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Hoạt động #1 –Câu hỏi trắc nghiệm về quan hệ đối tác 

 

Hướng dẫn: khoanh tròn sự lựa chọn tối ưu nhất  

1. Quan hệ đối tác là gì? 

a. Mối quan hệ song phương cùng có lợi 

b. Quy trình hợp tác chặt chẽ với nhau 

c. Hướng đến giải pháp có thể đem lại lợi ích cho cả cộng đồng 

d. Cùng chung chiến lược thực thi và sứ mệnh 

e. Tất cả các ý trên. 

 

2. Một vài nguyên tắc cơ bản trong quan hệ đối tác là gì? 

a. Xây dựng niềm tin và tôn trọng lẫn nhau 

b. Chia sẻ thông tin 

c. Thu lợi nhuận 

d. Phối hợp làm việc 

e. a, b và d 

 

3. Những yếu tố nào quyết định quan hệ hợp tác thành công? 

a. Chia sẻ mục tiêu và sứ mệnh 

b. Khả năng lãnh đạo tốt 

c. Sự cam kết của các bên tham gia 

d. Giao tiếp tốt  

e. Tất cả các ý trên. 

 

4. Trách nhiệm chính của các bên tham gia là gì? 

a. Xúc tiến mục đích, mục tiêu và công việc của mối quan hệ đối tác  

b. Duy trì thông tin công khai và trung thực giữa các bên tham gia  

c. Đảm bảo cung cấp các số liệu thống kê chính xác 

d. Kiểm soát cam kết tài chính  trong quan hệ đối tác 

e. A, b, c và d 

 

5. Những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong quan hệ đối tác? 

a. Thiếu thực thi 
b. Thiếu hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau 

c. Thiếu sự cam kết  

d. A, b và c 

e. Thiếu vốn. 

6. Tại sao bạn nên phân tích môi trường bên trong và bên ngoài trước khi bắt đầu 

hợp tác?  

a. Để biết điểm mạnh và điểm yếu của công ty 

b. Để biết đối thủ của công ty là ai 

c. Để tận dụng cơ hội mới 

d. A, b, c và e 
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e. Để lựa chọn đối tác thích hợp nhất. 

 

7. Điểm khác nhau cơ bản giữa hợp tác chính thức và không chính thức là gì? 

a. Nhất trí giữa các bên 

b. Chia sẻ mục tiêu và sứ mệnh 

c. Cam kết chính thức được thể hiện rõ bằng văn bản và được ký kết 

d. Sự hợp tác 

8. Ủy ban tư vấn là gì? 

a. Một nhóm người 

b. Tư vấn và hỗ trợ 

c. Giúp cải thiện chương trình 

d. Thực thi những đổi mới 

e. A, b, c và d 

 

9. Tại sao tổ chức/công ty của bạn cần thành lập ban tư vấn? 

a. Để nhận tư vấn và trợ giúp 

b. Hợp tác với các doanh nghiệp 

c. Bắt kịp nhu cầu thị trường lao động 

d. Giao tiếp tốt hơn với cộng đồng 

e. Tất cả các ý trên 

 

10. Những thách thức của quan hệ đối tác là gì? 

a. Định hướng khác nhau 

b. Không thống nhất giữa các bên 

c. Thay đổi nhân sự 

d. Tất cả các ý trên 

e. Không có ý nào đúng 
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Hoạt động #2 – Tại sao bạn muốn cộng tác? 
 

I. Hướng dẫn: Đọc các câu dưới đây và đánh dấu vào MỘT hoặc NHIỀU lý do sau đây để trả 

lời cho câu hỏi TẠI SAO bạn muốn cộng tác 

Tôi muốn cộng tác để :  

⎕ Yêu cầu có thêm các nguồn lực (nhân viên, thiết bị,  tiền, vv) để cải thiện thiết bị và các 

chương trình. 

⎕Có hiệu quả hơn và tránh chồng chéo 

⎕ Phát triển mạnh thêm trường của tôi 

⎕ Cải thiện tiếng tăm một cách toàn diện về trường của tôi 

⎕ Tiếp cận với thị trường khách hàng lớn hơn 

⎕ Có thể tiếp tục hay hoàn thành một dự án 

⎕ Tiếp nhận các kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực cụ thể 

⎕ Hợp tác với một tổ chức quốc tế 

⎕ Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế 

⎕ Đạt được vị thế tốt hơn trong cộng đồng 

⎕Lý do khác (cụ thể) __________________________________________________ 
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II.  Hướng dẫn : Trả lời CÓ hoặc KHÔNG cho các câu hỏi sau: 

 

 Câu hỏi  Có Không  
 

1 Do you have the support of the management and staff for partnering? 
Bạn có nhận được hỗ trợ từ phía ban quản lý và nhân viên về cộng  
tác không? 
 

  

2 Has your institution examined alternatives to achieving your goals? 
Trường của bạn có xem xét các phương án khác nhau để đảm bảo đạt 
được mục tiêu  hay không? 
 

  

3 Does your institution value working with other institutions and groups? 
Trường của bạn có đánh giá công việc với các trường và nhóm khác 
không?  

  

4 Does your institution have the capacity to negotiate and sign an 
agreement with potential partners? 
Trường của bạn có khả năng đàm phán và ký thỏa thuận với các đối 
tác tiềm năng hay không? 

  

5 Is your institution able to communicate effectively with potential 
partners? 
Trường của bạn có thể liên lạc một cách hiệu quả với các đối tác tiềm 
năng hay không? 
 

  

6 Do you have someone who can represent your institution in the 
process of identifying and entering into a partnership? Will this person 
be supported by your institution? 
Trường của bạn có ai có thể đại diện cho trường tìm kiếm và tham gia 
một quan hệ hợp tác không? Người này sẽ được hỗ trợ bởi trường của 
bạn chứ? 
 

  

7 Is your institution prepared and willing to devote resources (time of staff 
and volunteers, space, equipment, money, etc.) to the partnership? 
Trường của bạn đã chuẩn bị và sẵn sàng đóng góp nguồn lực ( thời 
gian của nhân viên, tình nguyện viên, không gian, thiết bị, tiền, vv..) để 
hợp tác chưa? 
 

  

8 Is your institution ready to share decision-making authority with 
potential partners? 
Tổ chức của bạn sẵn sàng chia sẻ quyền  ra quyết định với đối tác tiềm 
năng chưa?  

  

9 Can your institution bring added-value (benefits) to the partnership?  
Trường của bạn có thể đem lại giá trị gia tăng (lợi ích) cho quan hệ đối 
tác hay khỏng? 
 

  

10 Is your institution ready to welcome and work with new partners? 
Trường của bạn có sẵn sàng được chào đón và làm việc với đối tác 
mới không? 
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Hoạt động #3 – Bảng phân tích SWOT 

Mục tiêu 
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Biểu đồ SWOT 

 

  

 

 

 

 

 SWOT 
Cơ hội của chúng tôi là gì?  

• Thị trường mới?  

• Nền kinh tế mạnh?  

• Các đối thủ thị trường yếu?  

• Các công nghệ mới?  

• Sự tăng trưởng của thị trường hiện tại?  

Điểm yếu của chúng tôi là gì?  

• Cơ sở đã lỗi thời?  

• Thiếu Nghiên cứu & Phát triển?  

• Công nghệ lạc hậu?  

• Quản lý yếu kém?  

• Lập kế hoạch thất bại trong quá khứ?  

Điểm mạnh của chúng tôi là gì?  
 • Sản xuất hiệu quả  

•  Lực lượng lao động có tay nghề?  

• Thị phần tốt?  

• Mạnh về tài chính?  

• Danh tiếng   

 

 

Các mối đe dọa của chúng tôi là 

gì?  

