ biến trong nói trước đám đông và thuyết  
trình?     

Câu 2: Các nguyên tắc thuyết trình có hiệu quả?  
Câu 3: Làm thế nào để có một bài thuyết trình có hiệu quả? 

 
Ghi chú cho giảng viên nguồn: Chú ý quản trị thời gian khi các nhóm thảo 
luận.  
 
3. CÁC LỖI THƯỜNG MẮC TRONG NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ 

THUYẾT TRÌNH 
Mục tiêu:  

- Nhận diện được các lỗi phổ biến  trong nói trước đám đông và thuyết 
trình và các nguyên nhân của chúng. 

Thời gian: 15 phút  
Học cụ:  Kết quả làm việc nhóm trình bày trên giấy A0 
Tài liệu:  Bài giảng powerpoint  
Phương pháp: Thuyết trình 
Nội dung chính:  Các lỗi thường mắc và các nguyên nhân    
Diễn tiến:  

-  Nhóm trình bày các lỗi phổ biến.  
- Giảng viên trao đổi quan điểm của mình, nhận diện các lỗi phổ biến.   

 
4. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG 

VÀ THUYẾT TRÌNH  và CÁC BƯỚC THUYẾT TRÌNH HIỆU 
QUẢ 

Mục tiêu:  
- Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong nói trước đám đông và thuyết 

trình; các bước thuyết trình hiệu quả. 
Thời gian: 30 phút 
Học cụ:  Kết quả làm việc nhóm trình bày trên giấy A0 
Tài liệu:  Bài giảng powerpoint  
Phương pháp: Thuyết trình 
Nội dung chính:  Các nguyên tắc- các tư tưởng chủ đạo- trong nói trước đám 
đông và thuyết trình.     
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Diễn tiến:  
- Người học trình bày ý kiến của nhóm về các nguyên tắc cơ bản trong 

nói trước đám đông và thuyết trình.   
 - Các nhóm bổ sung hoặc đặt câu hỏi. 
 - Giảng viên trao đổi quan điểm của mình: Nguyên tắc 5S.  
Ghi chú cho giảng viên nguồn: Có thể sử dụng 8 nguyên tắc chung trong giao 
tiếp đã được tiếp cận trong chuyên đề trước.  
  
Quy trình nói trước đám đông và thuyết trình 
Mục tiêu: Nắm được các bước để nói trước đám đông và thuyết trình hiệu quả 
Diễn tiến: Kết hợp với mục Các nguyên tắc thuyết trình. 

- Người học trình bày ý kiến của nhóm về các bước trong quy trình để 
nói trước đám đông và thuyết trình hiệu quả.   
 - Các nhóm khác bổ sung hoặc đặt câu hỏi. 
 - Giảng viên trao đổi quan điểm của mình:  
  +Quy trình gồm 3 bước  
  + Một số kỹ thuật cơ bản trong mỗi bước.  
Ghi chú cho giảng viên nguồn:  Rèn luyện có ý nghĩa quan trọng trong việc 
tạo ra hiệu quả.  
 
 
 
5. THỰC HÀNH THUYẾT TRÌNH 
Mục tiêu:  
 - Giúp người học vận dụng tổng hợp những kiến thức, kỹ năng đã được 

chia sẻ và thống nhất để trình bày về một vấn đề thực tiễn.  
Thời gian: 115 phút (5 phút hướng dẫn, 20 phút chuẩn bị + 90 phút các nhóm 
trình bày và nhận xét: mỗi nhóm trình bày 5 phút; chia 6 nhóm). Có thể chia 
lớp ra làm 2 nhóm lớn để thực hành. 
Phương pháp: Làm việc nhóm, thuyết trình, hỏi- đáp 
 
Diễn tiến:  
 - Giảng viên tổ chức cho từng nhóm thảo luận và lên thuyết trình về kết 
quả thảo luận.  
 
Chọn chủ đề thuyết trình: 
Tùy theo đối tượng người học mà GV lựa chọn chủ đề cho sát hợp. Một số ví 
dụ như sau:  
 Quan điểm của các chị về tiêu chí “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong 

bối cảnh hôm nay?  
 Vai trò của lãnh đạo, quản lý trong phát triển kinh tế - XH ở địa 

phương 
 Các nguyên nhân dẫn đến stress và các biện pháp giảm stress?  
 Tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống địa phương? 
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 Tại sao … (tên một địa phương) thành công/thất bại trong thu hút đầu 
tư? 

