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Với tôi, đích đến
là chân trời phía trước“

“

Chủ tịch HĐQT
Hồ Minh Hoàng

(15/10/1971)

Kỹ sư điện/ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh



Thành viên HĐQT
PHÙNG TIẾN THÀNH

(10/02/1972)

Kỹ sư Cầu đường
Thạc sỹ Quản lý xây dựng

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 
Đầu tư Đèo Cả.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 
Tập đoàn Đèo Cả.

Tổng Giám đốc Công ty CP Tập 
đoàn Đèo Cả.

2016 - 2018:
 

2018 - 4/2019:
 

5/2019 - nay:

Phó Chủ tịch HĐQT
VÕ THỤY LINH

(12/08/1971)

Kỹ sư Điện

Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây 
dựng Hải Thạch.

Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn 
Hải Thạch.

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư 
Hải Thạch BOT.

2009 - 2013:

2009 - 2015:
 

2015 - nay:

Phó Chủ tịch HĐQT
VŨ MINH HOÀNG

(10/10/1982)

Kỹ sư Giao thông

Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư 
Đèo Cả; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phước 
Tượng Phú Gia BOT.

Chánh Văn phòng HĐQT Tập đoàn Đèo Cả; 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT Bắc Giang 
- Lạng Sơn - Hữu Nghị; Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP Truyền thông Đầu tư Việt; Tổng 
Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.

2017:

2018 - nay:

Phó Chủ tịch HĐQT
LƯU XUÂN THỦY

(01/08/1973)

Cử nhân Luật

Chánh Văn phòng/ Trợ lý Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.

Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu 
tư Đèo Cả.

Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT 
Trung Lương - Mỹ Thuận.

2014 - 2017:

2017 - 2018: 

2019 - nay:  
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Đèo Cả; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phước 
Tượng Phú Gia BOT.

Chánh Văn phòng HĐQT Tập đoàn Đèo Cả; 
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- Lạng Sơn - Hữu Nghị; Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP Truyền thông Đầu tư Việt; Tổng 
Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.

2017:

2018 - nay:

Phó Chủ tịch HĐQT
LƯU XUÂN THỦY

(01/08/1973)

Cử nhân Luật

Chánh Văn phòng/ Trợ lý Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.

Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu 
tư Đèo Cả.

Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT 
Trung Lương - Mỹ Thuận.

2014 - 2017:

2017 - 2018: 

2019 - nay:  



Thành viên HĐQT
NGUYỄN HỮU DŨNG

(26/11/1975)

Tiến sỹ chuyên ngành 
Kỹ thuật giao thông

Giảng viên khoa Công trình - Đại 
học Giao thông vận tải.

Tiến sỹ tại Đức - Ngành Kỹ thuật 
giao thông.

Chuyên gia tư vấn Kỹ thuật giao 
thông. 

Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn 
Xây dựng A2Z.

1997-2004:

2004-2008:

2012 - 2015:

2015- nay: 

Phó Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN TẤN ĐÔNG

(17/11/1977)

Kỹ sư Cầu đường

Phó Giám đốc XN 5.1 Công ty Tư vấn 
Xây dựng công trình giao thông 5.

Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn 
xây dựng Hoàng Long.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu 
tư Đèo Cả.

2001 - 2009:

2009 - 2013:

2013 - nay:

Phó Chủ tịch HĐQT
TRẦN VĂN THẾ

(25/09/1982)

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Phó Tổng Giám đốc Công ty 
CP Tập đoàn Hải Thạch.

Phó Tổng Giám đốc  Công ty 
CP Đầu tư Đèo Cả.

Phó Tổng Giám đốc  Công ty CP 
BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.

2015 - 2016:

2016 - 2018: 

2019 - nay: 

Thành viên HĐQT
NGUYỄN QUỐC ÁNH

(10/06/1983)

Cử nhân Tài Chính
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư 
Đèo Cả.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 
đầu tư Đèo Cả.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT 
Bắc Giang - Lạng Sơn.