• Đối thủ cạnh tranh mới 

• Thiếu các nguồn lực?  

• Thay đổi thị hiếu của thị trường?  

• Quy định mới?  

• Sản phẩm thay thế?  

 

C
á
c 
y
ế
u 

tố 

Các mục tiêu 
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Hoạt động #4 - Xác định đối tác chiến lược   

Xác định 3 tổ chức đối tác hiện tại hoặc tiềm năng. Tìm ra những cơ hội và thách thức để hình 

thành / tăng cường mối quan hệ đối tác với từng đối tác?  

 

Tổ chức Nguồn lực/Cơ hội Thách thức/Rủi ro 

1. 

 

 

  

  

  

2.   

  

  

3.   

  

  

4.   

  

  

 

Mỗi tập hợp các nguồn lực và rủi ro của từng tổ chức bổ sung cho các nguồn lực và rủi 

ro của tổ chức của bạn ntn?  

 

 

 

Rà soát các cơ hội và thách thức của mỗi tổ chức theo thứ tự ưu tiên?  

 

 

 

 

 

Những gì bạn cần phải làm rõ để xác định lựa chọn ưu tiên tự tin hơn?  
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Hoạt động #5–Thỏa thuận theo hình thức Biên bản ghi nhớ 

 
TÓM TẮT: Đây là trò chơi sắm vai mà trong đó những người tham gia thảo luận về cách thức 
soạn thảo và thực hiện một Biên bản ghi nhớ (MOU). Các cuộc thảo luận liên quan đến các vấn 
đề phức tạp và đòi hỏi một cách tiếp cận nhạy cảm với nhu cầu của bên kia. Đóng vai cũng sẽ 
phát triển BATNAs của người tham gia (Giải pháp thay thế tốt nhất tiến tới Thỏa thuận đàm 
phán).  
 
BÀI HỌC QUAN TRỌNG VÀ KỸ NĂNG:Hoạt động sắm vai này sẽ giúp những người tham gia 
phát triển các chiến lược đàm phán của họ, suy nghĩ các lựa chọn thay thế tốt nhất của họ để 
giải quyết thương lượng cũng như phát triển các kỹ năng thăm dò khi họ tìm cách xác định lợi 
ích của bên đối ứng.  
 
CƠ CẤU & BỐ TRÍ: 
 
Thời gian cần thiết:20 phút  
 

Số người tham gia: 8 (4 - 4)  
 

Tài liệu bao gồm:  
 

Thông tin chung  
Một bộ công cụ mẫu  Biên bản ghi nhớ  
Thông tin bí mật cho Joe Wu, Trưởng phòng đối ngoại và quan hệ đối tác tại trường Cao đẳng 
Cộng đồng Ba Vì.  
Thông tin bí mật về Karen Tran, Giám đốc Phát triển Kinh tế tại Sunbeach Golf Resort, Hà Nội  
 

 
 



11 
 

Làm thế nào để đạt được thỏa thuận  

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN  
 
Các ý kiến khác nhau  
 
Mục đích của phần này là:  
 
• Cố gắng hiểu tại sao mọi người có quan điểm khác nhau  
• Xác định các điểm đồng thuận và các điểm khác nhau  
• Tìm cách đạt được sự đồng thuận trong tình huống mọi người có quan tâm và ưu tiên khác 
nhau  
• Hợp tác và tiến tới giải pháp win-win (2 bên cùng có lợi) 
 
Khi làm việc với những người khác, bạn không thể lúc nào cũng theo cách riêng của bạn. Tất 
cả mọi người phải chấp nhận rằng mọi người có quan điểm khác nhau. Hãy cố gắng hiểu được 
lý do mọi người đưa ra để giữ ý kiến của họ, khi đó bạn sẽ dễ dàng hơn để hợp tác và đạt được 
giải pháp hợp lý. 
 
Khi tất cả mọi người hiểu được lý do đằng sau ý kiến của nhau, sự đồng thuận sẽ đạt được dễ 
dàng hơn. Sự đồng thuận có nghĩa rằng tất cả mọi người đã sẵn sàng để xác định những điểm 
họ sẵn sàng thay đổi và những điểm không thể thay đổi.  
 
Để hợp tác và đạt được một giải pháp win-win, bạn phải xác định các ưu tiên của bạn và quyết 
định đâu là nhưng ưu tiên quan trọng nhất đối với bạn và đâu là những ưu tiên có thể thay đổi.   
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Cùng nhau lập kế hoạch hoạt động đàm phán –Hoạt  động1: Thông tin chung 
 
Đọc trường hợp điển cứ và điền vào bảng đàm phán:   
 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Ba Vì (BVCC) đã quyết định tổ chức một số hoạt động kỹ năng 
mềm cho các sinh viên năm cuối. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại BVCC. Sau một vài cuộc 
đàm phán không chính thức với một số các đối tác tiềm năng, Phòng đối ngoại và hợp tác tại 
BVCC đã quyết định liên hệ với một trong những đối tác đáng tin cậy nhất để mời tham gia sự 
kiện một ngày này, Golf Resort Sunbeach.Sunbeach Golf Resort đã luôn luôn hỗ trợ BVCC, kể 
từ khi họ đã tuyển dụng rất nhiều sinh viên tốt nghiệp và năm ngoái họ nhận nhiều sinh viên vào 
thực tập trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến quản lý và khách sạn.  
 
BVCC được hỗ trợ bởi WUSN một tổ chức phi chính phủ Na Uy hỗ trợ về mặt kỹ thuật (tình 
nguyện viên) và tài chính (Quỹ hỗ trợ hoạt đông tình nguyện viên tại địa phương của 
WUSN). Bên cạnh đó, BVCC là một thành viên của VACC (Hiệp hội các trường Cao đẳng Cộng 
đồng Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản 
lý. Golf Resort SunBeach được sở hữu bởi một nhóm các nhà đầu tư của Úc và Singapore.  
 
Mặc dù, BVCC đã liên lạc với Sunbeach Golf Resortđể phối hợp tổ chức sự kiện một ngày 
(Hoạt động Kỹ năng mềm), Phòng Hợp tác và đối Ngoại của BVCC muốn đưa hoạt động này 
vào một thỏa thuận chính thức mở rộng hơn và bền vững giữa hai bên. Một phái đoàn gồm 4 
người được lựa chọn (nhóm công tác) do ông Wu từ BVCC có nghĩa vụ tới gặp Giám đốc 
Sunbeach Golf Resort, Bà Trần và các đồn sự để tiếp tục thảo luận chi tiết nội dung của biên 
bản ghi nhớ.  
 
Hai bên thống nhất gặp ngày hôm nay tại Khách sạn liên khuInterRegional ở Ba Vì để đàm 
phán thỏa thuận. Đến cuối ngày, họ muốn đạt được một thỏa thuận và thiết lập quan hệ đối tác 
giữa 2 tổ chức. 4 phần thiết yếu của Biên bản ghi nhớ:  
1. Nhiệm vụ  
2. Mục đích và phạm vi  
3. Trách nhiệm  
4. Các điều khoản  
 
... là những nội dung trong chương trình nghị sự cho ngày hôm nay…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Trước khi bắt đầu đàm phán: Trong nhóm của bạn, thảo luận về 3 điểm có thể đàm 
phán (và đến mức độ nào) với các tổ chức đối tác, và 3 điểm bắt buộc, không thể đàm 

phán.  
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Các vấn đề cần thảo luận 

SunBeach Golf 
Resort có chuẩn 
bị để đàm phán 
về điểm này 
ko? (Và đến mức 
độ nào?)  
 

BVCC có chuẩn 
bị để đàm phán 
về điểm này 
ko? (Và đến 
mức độ nào?)  