 Làm thế nào để tăng tỷ lệ trẻ em đến trường? 
 Làm thế nào để tăng chất lượng tham mưu cho lãnh đạo?  
 Làm thế nào để tăng sự cam kết, nhiệt tình làm việc trong nhân viên? 
 Tại sao đồng thuận lại là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của cơ 

quan, đơn vị?  
 Lấy một chính sách/quyết định mới được ban hành hoặc đang được 

triển khai ở địa phương; và đề nghị HV thảo luận về những lợi ích/trở 
ngại/thuận lợi trong việc triển khai chính sách, quyết định đó.  

 Có thể lấy một chủ đề vui vẻ để thay đổi không khí: Ví dụ: Tại sao phụ 
nữ nên/ không nên uống cà phê? 

 
Hướng dẫn chuẩn bị thuyết trình: GV hướng dẫn từng nhóm chuẩn bị 
Thuyết trình: Từng nhóm lên thuyết trình, các nhóm khác quan sát và cho 
ý kiến nhận xét sau mỗi bài thuyết trình 

 
 

CHIỀU NGÀY 2: KỸ NĂNG NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ                 
THUYẾT TRÌNH  

 
 
6. KỸ NĂNG NÓI TRONG THUYẾT PHỤC 
Mục tiêu:  

- Nắm được một số điều cần lưu ý khi nói trong lúc cần thuyết phục 
người khác.   

Thời gian: 60 phút  
Học cụ:  Kết quả làm việc nhóm trình bày trên giấy A0  
Tài liệu:  Bài giảng powerpoint  
Phương pháp: Thuyết trình 
Nội dung chính:  Làm thế nào để thuyết phục người khác đồng ý hoặc hành 
động theo mong muốn của mình (trong công việc và vì lợi ích chung).    
Diễn tiến:  
Nếu dùng phương pháp thảo luận nhóm: 

- Nhóm thảo luận và thuyết trình về Những điều cần lưu ý để thuyết 
phục có hiệu quả (chỉ đề cập đến kỹ năng nói) 

- Hướng dẫn người học lựa chọn một tình huống trong đó cần thuyết 
phục để minh họa   

- Các nhóm khác bình luận hoặc đặt câu hỏi 
- Giảng viên trao đổi quan điểm của mình.  

Ghi chú cho giảng viên nguồn:   Trong thuyết phục, việc tính đến lợi ích đôi 
bên có ý nghĩa quan trọng.  
  
HOẶC 
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- Tổ chức role-play (sắm vai) để mô tả tình huống thuyết phục 
- Có thể 2- 3 người role-play  
-  Yêu cầu nhóm rút ra bài học về cách thuyết phục.  
 
Gợi ý chủ đề cho tình huống đóng vai thực hành thuyết phục  
- Thuyết phục một nhân viên làm thêm việc (hoặc thời gian) để gánh đỡ 

việc cho một nhân viên khác bất thình lình có việc gia đình phải nghỉ vài 
ngày.  

- Thuyết phục anh, chị em trong cơ quan tham gia vào một phong trào 
chung như “hiến máu nhân đạo”;  ủng hộ từ thiện cho quỹ khuyến học ở 
khu dân cư, ủng hộ một gia đình nghèo gặp nạn, hỗ trợ một chị em trong 
cơ quan gặp tình cảnh khó khăn,… 

- Thuyết phục bà con trong khu phố “phụ nữ tự quản” có ý thức tham gia 
giữ khu phố sạch sẽ, an toàn, ví dụ: tham gia dọn vệ sinh chung ngày thứ 
Bẩy... 

 
Nếu chọn role-play: GV lưu ý 
- Hướng dẫn HV mục tiêu của thực hành 
- Yêu cầu HV phác thảo kịch bản 
- Đặt câu hỏi về “nhân thân” của các nhân vật, nội dung, tiến trình đối thoại 
- Cho nhóm thực hành đóng vai nhanh trong nhóm trước khi diễn trước cả lớp  
- Cử người trong nhóm ghi chép tiến trình, bình luận về cách thức, kết quả 
- Hướng dẫn các nhóm khác quan sát, nghe, ghi chép, nhận xét và cùng rút ra 
bài học 
- GV tổng hợp ý kiến và kết luận 
Chú ý  quản trị thời gian!!! 
 