2010 - 2014:

2014 - 2017: 

2017 - nay: 
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Từ những năm 1985 đến nay, trải qua gần 35 năm xây dựng và 
trưởng thành, Tập đoàn Đèo Cả đi lên từ một Xí nghiệp Hợp 

tác xã rồi Công ty TNHH Hải Thạch, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải 
Thạch, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Cầu đường Sài Gòn và 
trở thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả khi thương hiệu Đèo 
Cả đang vang rộng khắp trong lĩnh vực hạ tầng giao thông với 19 
đơn vị thành viên và gần 5000 lao động. Với mục tiêu tiếp tục chinh 
phục những thử thách mới và phát triển tổ chức bền vững, Đèo Cả 
luôn xây dựng “Tầm nhìn và khát vọng” nhằm khắc chế các yếu 
điểm thông qua việc đào tạo nội bộ, chia sẻ, định hướng hệ tư tưởng 
lan tỏa trong toàn hệ thống, xuyên suốt từ lãnh đạo cao nhất của Tập 
đoàn đến từng cán bộ công nhân viên, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Để hình thành mô hình tổ chức, có được một bộ máy với các 
nhân sự như hiện nay, Tập đoàn Đèo Cả đã trải qua nhiều năm 

vận dụng, đúc kết từ thực tiễn xây dựng mô hình tổ chức, hoạch 
định và đào tạo nhân sự, cùng nhau xây dựng các chiến lược tạo ra 
sự khác biệt với các tổ chức khác.

BẰNG PHÉP TOÁN ĐỜI THƯỜNG 
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
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1. “CAI TRỊ” ĐỂ SINH TỒN 

- Khi là doanh nghiệp ở quy nhỏ: từ Hợp tác xã chuyển thành 
Công ty (địa phương) Chính sách cai trị được áp dụng, cụ thể như: 
yêu cầu lưu giữ bản gốc bằng cấp của người lao động, lương trách 
nhiệm được xem như một thỏa thuận cam kết của người lao động 
với doanh nghiêp. Những điều đó đã tồn tại trong một giai đoạn 
lịch sử phát triển của Công ty.

NHƯNG “QUẢN TRỊ” ĐỂ TRƯỜNG TỒN
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- Quy mô tổ chức phát triển: điều chỉnh chính sách quản lý với  
Mô hình quản trị thông qua nguyên tắc tư duy “Quản lý sở thú”.

 » Trong một tổ chức có nam, có nữ làm việc đa dạng phong phú 
được ví von như một “sở thú” với nhiều loại thú như Chim - Công, 
Hươu - Nai và Hổ - Báo… sống cộng sinh cùng nhau, có lúc vui vẻ 
hòa bình, có lúc cũng đấu tranh sinh tồn và bản thân người quản 
lý sở thú cũng là một loài Vượn bậc cao được tiến hóa, giao cho sứ 
mệnh quản lý.
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 » Nhiệm vụ của người quản lý sở thú là tập hợp các loài vật để nuôi 
dưỡng, huấn luyện tạo ra một bản nhạc hay, một hình ảnh đẹp, một 
hình tượng hùng mạnh trong vườn thú và tổ chức tham quan thu 
tiền để phát triển…, tất cả đều muốn sinh tồn, hưởng thụ và phát 
triển…

 » Chúng ta xác định các loài vật trong sở thú đều có ích, mặc dù mỗi 
loài vật hành động theo bản năng khác nhau nhưng điều có giá trị 
sử dụng riêng, cần phân loại nhốt các chuồng riêng và chỉ cho sinh 
hoạt với nhau khi cảm thấy kiểm soát được.
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Một ví dụ :
 » Sư tử và Chó săn: khi bị một vật ném vào thân, Sư tử sẽ nhìn theo 
hướng ném vào nó, trong khi Chó săn sẽ vồ ngay lấy vật vừa ném 
vào nó. Hai loài vật hung bạo như nhau nhưng hình thành hai tư 
duy khác nhau, một là tìm ra nguồn gốc để hành động, hai là vồ 
ngay khi có cơ hội.

 » Cá và Kiến: Cá sẽ ăn Kiến khi ở trong nước, nhưng Kiến lại ăn Cá 
khi cá bị giết thịt. 

 » Ở Đèo Cả mọi người làm việc được định hướng theo tư duy phân 
loại nhân sự tương đồng với hình ảnh của các loài động vật để dễ 
huấn luyện và yêu cầu khi hành động, suy nghĩ phù hợp với bản 
năng nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của tổ chức:

 • Nhóm Thư ký giống hình ảnh các loài: Sáo, Vẹt, Công
 • Nhóm Trợ lý giống hình ảnh các loài: Chó, Khỉ, Gấu, Cú
 • Nhóm Điều hành là các Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc 
giống hình ảnh các loại: Trâu, Ngựa, Voi 
 • Nhóm Chiến lược là các Phó Chủ tịch HĐQT giống hình ảnh 
các loài: Sư tử, Hổ, Báo
 • Các Nhóm nhân sự khác là: con Ong, con Kiến, các loài khác 
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Bối cảnh khó khăn đã tạo nên Đèo Cả ngày nay, các hoạch định để 
hình thành “Chiến lược nhân sự” và quy hoạch đào tạo để chọn 
lọc ra “Nhân sự chiến lược”, được tổ chức từ cấp độ nhân viên thử 
việc, thư ký học việc, trợ lý giúp việc, điều hành thực hiện và quản 
lý tư duy. 