Hai bên đã thống 
nhất vấn đề gì?  
What did you 
agree? 

Golf Resort SunBeach muốn tổ chức 
tất cả các hoạt động theo cách tốt nhất 
có thể và do đó muốn kiểm soát tất cả 
các hoạt động quảng cáo liên quan 
đến các sự kiện trong tương lai. BVCC 
muốn có logo của mình trên tất cả các 
tài liệu tiếp thị và các văn bản.  

   

Sun Beach Golf Resort muốn tiếp cận 
bất kỳ thời gian nào (5% các sinh 
viên tốt nghiệp) của lực lượng lao 
động có tay nghề tốt nghiệp từ 
BVCC. Nhưng BVCC không muốn đặt 
một con số chính xác số lượng sinh 
viên tốt nghiệp gửi cho Golf Resort mỗi 
năm. Họ nói rằng con số này có thể 
thay đổi mỗi học kỳ và phụ thuộc vào 
thị trường lao động.  

   

Sun Beach Golf resort muốn có quyền 
truy cập nhất định Cẩm nang và Tài 
liệu được viết và công bố bởi các 
giảng viên của BVCC, nhưng điều này 
là không thể chấp nhận được theo quy 
định của BVCC.  

   

Khu nghỉ mát SunBeach Golf lo lẵng vì 
BVCC là một "Trường Cao đẳng công 
lập" và có thể muốn thúc đẩy liên kết 
với Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội và Sở GD-ĐT; điều này sẽ làm 
cho mối quan hệ này không được 
mong đợi. Họ muốn đưa một điều 
khoản vào hợp đồng để ngăn cấm 
hoạt động này.  
Quan điểm của BVCC là trường của họ 
đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường 
và các thành viên không mang tính 
chính trị và họ không nhìn thấy sự cần 
thiết để đưa vào một điều khoản như 
vậy. Đặc biệt là trong các thỏa thuận 
của họ với các doanh nghiệp tư nhân 
khác,  không có điều khoản tương tự. 
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Hoạt động sắm vai: Bảng đàm phán của bạn 
 

Issues / Các vấn đề Bạn có thể đàm phán 
ko? Có hoặc Ko  

Đến mức độ nào? Phạm vi? (tối đa Số lượng 
hoặc phần trăm hoặc thời hạn)  

1) Publicity / Quảng 
cáo 

  

2) Graduates / Sinh 
viên tốt nghiệp 

  

3) Manual and 
documents / Cẩm 
nang và tài liệu 

  

4) Affiliation with 
DOET and MOLISA / 
Liên kết với Sở giáo 
dục và Bộ LĐTBXH 

  

5) Contract’s length / 
Thời hạn hợp đồng 

  

6) Funding / Tài trợ   

 

 

 

 

 

 

Golf Resort SunBeach muốn ký hợp 
đồng 1 năm, có khả năng gia hạn vào 
cuối năm đầu tiên, nhưng họ muốn 
biên bản ghi nhớ được xem xét sau 6 
tháng. BVCC muốn Biên bản ghi nhớ 
như là một thỏa thuận lâu dài. Vì vậy, 
họ muốn mối quan hệ này có thể phát 
triển bền vững trong dài hạn. Đó là lý 
do tại sao BVCC muốn ký một hợp 
đồng 3 năm ngay lập tức.  

   

Sun Beach Golf Resort không chịu 
trách nhiệm tài trợ cho các hoạt 
động của một trường công lập được 
hỗ trợ bởi một tổ chức Na Uy, nhưng 
họ đồng ý cung cấp đất đai và nhân 
viên cho mỗi hoạt động.  
BVCC muốn Sun Resort Golf Beach 
thanh toán các khoản chi phí hành 
chính liên quan đến các hoạt động và 
chia sẻ 50% tổng chi phí ngân 
sách. (50% còn lại sẽ được tài trợ bởi 
WUSN)  
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Biên bản Ghi nhớ 

Biên bản ghi nhớ giữa  
Tổ chức của bạn  

Và  
Tổ chức đối tác 

 
Bản ghi nhớ này (MOU) thiết lập quan hệ đối tác giữa tổ chức của bạn và tổ chức đối tác.   
 
I. NHIỆM VỤ  
 
Mô tả tóm tắt nhiệm vụ của tổ chức. Bạn cũng có thể bao gồm một câu về chương trình cụ thể 
nếu muốn.  
 
Mô tả tóm tắt nhiệm vụ của đối tác.  
 
Cùng với nhau, các Bên tham gia vào Bản ghi nhớ này đểmô tả những nỗ lực để thúc đẩy quan 
hệ đối tác ví dụ như chăm sóc sức khỏe hoặc phát triển lực lượng lao động. Theo đó, tổ chứcvà 
đối tác thực hiện Biên bản ghi nhớ này theo thoả thuận như sau:  
 
II. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI  
 
Tổ chức của bạn và tổ chức đối tác. mô tả các kết quả dự kiến hoặc kết quả mà các tổ chức hy 
vọng để đạt được, và  các lĩnh vực bao gồm các hoạt động cụ thể.  
 
1. Tại sao các tổ chức hình thành một sự hợp tác? Lợi ích cho tổ chức?  
2. Đối tượng mục tiêu là ai?  
3. Đối tượng mục tiêu hưởng lợi như thế nào?  
 
Bao gồm các vấn đề về kinh phí nếu cần thiết. Ví dụ, "Mỗi tổ chức tham gia Biên bản ghi nhớ 
này chịu trách nhiệm cho các chi phí của mình liên quan đến biên bản ghi nhớ. Có / không có 
sự trao đổi kinh phí giữa các bên cho các nhiệm vụ liên quan đến biên bản ghi nhớ này. "  
 
III. TRÁCH NHIỆM  
 
Mỗi bên sẽ chỉ định một người làm đầu mối liên hệ và điều phối các hoạt động của từng tổ chức  
để thực hiện biên bản ghi nhớ. Người được bổ nhiệm ban đầu của mỗi tổ chức là:  
 
 
Danh sách liên lạc với địa chỉ và thông tin điện thoại  
 
Các tổ chức đồng ý với các nhiệm vụ sau đây đối với biên bản ghi nhớ này:  
 
Tổ chức của bạn sẽ:  
 
- liệt kê các công việc của tổ chức của bạn (gạch đầu dòng) 
 
Tổ chức đối tác sẽ:  
 
- liệt kê các công việc của tổ chức đối tác (gạch đầu dòng) 
 
Tổ chức của bạnvà tổ chức đối tácsẽ:  
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- liệt kê các công việc cùng thực hiện (gạch đầu dòng)  
 
IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN  
 
Thời hạn của biên bản ghi nhớ là trong thời gian chèn thời gian Biên bản ghi nhớ, thường là 1-3 
năm  
từ ngày có hiệu lực của thỏa thuận này và có thể được gia hạn theo thỏa thuận hai bên bằng 
văn bản. Biên bản phải được xem xét, cập nhật ít nhất là chèn mức độ thường xuyên, thường là 
hàng năm để đảm bảo hoàn thành các mục đích đề ra và thực hiện bất kỳ sửa đổi cần thiết.  
 
Cả hai tổ chức đều có thể chấm dứt biên bản ghi nhớ nếu thông báo trước bằng văn bản trong 
thời gian ba mươi (30) ngày mà không phải chịu bất cứ hình phạt hoặc nghĩa vụ pháp lý nào.   
 
Quyền hạn 
 
Việc ký kết biên bản ghi nhớ không mang tính chính thức. Điều đó ngụ ý rằng các bên ký kết sẽ 
phấn đấu để đạt được, theo khả năng tốt nhất của mình, các mục tiêu nêu trong Biên bản ghi 
nhớ.  
 