7. KỸ NĂNG NÓI TRONG PHÊ BÌNH  
Mục tiêu:  

- Nắm được một số kỹ thuật nói trong phê bình mang tính xây dựng.   
Thời gian: 60 phút 
Học cụ:  Kết quả làm việc nhóm trình bày trên giấy A0 
Tài liệu:  Bài giảng powerpoint  
Phương pháp: Thuyết trình 
Nội dung chính:  Phê bình có tính góp ý chân thành, xây dựng.  
Diễn tiến:  

- Các nhóm thảo luận và thuyết trình về cách nói khi phê bình mang 
tính xây dựng: Những điều cần lưu ý khi phê bình có tính xây dựng 
(chỉ đề cập đến kỹ năng nói) 

- Các nhóm khác bình luận hoặc đặt câu hỏi 
- Giảng viên trao đổi quan điểm của mình.  

Ghi chú cho giảng viên nguồn: Gắn kết nội dung này với sứ mệnh và thách 
thức của người lãnh đạo. 
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HOẶC 
- Tổ chức role-play (sắm vai) để mô tả tình huống phê bình 
- Có thể 2- 3người role-play  
-  Yêu cầu nhóm rút ra bài học về cách phê bình mang tính xây dựng.  
Gợi ý chủ đề thực hành kỹ năng nói khi phê bình 
GV có thể gợi ý học viên xây dựng tình huống đóng vai dựa trên các chủ đề 
sau: 

1- Một nhân viên thay đổi một thói quen gây khó chịu trong phòng làm 
việc, như hay nói chuyện điện thoại di động riêng tư trong giờ làm việc; 
hay kể lể chuyện riêng trong giờ.  

2- Một nhân viên có thói quen hay tranh thủ thời gian, điện hoặc điện 
thoại của cơ quan cho việc cá nhân. 

3- Một nhân viên hay đòi hỏi công việc những khi giao việc lại làm tắc 
trách, đến phút chót thì làm qua quít cho xong. 

4- Một lãnh đạo khác thiên vị nhân viên A ra mặt, tạo bức xúc trong đơn 
vị.  

5- Một lãnh đạo khác có thói quen “nói mỗi nơi một kiểu”, gây mất đoàn 
kết nội bộ.  

 
Nếu chọn role-play: GV lưu ý: 
- Hướng dẫn HV mục tiêu của thực hành 
- Yêu cầu HV phác thảo kịch bản 
- Đặt câu hỏi về “nhân thân” của các nhân vật, nội dung, tiến trình đối thoại 
- Cho nhóm thực hành đóng vai nhanh trong nhóm trước khi diễn trước cả lớp  
- Cử người trong nhóm ghi chép tiến trình, bình luận về cách thức, kết quả 
- Hướng dẫn các nhóm khác quan sát, nghe, ghi chép, nhận xét và cùng rút ra 
bài học 
- GV tổng hợp ý kiến và kết luận 
Chú ý  quản trị thời gian!!! 
 
Tổng kết chuyên đề 
Mục tiêu:  

- Kết nối các nội dung trong toàn chuyên đề và với toàn bộ Module về 
Giao tiếp công vụ cho phụ nữ tham chính. 

- Dẫn dắt về mối quan hệ với Module về Lãnh đạo cho phụ nữ tham 
chính (nếu Module nay được thực hiện trước).  

Thời gian:  
Phương pháp: Thuyết trình 
Nội dung chính:   

- Tóm tắt những gì đã nghiên cứu trong chuyên đề này và module này.  
- Mối quan hệ với module về Lãnh đạo  

Diễn tiến:  
- Giảng viên tóm tắt lại mục tiêu của chuyên đề, tiến trình, phương 

pháp làm việc và kết quả đạt được.  
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- Gợi ý về cách thức áp dụng vào thực tiễn. 
-  Đề nghị người học làm bài kiểm tra cuối khóa 
- Đề nghị người học trả lời Phiếu đánh giá khóa học 

 
Ghi chú cho giảng viên nguồn: Có thể viện dẫn kết quả làm việc của các 
nhóm trình bày trên giấy A0, các stickers,..để tổng hợp và tóm tắt.  
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Phụ lục 1:  
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH SÂU THÊM                                                          

MỘT NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP 
 

TÊN NGUYÊN TẮC: TÔN TRỌNG  

TẠI SAO?  