Xác định 03 điểm hạn chế của Tập đoàn cần giải quyết, Chủ tịch 
HĐQT Hồ Minh Hoàng đã thẳng thắn nhìn nhận và đưa ra 03 giải 
pháp lâu dài, cũng như các giải pháp trước mắt bằng cách sử dụng 
các công cụ quản trị của Tập đoàn, cụ thể như sau:

2. CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT
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ĐIỂM HẠN CHẾ CÁC GIẢI PHÁP

Thể chế bất cập khi làm Dự 
án PPP (Luật ban hành chưa 
rõ ràng, còn chồng chéo…)

Tài chính phụ thuộc quá 
nhiều vào Ngân hàng 

thương mại

Trình độ nhân sự cao cấp 
không đồng đều, các kỹ năng 
quản trị chưa được đào tạo

Sáng lập ra Hiệp hội các Nhà 
đầu tư để tham gia đối thoại 
chính sách, xây dựng luật…

Tổ chức đào tạo chuyên 
sâu về kỹ năng quản lý 

kinh tế cho nhân sự chủ 
chốt đã được quy hoạch

Tái cấu trúc Tài chính doanh 
nghiệp, niêm yết công chúng 

để huy động vốn

Giải pháp tình huống trước mắt: 

“Áp dụng nguyên tắc HĐQT cùng  
tham gia trực tiếp điều hành”
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3. CHỦ THUYẾT VÀ HỆ TƯ TƯỞNG 

Đạt được những kết quả như hôm nay, mỗi cá nhân trong 
hệ thống đã không ngừng rèn luyện bản thân, không ngừng 
nỗ lực phấn đấu. Đặc biệt, người đứng đầu hệ thống Chủ 
tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng đã luôn chú trọng và dày công 
đào tạo cán bộ chủ chốt, luôn đề cao phương pháp làm việc 
theo nhóm và tinh thần đoàn kết chia sẻ để phù hợp với 
nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn “ở Đèo Cả không ai 
phải làm việc một mình”.

CẨM NANG THƯ KÝ, TRỢ LÝ ĐÈO CẢ
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1.

3.

2.

4.

Thuyết 
"Tam định luật"

Cặp đôi không 
hoàn hảo

Hội đồng Quản trị 
trực tiếp điều hành

Chuyện 3 người
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Kỷ
Cương

Khoa
học

Chính
trực

Chân
Thành

Đoàn
kết

Trách
nhiệm

Minh
Bạch

Định
Lượng

Định
Hướng

Hiểu rõ môi trường, 
xác định đúng hướng đi 
và kiên định với 
con đường đã chọn.

Cân, đo, đong, đếm 
những việc đã thực hiện 
để tạo ra giá trị tốt hơn.

Định
Tâm

Giữ cho tâm trí 
luôn cân bằng, 
thông tuệ 
để nhìn rõ thực tại.

GIÁ TRỊ cốt lõi & TRIẾT LÝ

ĐÈO CẢ

Chúng tôi theo đuổi khát vọng 
mang lại hạnh phúc, thịnh vượng cho con người 

và đất nước Việt Nam
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THUYẾT “TAM ĐỊNH LUẬT”

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng đã vận dụng thuyết “Tam định 
luật” từ suy nghĩ đến hành động, gồm: “Định tâm - Định hướng 
- Định lượng” làm tôn chỉ hành động, để củng cố ý chí và mục 
tiêu của các nhân sự trong hệ thống thấm nhuần “nền tảng văn hóa 
doanh nghiệp” với 07 tiêu chí: “Thành tâm – Tận lực – Trí tuệ - Tự 
tin - Trung tín – Tự hào – Tri ân”

- Định tâm: Giữ tâm trí cân bằng, thông tuệ để nhìn rõ thực tại. Yên 
tâm với công việc, vị trí công tác của mình nỗ lực vượt qua các khó 
khăn trong công việc.

- Định hướng: Xác định rõ phương hướng hoạt động của bản thân, 
phù hợp với định hướng của tổ chức và trung thành với định hướng 
đó.