Thay mặt cho tổ chức đại diện, tôi đại diện ký biên bản ghi nhớ này và đóng góp hỗ trợ thực 
hiện. 
 
Tổ chức của bạn  
 
Tên           Ngày  
Chức danh  
Cơ quan  
 
 
Tổ chức đối tác: 
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Các công cụ để phát triển Biên bản ghi nhớ 

 

PHÁT TRIỂN BIÊN BẢN GHI NHỚ HOẶC MỘT THỎA THUẬN 

CHUNG 

 

Mandate /Chức năng nhiệm vụ Nhóm đại diện cho cái gì, nhóm sẽ làm gì, và làm ở đâu thì 

phù hợp,sẽ KHÔNG làm gì 

Membership / Thành viên Xác định tiêu chí cho những người có thể tham gia vào nhóm 

Participation / Tham gia Xác định các thành viên được mong đợi tham gia và đóng 

góp ntn (ví dụ như công bằng hoặc theo khả năng của họ?)  

Leadership / Lãnh đạo Thống nhất thời gian và cách thức bầu lãnh đạo.  

Management / Quản lý Định ra các quy tắc ra quyết định, đặc biệt đối với truyền 

thông đại chúng và quản lý xung đột. Khi nào các thành viên 

sẽ hoạt động như một nhóm và khi nào họ có thể hành động 

với tư cách cá nhân? Ai là người phát ngôn cho nhóm? Làm 

thế nào để các thành viên giao tiếp và chia sẻ thông 

tin? Cách thức lập kế hoạch hoạt động và giám sát tiến độ?  

Relationships / Mối quan hệ Xác định các bước sẽ được thực hiện để duy trì và nuôi 

dưỡng các mối quan hệ  
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Hoạt động #6 – Quản lý giải quyết mâu thuẫn 
 

 

Hướng dẫn: Dưới đây là 15 báo cáo. Từng tuyên bố cung cấp một chiến lược có thể để đối 

phó với một cuộc xung đột. 

Cung cấp cho mỗi một số giá trị: 

1 = Luôn luôn   2 = Rất thường    3 = Thỉnh thoảng    4 = không thường xuyên     5 = Hiếm 

khi 

____ A. Tôi tranh luận trường hợp của tôi với bạn bè, đồng nghiệp và đồng nghiệp để chứng 

minh lý do tại sao ý kiến của tôi là đúng. 

____ B. Tôi cố gắng đạt được thỏa hiệp thông qua thương lượng. 

____ C. Tôi cố gắng để đáp ứng kỳ vọng của người khác. 

____ D. Tôi tìm kiếm để tìm ra các vấn đề với những người khác để tìm ra giải pháp 

           chấp nhận được đối với tất cả mọi người. 

____ E. Tôi vững vàng trong quyết tâm khi  bảo vệ quan điểm của tôi về vấn đề này. 

____ F. Tôi cố gắng để tránh bị loại  ra, việc xung đột với những người khác với bản thân mình. 

____ G. Tôi duy trì các giải pháp của tôi  đối với các vấn đề. 

____ H. Tôi thỏa hiệp để đạt được giải pháp. 

____ I. Tôi trao đổi thông tin quan trọng với những người khác, do đó vấn đề có thể được giải 

quyết với nhau. 

____ J. Tôi tránh thảo luận về sự khác biệt của tôi với những người khác. 

____ K. Tôi cố gắng để phù hợp với mong muốn của bạn bè và đồng nghiệp của tôi. 

____ L. Tôi tìm cách đưa mối quan tâm của tất cả mọi người ra công khai để giải quyết 

           tranh chấp một cách tốt nhất có thể. 

____ M. Tôi đưa ra vị trí trung gian trong những nỗ lực để phá vỡ bế tắc. 

____ N. Tôi chấp nhận các khuyến nghị của các đồng nghiệp, bạn bè, và đồng nghiệp. 

____ O. Tôi tránh cảm giác khó khăn bằng cách giữ bất đồng của tôi với những người khác đối 

với bản thân mình. 
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Chấm điểm: 15 câu  bạn vừa đọc được liệt kê dưới đây theo năm mục. Môi mục chứa các chữ 

cái của ba câu. Ghi số điểm của bạn đặt bên cạnh mỗi câu. Tính tổng cộng dưới mỗi danh mục. 

 

Style    Total 

Cạnh tranh (Shark) a. e. g.  

Phối hợp  (Owl) d. i. l.  

Né tránh (Turtle) f. j. o.  

Nhượngbộ 
(TeddyBear) 

c. k. n.  

Thỏa Hiệp (Fox) b. h. m.  

 
Kết quả: Phong cách nổi bật  của tôi là ______________________________ (điểm số của bạn 

thấp nhất)  

Phong cách thứ yếu của tôi là _______________________________ (điểm số thấp nhất thứ 

hai của bạn) 
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 Shark Cạnh tranh  :tôi giành chiến thắng, bạn sẽ thua 
Cá mập cố gắng để chế ngự đối thủ bằng cách buộc họ phải chấp nhận giải pháp của họ trong 
cuộc xung đột. 
Mục tiêu của họ là rất quan trọng với họ, và các mối quan hệ có tầm quan trọng nhỏ. Họ tìm 
kiếm để đạt được mục tiêu của mình ở tất cả các chi phí. Họ không phải là quan tâm đến nhu 
cầu của người khác và không quan tâm nếu người khác thích hoặc chấp nhận chúng. Cá mập 
giả định rằng các cuộc xung đột được giải quyết bởi một người chiến thắng và một người thua. 
Họ muốn có một người chiến thắng. Chiến thắng cho cá mập một cảm giác tự hào và thành 
tích. Mất mang lại cho họ một cảm giác không thích đáng, sự yếu đuối và thất bại. Họ cố gắng 
để giành chiến thắng bằng cách gắn, áp đảo, choáng ngợp, và đe dọa. 
 
OWL Phối hợp :tôi thắng, bạn giành chiến thắng 
Cú đánh giá cao mục tiêu và các mối quan hệ của họ. Họ xem xung đột như một vấn đề cần 
được giải quyết và tìm kiếm giải pháp mà đạt được cả hai mục tiêu của họ và các mục tiêu của 
người khác. 
Owls thấy xung đột như một phương tiện để cải thiện mối quan hệ bằng cách giảm căng thẳng 
giữa hai người. Họ cố gắng để bắt đầu một cuộc thảo luận xác định các xung đột như một vấn 
đề. Bằng cách tìm kiếm các giải pháp đáp ứng cả bản thân và người khác, cú duy trì mối quan 
hệ. 
Owls không hài lòng cho đến khi có một giải pháp mà đạt được mục tiêu của mình và mục tiêu 
của người khác. Họ không hài lòng cho đến khi những căng thẳng và cảm xúc tiêu cực đã giải 
quyết hoàn toàn. 
 
Fox thoả hiệp: Win một chút, mất một chút. 
Foxes là vừa phải quan tâm đến mục đích của họ và mối quan hệ của họ với người khác. Cáo 
tìm kiếm một sự thỏa hiệp, họ cung cấp cho một phần của mục tiêu của mình và thuyết phục 
người khác trong một cuộc xung đột để cung cấp cho một phần của mục tiêu của họ. Họ tìm 
kiếm một giải pháp xung đột, trong đó cả hai bên đạt được một cái gì đó, mặt đất trung bình 
giữa hai thái độ cực đoan. Họ sẵn sàng hy sinh một phần của mục tiêu và mối quan hệ của họ 
để tìm ra thỏa thuận vì lợi ích chung. 
 