- Nguyªn t¾c t«n träng lµ nguyªn t¾c hµng ®Çu trong t¬ng t¸c x· héi 

nãi chung vµ trong thùc thi c«ng vô nãi riªng. B¶n chÊt vµ ý nghÜa cña nguyªn 

t¾c nµy ®îc thÓ hiÖn qua viÖc tr¶ lêi c¸c c©u hái V× sao ? T«n träng ai hoÆc 

t«n träng g×? vµ ThÓ hiÖn sù t«n träng nh thÕ nµo?  

- Thể hiện thái độ tôn trọng đối với các bên cùng tham gia giao tiếp là 

nguyên tắc hàng đầu trong sinh tồn trong cộng đồng nói chung. Nó thỏa mãn 

các nhu cầu liên quan đến nhân quyền, khẳng định nhân thân, đề cao lòng tự 

trọng và khẳng định phẩm chất của chính bên thể hiện thái độ đó.  

TÔN TRỌNG GÌ?  

-  T«n träng con ngêi:   Do vËy, th¸i ®é t«n träng kh«ng mang tÝnh rËp 

khu«n ®èi víi mäi ®èi tîng trong mäi hoµn c¶nh kh¸c nhau. §èi víi ngêi 

cao tuæi, møc ®é t«n träng lµ kÝnh träng, víi ngêi trÎ h¬n hay trÎ em, t«n 

träng ®îc thÓ hiÖn ë sù yªu th¬ng. §ã chÝnh lµ th¸i ®é t«n träng bªn giao 

tiÕp tríc nhÊt víi t c¸ch lµ b¶n th©n con ngêi hä.    

- T«n träng sù  thùc kh¸ch quan: cÇn t«n träng sù thËt trong giao tiÕp 

dÉn ®Õn sù trung thùc trong khi cung cÊp th«ng tin hay so¹n th¶o v¨n b¶n. 

- T«n träng c¸c quy ®Þnh chung ®· ®ù¬c quy ®Þnh hay thõa nhËn: Th¸i 

®é t«n träng cßn cÇn ®îc ®¶m b¶o víi c¸c quy ®Þnh chung ®· ®ù¬c quy ®Þnh 

hay thõa nhËn vÝ dô nh c¸c quy tr×nh, thñ tôc lµm viÖc ®· ®îc quy ®Þnh 

chung. T«n träng c¸c quy ®Þnh dÉn ®Õn viÖc c¸c c¸ nh©n trÝch dÉn, viÖc dÉn 

hay trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh ®ã mµ ph¸t ng«n, chÊp nhËn ngêi kh¸c hay ra 

quyÕt ®Þnh.   
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỂ HIỆN SỰ TÔN TRỌNG?  

-  Giao tiÕp g¾n víi øng xö.   

 - Có rất nhiều cách thể hiện thái độ tôn trọng đối với các bên cùng giao 

tiếp trong quá trình thực thi công vụ cho dù đó là cuộc gặp gỡ với đối tác, với 

công dân và doanh nghiệp hay với đồng nghiệp, thái độ tôn trọng đều cần 

được ®¶m b¶o.  

Sự có mặt đúng như lời hứa, ngôn ngữ giao tiếp đề cao nhân thân của 

bên kia (ví dụ: gọi tên, gọi đầy đủ tên và chức vị, đánh giá vấn đề thay vì quy 

chụp về nh©n c¸ch cña mét con người,…), điệu bộ cử chỉ phù  hợp (trang 

phục, dáng điệu khi đi đứng, ngồi, điệu bộ tay, chân, mắt, ..) đều là những 

cách để thể hiện sự tôn trọng đối với người khác, và do vậy, tự trọng của 

chính mình.     
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