 
Teddy Bear Nhượng bộ :tôi bị mất, bạn giành chiến thắng 
Teddy Bears, mối quan hệ là rất quan trọng trong khi mục đích của họ là quan trọng lắm. Teddy 
Bears muốn được chấp nhận và yêu thích bởi những người khác. Họ nghĩ rằng cần phải tránh 
xung đột trong lợi của sự hài hòa và mọi người không thể thảo luận về các cuộc xung đột mà 
không gây tổn hại các mối quan hệ. Họ sợ rằng nếu xung đột tiếp tục, ai đó sẽ bị tổn thương và 
có thể sẽ làm hỏng mối quan hệ. Teddy Bears nói "tôi sẽ từ bỏ mục tiêu của mình và cho phép 
bạn có những gì bạn muốn, để bạn thích tôi." Teddy Bears để mịn cuộc xung đột của sự sợ hãi 
làm tổn hại đến mối quan hệ. 
 
Turtle Né :Tránh Không có người chiến thắng, không có kẻ thua cuộc 
Rùa rút vào vỏ để tránh xung đột. Họ cung cấp cho lập mục tiêu và mối quan hệ của họ, họ ở lại 
đi từ các vấn đề mà cuộc xung đột đang diễn ra và từ những người họ đang có trong cuộc xung 
đột với. Turtles tin rằng đó là dễ dàng hơn để rút khỏi một cuộc xung đột hơn là đối mặt với nó. 
  



Hoạt động #7–Bảng Kế hoạch hành động 

 
LÀM GÌ 

(mục tiêu) 

LÀM THẾ NÀO 
(Hành động: Chiến 
lược & Quy trình) 

AI 
(Người / Những 
người chịu trách 

nhiệm) 

KHI NÀO 
(Ngày hoàn 

thành dự kiến) 

ĐO LƯỜNG 
(Làm thế nào để 

biết?) 

NGUỒN LỰC 
(Bạn sẽ cần gì?) 
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Mẫu Kế hoạch hành động 

TẦM NHÌN CỦA NHÀ TRƯỞNG: Công nghệ sẽ được sử dụng trong công tác giảng dạy để tăng năng lực cho giáo viên và 

học sinh với các kỹ năng của thế kỷ 21.  

MỤC TIÊU: Tăng cường tích hợp công nghệ vào phát triển chuyên môn sẽ nâng cao trình độ giáo viên trong lớp học.  

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NGUỒN 
LỰC/CÔNG CỤ 
NGHIÊN CỨU 
CẦN THIẾT 

TRÁCH NHIỆM 
TRIỂN KHAI 
HOẠT ĐỘNG 

THỜI GIAN Điểm 
chuẩn/ĐÁNH 
GIÁ 

Các điều chỉnh 
đối với SIP/PIP 
dựa vào giám 
sát và đánh giá 

Tăng cường kỹ 
năng công nghệ 
cho giáo viên ở 
cấp độ địa 
phương, nhà 
nước, và hướng 
dẫn quốc gia 

Giáo viên sẽ 
được yêu cầu 
sử dụng công 
nghệ trực tuyến 
và các khóa học 
đào tạo tích hợp 
công nghệ để 
cung cấp đào 
tạo. 

Nguồn thông tin 
phát triển 
chuyên môn đào 
tạo trực 
tuyến. Công cụ 
này sẽ cung cấp 
đánh giá trước 
các kỹ năng của 
giáo viên.  
Các kết quả 
được gắn vào 
Hội đồng Nhà 
nước về tiêu 
chuẩn chứng 
nhận sư phạm.  

Salvador Huerta 
Giám đốc Công 
nghệ sẽ chịu 
trách nhiệm làm 
việc với các 
thành viên ban 
công nghệ của 
trường, thiết lập 
hệ thống người 
sử dụng và cung 
cấp báo cáo tình 
trạng hoàn thành 
đánh giá và các 
khóa học hoàn 
thành 
 

Giáo viên sẽ 
được yêu cầu 
trả lời các phần 
đánh giá vào 
tháng 
10/2010.Tháng 
1/2011, kết quả 
sẽ được biên 
soạn và chi tiết 
bao gồm các 
điểm mạnh và 
điểm yếu của 
giáo viên. Điều 
này sẽ chỉ ra các 
điểm trọng tâm 
cho các khóa 
đào tạo trong 
tương lai. 

Phần đánh giá 
sau sẽ cung cấp 
một báo cáo chi 
tiết về năng lực 
giáo viên vì nó 
liên quan đến 
các tiêu chuẩn 
chứng nhân sư 
phạm. Các đánh 
giá khác như 
class 
walkthrough và 
các yêu cầu về 
cơ sở và báo 
cáo sẽ được sử 
dụng 

Các công cụ 
đánh giá khác 
mà có thể trở 
nên có sẵn 
thông qua dịch 
vụ của chúng tôi 
trong khu vực có 
thể được kết 
hợp trong tương 
lai. 
Tất cả giáo viên 
sẽ được yêu cầu 
tham gia đánh 
giá. 

Tăng cơ hội phát 
triển thành thạo 
trong năm học 
truyền tải được 
các kỹ năng thế 
kỷ 21 vào giảng 
dạy lớp 

Hỗ trợ phát triển 
chuyên môn, tập 
trung vào đào 
tạo khung 
chương trình, áp 
dụng công nghệ 
trong giảng 

Thiết bị công 
nghệ mới như 
máy chiếu kỹ 
thuật số, máy 
chụp tài liệu, 
máy tính bảng 
kỹ thuật số và 

Bộ phận chương 
trình giảng dạy 
và bộ phận công 
nghệ sẽ chịu 
trách nhiệm 
cung cấp và lập 
kế hoạch đào 

Dự án sẽ được 
liên tục và thời 
gian trong năm 
nay sẽ được bắt 
đầu vào tháng 8 
năm 2010 và kết 
thúc vào tháng 6 

Phản hồi của 
giáo viêntrong 
các thảo luận về 
phát triển 
chuyên môn, các 
hình thức thông 
tin phản hồi 

Các ngày khác 
sẽ được kết hợp 
dựa vào những 
ngày mà không 
xung đột với các 
hướng dẫn và 
kiểm tra 
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dạy. Bộ phận 
chương trình 
giảng dạy và 
công nghệ sẽ 
hợp tác trong 
đào tạo theo dự 
kiến mà sẽ bao 
gồm thiết bị mới 
mua. 

màn hình sẽ 
được cung cấp 
phục vụ giảng 
dạy. Các kết quả 
đánh giá và yêu 
cầu đào tạo của 
giáo viên sẽ 
được yêu cầu để 
xác địnhngay lập 
tức 

tạo. Ban công 
nghệ sẽ tham 
gia cung cấp 
thông tin phản 
hồi về nhu cầu 
phát triển cán 
bộ. Quản trị 
trường sẽ đóng 
vai trò quan 
trọng cho phép 
giáo viên tham 
dự đào tạo và bố 
trí người dạy 
thay khi giáo 
viên vắng mặt. 

năm 2011 chính thức, và 
phản hồi bằng 
văn bản. Các 
cuộc điều tra sẽ 
được kết hợp để 
cho phép giáo 
viên cung cấp 
thông tin phản 
hồi trong một 
khung cảnh thân 
mật 

Thiết kế lại 
chương trình 
giảng dạy với 
công nghệ 
nhúng 

Giáo viên tổ 
chức một phiên 
thiết kế chương 
trình đào tạo để 
xem xét và giải 
quyết sửa đổi hệ 
thống quản lý 
chương trình 
đào tạo 

Các giáo viên sẽ 
được cung cấp 
các công cụ như 
máy tính xách 
tay và ổ đĩa flash 
để chia thành 
các nhóm  phối 
hợp. Các giáo 
viên sẽ được 
 

Bộ phận chương 
trình giảng dạy 
sẽ chịu trách 
nhiệm cho các 
hoạt động với sự 
hỗ trợ từ các bộ 
phận công nghệ 
để hỗ trợ  

Các giáo viên 
gặp gỡ vào 
tháng 6 hàng 
năm để thiết kế / 
thiết kế lại 
chương trình 
giảng dạy. Dự 
án sẽ được liên 
tục và thời hạn 
cho năm 

Giáo viên đăng 
nhập vào bảng 
tham gia thiết kế 
lại. Nộp chương 
trình giảng dạy 
của giáo viên và 
sự bao gồm của 

Kết quả này hiện 
nay ko cần điều 
chỉnh, nhưng sẽ 
được sửa đổi 
nếu người quản 
trị cho phép cập 
nhật thiết kế lại 
trong suốt 
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Hướng dẫn Ban tư vấn 

ĐỊNH NGHĨA

 

 Một nhóm các tình nguyện viên thường xuyên gặp nhau trên cơ sở lâu dài để tư vấn 
và / hoặc hỗ trợ cho một tổ chức.  

 Một nhóm người sử dụng lao động và nhân viên tư vấn cho các nhà giáo dục về 
thiết kế, phát triển, thực hiện, đánh giá, duy trì và sửa đổi các chương trình giáo dục 
kỹ thuật / nghề nghiệp.  

 Mỗi ban tư vấn được tạo thành từ các cá nhân có kinh nghiệm và chuyên môn trong 
lĩnh vực nghề nghiệp của chương trình.  
 
 

CHỨC NĂNG VÀ TRÁCH NHIỆM

 

 Xác định các thay đổi hoặc mở rộng cho chương trình giảng dạy 

 Hỗ trợ đánh giá chương trình  

 Hoạt động như mối liên kết giữa cộng đồng và chương trình  

 Cung cấp cơ hội đầu vào  

 Phục vụ như cán bộ nguồn và xác định các nguồn lực cộng đồng có sẵn  

 Phát triển các cách để thúc đẩy chương trình  

 Tư vấn phát triển các mục tiêu chương trình, nội dung khóa học và năng lực  

 Tư vấn về cơ sở vật chất và nhu cầu thiết bị  
 

 
VAI TRÒ CỦA BAN TƯ VẤN 

 
 
Vai trò của ban tư vấn để tư vấn, hỗ trợ, ủng hộ và vận động chương trình giáo dục kỹ thuật / 
nghề nghiệp. Ban tư vấn cũng cung cấp tư vấn kỹ thuật cho chương trình và giúp đỡ để đảm 
bảo chất lượng của sinh viên tốt nghiệp. Vai trò của ban tư vấn không phải là để "tán thành tức 
khắc không suy nghĩ" những gì đã có, mà là để cung cấp đề xuất cho các cải tiến sẽ giúp các 
chương trình phát triển và mở rộng. Vai trò tích cực một ban tư vấn có thể bao gồm:  
 

• Xác nhận và thiết lập các thông số cho chương trình 
•  Đánh giá chất lượng chương trình để đảm bảo chương trình đáp ứng các tiêu chuẩn 

nghề nghiệp và giảng dạy chất lượng  
• Phục vụ như một nguồn thông tin về ngành nghề như triển vọng công việc hiện tại và 

tương lai, và những nghề nghiệp mới và mới nổi  
• Trợ giúp trong việc phát triển các mối quan hệ cộng đồng tốt  
• Hành động như một lực lượng chính trị tích cực với ban giám hiệu và cán bộ quản 

lý nhà trường 
• Phục vụ như nguồn lực cộng đồng cho việc phát ngôn, các chuyến thực địa, và giảng 

dạy tại chức nhằm hỗ trợ chương trình.  
• Nghiên cứu sâu chương trình về tài liệu giảng dạy, thiết bị, cơ sở vật chất, và tuyển 

sinh.  
• Sự tin cậy  
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• Hỗ trợ trong việc thích nghi các tiêu chuẩn kỹ năng đáp ứng nhu cầu địa phương  
 

 

ĐIỀU GÌ GIÚP BAN TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ?

 

Một ban hoạt động hiệu quả nhận thức được rằng công việc của họ sẽ mang lại kết quả tích 
cực. Ban phải quyết định những hoạt động gì cần thực hiện để đạt được kết quả và sau đó phát 
triển một kế hoạch để thực hiện nó.  
 
Một nhóm tư vấn sẽ hoạt động hiệu quả để cung cấp tư vấn và hỗ trợ khi:  
 
1.Các đại diện của tổ chức (trưởng khoa, giám đốc, nhân viên, giảng viên) thực sự mong muốn 
tư vấn của ban;  
 
2.Thành viên Ban là những người có kiến thức, cam kết  và tình nguyện sử dụng thời gian riêng 
của họ, được củng cố bằng ghi nhận và khen thưởng phù hợp;  
 
3. Các quy trình và thủ tục quản trị của Ban cho phép tổ chức các cuộc họp thường xuyên, ý 
thức tham gia và quyền sở hữu, và tiếp cận đầy đủ thông tin về chương trình hoặc cơ sở giáo 
dục đểBan có thể đưa ra những lời khuyên và hỗ trợ hữu ích;  
 
4. Kỳ vọng về vai trò tư vấn và hỗ trợ của ban rõ ràng, nhất quán, và được thông báo tới tất cả 
thành viên.   
 
CƠ CẤU BAN TƯ VẤN 

 
 
Quản trị  
Mỗi ban tư vấn cần xây dựng và phê duyệt hướng dẫn hoạt động bằng văn bản, tối thiểu bao 
gồm:  
 

• Tên của ban  
• Mục đích  
• Hướng dẫn Thành viên  
• Cán bộ và nghĩa vụ tương ứng  
• Quy định họp  
• Chi tiết về Tiểu ban hoặc nhiệm vụ  
• Thẩm quyền phê duyệt hoặc nội quy hoạt động  
• Quy trình bổ sung sửa đổi  

 
Lựa chọn các Thành viên  
Bên cạnh người sử dụng lao động, thành viên ban tư vấn nên được mở rộng cho các cá 
nhân như đại diện sinh viên, các bậc phụ huynh, các thành viên cấp huyện, và các cá nhân 
quan tâm. Tổng số thành viên khoảng từ 5-10 người, với phần lớn là đại diện ngành và hy 
vọng có sự cân bằng trong phản ánh các quan điểm khác nhau và tính đa dạng sắc tộc của 
cộng đồng. Các cá nhân được lựa chọn vào ban tư vấn nên có:  
 

• Kinh nghiệm thành công, trực tiếp trong lĩnh vực tư vấn 
• Hiểu biết về các nghề nghiệp khác nhau tại khu vực của bạn 
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• Sẵn sàng dành thời gian cho các hoạt động của ban  
• Có thái độ năng động và nhiệt tình với chương trình và sự nghiệp giáo dục nói 

chung  
• Có ý thức trách nhiệm và hợp tác với các thành phần khác nhau của cộng đồng 

  
Lựa chọn Chủ tịch ban  
Chủ tịch nên do Ban bầu ra và nhận thức rõ nhiệm vụ của mình bao gồm:  

 
• Xác định thời gian họp  
• Lập kế hoạch cuộc họp với sự hỗ trợ của giáo viên  
• Lập kế hoạch các hoạt động của ban và cung cấp thông tin cơ bản cần thiết  
• Duy trì các địa chỉ liên lạc cá nhân cần thiết với các thành viên và nhân viên nhà trường  
• Phê duyệt tất cả các thông báo, và các thông tin khác được gửi đến các thành viênban  
• Chủ trì tất cả các cuộc họp, hướng dẫn thảo luận, và tổng kết các điểm chính của cuộc 

thảo luận  
 

Hướng dẫn các thành viên mới  
Thành công của ban sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc các thành viên hiểu rõ vai trò của họ 
tại cuộc họp đầu tiêntham dự. Thành viên mới và hiện tại nên được thường xuyên cung cấp 
thông tin liên quan đến mục đích, chức năng, cấu trúc, và các mục tiêu của banđược thể 
hiện trong kế hoạch hoạt động.Định hướng thành viên mới có thể bao gồm giới thiệu hướng 
dẫn thành viên, các văn bản dưới luật của ban, và tóm tắt những thành tựu trong quá 
khứ. Các cuộc họp định hướng thường liên quan đến tham quan các cơ sở sử dụng lao 
động và trình bày về chương trình. Thảo luận các vấn đề hiện tại ảnh hưởng đến chương 
trình cũng nên được bao gồm. Định hướng / hướng dẫn thành viên có thể bao gồm:  

 
• Thông tin vềtrường cao đẳng  
• Chính sách nhập học  
• Tuyên bố sứ mệnh và giá trị  
• Sơ đồ tổ chức  
• Chương trình được cung cấp  
• Tổng quan về chương trình hoặc nhóm  
• Chương trình giảng dạy (phạm vi và trình tự)  
• Cơ sở vật chất và thiết bị  
• Vai trò và trách nhiệm (cả cá nhân và tập thể)  
• Thành viên và quản trị  
• Chương trình làm việc của ban và thành tích  
• Bản sao hướng dẫn thành viên nên lưu trong hồ sơ, và nếu có thể, nên được đăng 

trên trang web.  
 

Thông thường, ngoài hướng dẫn thành viên, các thành viên mới nhận được các tài liệu khác 
nhau. Đây có thể bao gồm sách giới thiệu về trường, chương trình, lịch học, tài liệu về các 
khoa, duy trì học sinh, thống kê số học sinh, và tin tức phát triển kinh tế địa phương.  
 
Chuẩn bị cuộc họp 

• Tổ chức họp ban tư vấn vào một thời điểm thuận tiện cho các thành viên tham dự  

• Gửi thư nhắc nhở cùng với chương trình sơ bộ của cuộc họp tới mỗi thành viên khoảng 

ba tuần trước khi họp, và mời đề xuất các chủ đề cho chương trình nghị sự  
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• Cung cấp cho các thành viên không chính thức bản đồ của trường, vị trí của bãi đậu xe 

và các phòng họp, vv  

• Cung cấp giấy phép đậu xe cho các thành viên để tạo điều kiện cho thành viên tham gia 

các cuộc họp của trường. 

• Hãy gọi cho mỗi thành viên để nhắc họ ngay trước khi họp theo lịch trình  

• Bố trí điều phối viên tham dự tất cả các buổi họp của ban về các chương trình cụ thể. 

• Mời các giảng viên khác tham dự các cuộc họp ban  

 
Các cuộc họp  

 

• Tổ chức các cuộc họp trong một căn phòng thoải mái và yên tĩnh, tránh bị gián đoạn  
• Chuẩn bị giải khát cho mỗi cuộc họp ban, nếu có thể  
• Thiết lập và duy trì một môi trường thân thiện tại các cuộc họp ban, khuyến khích trao 

đổi thông tin  
• Tuân thủ lịch trình thời gian tổ chức  
• Yêu cầu các thành viên đưa ra các khuyến nghị và ý kiến để nâng cao hiệu quả của  

ban và các cuộc họp  
• Nhớ lắng nghe nhiều hơn nói  

 
 
 
Các hoạt động tiếp theo cuộc họp 

 

• Đảm bảo hoàn thành biên bản họp và chuẩn bị sẵn hồ sơ lưu các biên bản họp của ban 
cho buổi họp  

• Gửi biên bản họp, ngay sau cuộc họp càng tốt, tới tất cả những người có liên quan  
• Chuẩn bị các báo cáo theo dõi kịp thời về các hành động được khuyến nghị  

 
 

Nguồn lực thành viên  
•  Gọi điện thoại cho các thành viên khi xác nhận sự kiện hoặc tìm kiếm lời khuyên  
• Tham dự các chương trình ngành nghề khi được mời bởi các thành viên  
• Mời các thành viên tham dự các sự kiện của nhà trường như lễ tốt nghiệp, khanh thành, 

triển lãm đặc biệt, và các sự kiện giáo dục nghề nghiệp  
• Trao đổi với các thành viên để bố trí tham quan các cơ sở công nghiệp hoặc các chuyến 

tham quan học tập của nhà trường 
• Khuyến khích giáo viên hướng dẫn đến thăm và tham quan các cơ sở ngành có liên 

quan đến khóa học.  
 

Ghi nhận sự đóng góp của thành viên 
• Khuyến khích lãnh đạo nhà trường khen thưởng cho những nỗ lực của ban khi đạt 

được mục tiêu cụ thể  
• Thiết bị do thành viên tài trợ có ghi rõ tên và công ty của thành viên tài trợ.  

• Công nhận nỗ lực của thành viên có đóng góp xuất sắc cho chương trình bằng cách gửi 

thư cho cấp trên của người đó, đến gia đình, gửi thư khen thưởng tới thành viên, hoặc 

một bản tin phát hành trên báo nhà trường và báo chí địa phương, hoặc ghi nhận các 

đóng góp trong một số bài phát biểu.   
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PHỤ LỤC A - Mẫu thư mời tham gia ban tư vấn  

 

Ngày 05 tháng 8 năm 2000  

 

Kính gửi:  

 

(Tên trường Cao đẳng) xin kính mời ông / bà tham gia với tư cách thành viên Ban tư vấn. 

  

Chức năng chính của ban tư vấn là để đưa ra các khuyến nghị cho việc cải thiện chương trình 

do huyện cung cấp. Với kinh nghiệm và kiến thức của ông / bà, chúng tôi biết ông / bà có thể có 

những đóng góp có giá trị. Chúng tôi hy vọng ông / bà sẽ chấp nhận lời mời này và giúp chúng 

tôi làm việc hướng tới sự thành công của chương trình. 

  

Cuộc họp của chúng tôi sẽ được tổ chức vào (ngày), (ngày, năm) vào lúc (thời gian) (địa điểm 

diễn ra với đầy đủ địa chỉ). Cuộc họp sẽ kéo dài không quá một giờ.  

 

Hy vọng ông / bà sẽ tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ gọi cho ông / bà trong một vài ngày 

tới để trả lời bất kỳ câu hỏi nào nếu có. Xin vui lòng giữ lá thư này để lưu hồ sơ.   

 

Trân trọng,  

(Tên)  

Giám đốc  
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PHỤ LỤC B: Mẫu Thông báo Hội nghị / Chương trình nghị sự  

(Letterhead) 

KÍNH GỬI: Thành viên ban tư vấn  

NGƯỜI GỬI: Jane Smith, Giảng viên 

CHỦ ĐỀ: Họp Ban Tư vấn 

Ngày: (ngày)  

Thời gian: (Bắt đầu và kết thúc)  

Địa điểm:   

(Địa chỉ)  

CHƯƠNG TRÌNH  

 

I. Chào mừng và Tuyên bố Mục đích  

II. Giới thiệu  

III. Duyệt Biên bản cuộc họp trước  

IV. Đánh giá Đề cương khóa học và Năng lực của giáo viên  

V. Khuyến nghị và Góp ý của thành viên  

 

a. Xác nhận năng lực  

b. Thiết bị  

c. Thị trươ ng nhân công  

d. Cơ sở  

 

VI. Báo cáo tổng hợp (nếu hợp lệ cho khóa học)  

VII. Chương trình nghị sự đặc biệt / Khuyến nghị / Thảo luận  

VIII. Bầu Chủ tịch (nếu cần)  

IX. Lịch trình của cuộc họp tiếp theo  

X. Kết thúc cuộc họp  

Cảm ơn ông/bà đã đồng ý làm thành viên ban tư vấn. Ông/bà đang giúp đỡ để đảm bảo rằng 

TCOVE ROP tiếp tục cung cấp giảng dạy chất lượng để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động 

của các doanh nghiệp.   

Xin gửi xác nhận tham gia trước (Ngày) tới (tên), (Điện thoại)  
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PHỤ LỤC C: Biên bản họp ban tư vấn  

Ngày:  
Chủ đề:  
Tên:  

 
I. Chào mừng và Tuyên bố Mục đích  
II. Giới thiệu  

 
Thành viên có mặt:  
Thành viên vắng mặt:  
(Xin vui lòng chắc chắn rằng tất cả các thành viên đã ký danh sách tham dự) 

 
III. Phê duyệt Biên bản Hội nghị trước  
IV. Đánh giá đề cương khóa học và năng lực  
V. Khuyến nghị / Góp ý của thành viên  
VI. Báo cáo tổng hợp (nếu hợp lệ cho khóa học)  
 
VII. Chương trình nghị sự đặc biệt / Khuyến nghị / Thảo luận  
VIII. Bầu Chủ tịch (nếu cần)  
IX. Lịch trình của cuộc họp tiếp theo  
X. Kết thúc cuộc họp  
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PHỤ LỤC D: Mẫu Thư cám ơn  

 

(Letterhead)  

(NGÀY)  

(TÊN)  

(ĐỊA CHỈ)  

(THÀNH PHỐ)  

 

Kính gửi:  

 

Cảm ơn ông/bà đã tham gia Ban tư vấn giáo dục nghề nghiệp ROP TCOVE. Sự đóng góp và 

nhiệt tình của ông/bà rất hữu ích và sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc cải thiện chương trình.  

Chúng tôi rất vui mừng có các thành viên từ cộng đồng doanh nghiệp / ngành, những người 

sẵn sàng đóng góp và hỗ trợ các chương trình đào tạo nghề nghiệp được cung cấp bởi TCOVE 

ROP.  

 

Chúng tôi xin gửi kèm theo đây biên bản họp ban tư vấn để ông/bà tham khảo thông tin.Một lần 

nữa, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ông/bà đã đưa ra các khuyến nghị, bố trí thời gian và nỗ 

lực đóng góp cho Ban. Chúng tôi mong muốn sự tiếp tục hỗ trợ của ông/bà.   

 

Nếu chúng tôi có thể giúp đỡ ông/bà hoặc doanh nghiệp của ông/bà, xin vui lòng gọi điện cho 

chúng tôi.   

 

Trân trọng,  

(TÊN)  

(ĐIỆN THOẠI)  

Tài liệu gửi kèm 
  



32 
 

Danh sách thành viên Ban Tư vấn Nghề Nghiệp /  
Danh mục kiểm tra sự tham gia / Bảng Đăng ký tham gia  
 
Instructor / Giảng viên:  School Year / Năm học:    
Course Title / Tên khóa học:   ClassNumber / Lớp:    
Course Date / Khóa học ngày:  Location / Địa điểm:    
 
CHÚ Ý: Một ban tư vấn nghề nghiệp bao gồm ít nhất năm thành viên phải gặp mặt hàng 
năm. Đa số thành viên phải từ các doanh nghiệp / ngành đại diện cho các ngành nghề đào 
tạo trong chương trình. Họp ban sẽ được tổ chức hàng năm để cập nhật thông tin thường 
xuyên. 
 
DANH SÁCH HỘI VIÊN (Liệt kê tên, chức danh, hiệp hội, địa chỉ và số điện thoại của các 
thành viên hiện tại của ban trong năm học này)  
 

TÊN CHỨC DANH/NGHỀ 
NGHIỆP  

HIỆP HỘI ĐỊA CHỈ/ĐIỆN THOẠI 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 
DANH MỤC KIỂM TRA SỰ THAM GIA (để chỉ ra các Hoạt động thiết kế đã được hoàn 
thành.)  
 

  Biên bản họp   được đính kèm 
   Ngày 
  Đề cương khóa học___  ______  Thiết bị  
  ______ Liệt kê năng lực ________Thông tin thị trường lao động 
  Thiết bị yêu cầu    Các vấn đề an toàn 

MẪU NÀY PHẢI ĐƯỢC ĐÍNH KÈM LÀM TRANG ĐẦU TIÊN CỦA BIÊN BẢN 
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Các trang web tham khảo 

1)  Một hướng dẫn cần thiết đối với những mối quan hệ đối tác liên ngành (Ros Tennyson)  

www.theparneringinitiative.org   

2) Các điển cứu về Hợp tác như một công cụ cho sự thay đổi  

www.globalhand.org   

3) Hướng dẫn viết Biên bản ghi nhớ (Phòng An ninh Nội địa Hoa Kỳ)  

www.safecomprogram.gov/SiteCollectionDocuments/MOU.pdf   

4) Quan hệ đối tác Trường-Doanh nghiệp, một sự khác biệt tích cực cho trẻ (Anchorage School 

District & Phòng Thương mại Anchorage) vol.112 06/08  

www.asdk12.org/forms/.../sbp_handbook.pdf   

5) Thỏa thuận hợp tác quốc tế - Hướng dẫn và Thủ tục (Georgia State University- Phòng quan 

hệ quốc tế)  

www.gsu.edu/international-initiatives/IP_guidelines.html 

6) Các bước hành động cho doanh nghiệp: Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác với các tổ 

chức dựa trên đức tin và Cộng đồng (FBCOs) (Hiệp hội nghiên cứu Chính sách Xã hội)  

www.spra.com  

7) Câu hỏi & Trả lời về Quan hệ đối tác: Bộ Nội vụ Hoa Kỳ (tháng 8 năm 2003)  

www.blm.gov/wo/st/en/prog/more/partnerships_home/tools/Frequent_Questions/frequent

_questions.html#A1 

8) Ban Cố vấn Chương trình: Một cuốn sổ tay cho Khoa về chương trình kỹ thuật &nghề nghiệp 

(Các trường Đại học và Cao đẳng bang Minnesota)  

http://vfc6.project.mnscu.edu/index.asp?Type=B_BASIC&SEC={3BA72DEF-2CE5-4AD7-

9FF7-2B9356B02FDB} 

http://www.theparneringinitiative.org/
http://www.globalhand.org/
http://www.safecomprogram.gov/SiteCollectionDocuments/MOU.pdf
http://www.asdk12.org/forms/.../sbp_handbook.pdf
http://www.gsu.edu/international-initiatives/IP_guidelines.html
http://www.spra.com/
http://www.blm.gov/wo/st/en/prog/more/partnerships_home/tools/Frequent_Questions/frequent_questions.html#A1
http://www.blm.gov/wo/st/en/prog/more/partnerships_home/tools/Frequent_Questions/frequent_questions.html#A1
http://vfc6.project.mnscu.edu/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7b3BA72DEF-2CE5-4AD7-9FF7-2B9356B02FDB%7d
http://vfc6.project.mnscu.edu/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7b3BA72DEF-2CE5-4AD7-9FF7-2B9356B02FDB%7d
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9) Chương trình Đối tác mẫu http://www.buildingcareers.org/samplepartnerships  

10) Hướng dẫn và Thủ tục Thỏa thuận Hợp tác Quốc tế (Georgia State University) 

http://www.gsu.edu/international-initiatives/IP_guidelines.html  

http://www.buildingcareers.org/samplepartnerships
http://www.gsu.edu/international-initiatives/IP_guidelines.html