- Định lượng: Lượng hóa được khối lượng công việc thực hiện và 
kết quả công việc cần đạt được trong khoảng thời gian nhất định để 
đánh giá và có giải pháp thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra.

Kỷ
Cương

Khoa
học

Chính
trực

Chân
Thành

Đoàn
kết

Trách
nhiệm

Minh
Bạch

Định
Lượng

Định
Hướng

Hiểu rõ môi trường, 
xác định đúng hướng đi 
và kiên định với 
con đường đã chọn.

Cân, đo, đong, đếm 
những việc đã thực hiện 
để tạo ra giá trị tốt hơn.

Định
Tâm

Giữ cho tâm trí 
luôn cân bằng, 
thông tuệ 
để nhìn rõ thực tại.

GIÁ TRỊ cốt lõi & TRIẾT LÝ

ĐÈO CẢ

Chúng tôi theo đuổi khát vọng 
mang lại hạnh phúc, thịnh vượng cho con người 

và đất nước Việt Nam
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng là người đưa ra quyết định chiến 
lược của tổ chức cùng với sự tham mưu, tư vấn của Hội đồng Cố 
vấn và giúp việc của Ban Trợ lý. Ban Điều hành bao gồm các Phó 
Chủ tịch, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám 
đốc. Khi đó, Hội đồng Quản trị sẽ trực tiếp tham gia điều hành cùng 
các Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn tại các Công ty 
thành viên hoặc tại các Dự án. Sự khác biệt đó tạo ra nhóm làm việc 
khi cộng (+) các sở trường, giảm thiểu (-) các sở đoản sẽ hỗ trợ kịp 
thời cho các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc khi tháo 
gỡ các khó khăn vướng mắc, giải quyết công việc, đồng thời cũng 
thể hiện việc sâu sát kiểm soát chặt chẽ trong việc quản trị, không 
chỉ là ngồi trên nghe báo cáo như các mô hình thường thấy ở các 
doanh nghiệp khác mà trực tiếp HĐQT tham gia điều hành.
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CHỦ TỊCH HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH
- PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

- TGĐ, PHÓ TGĐ

KHỐI DOANH NGHIỆP 
DỰ ÁN

KHỐI DOANH NGHIỆP 
SẢN XUẤT KINH DOANH

CÁC ĐỐI TÁC 
CHIẾN LƯỢC

CÁC BAN 
CHUYÊN MÔN

KHỐI DOANH NGHIỆP 
ĐẦU TƯ

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN BAN TRỢ LÝ CT.HĐQT
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CẶP ĐÔI KHÔNG HOÀN HẢO 

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đèo Cả với 09 người, bao gồm Chủ 
tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng, 05 Phó Chủ tịch và 03 Thành viên 
HĐQT hoạt động chuyên trách được phân chia thành 4 nhóm (2 
người/nhóm). Nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Tập đoàn đã 
từng nắm giữ chức vụ quản lý điều hành chủ chốt của Tập đoàn và 
các đơn vị thành viên. Các nhân sự này đã trải qua kinh nghiệm 
thực tế với chuyên môn khác nhau, đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm 
vụ được giao.
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Các nhân sự chủ chốt mỗi người đều có cá tính và quan điểm khác 
nhau, nhưng mỗi người cần phát huy hết điểm mạnh, hạn chế điểm 
yếu để cùng hướng đến mục tiêu chung của tổ chức. Mô hình quản 
trị “Cặp đôi không hoàn hảo” đã được Chủ tịch HĐQT Hồ Minh 
Hoàng xây dựng và áp dụng hiệu quả, cụ thể là: người có quyền điều 
hành thì sẽ không quyết định về tài chính, về nhân sự; và ngược lại 
người quyết định tài chính, nhân sự thì lại không có quyết định điều 
hành trực tiếp, như vậy “Cặp đôi không hoàn hảo” sẽ xác lập quan 
hệ tương tác hỗ trợ - giám sát lẫn nhau. Hội đồng Quản trị chọn ra 
9 người trong nhóm quy hoạch chủ chốt gồm (09 – 18 – 36 - 72) con 
người sẽ là trụ cột triển khai các chiến lược tổng thể theo các trục 
sau: (1) Quản lý nhân sự, pháp chế; (2) Quản lý tài chính và sử dụng 
vốn; (3) Quản lý hoạt động sản xuất và mua sắm thiết bị; (4) Quản 
lý các hoạt động tư vấn; (5) Quản lý các khu vực Bắc- Trung - Nam 
và các Dự án hạ tầng. Bất cứ một nhân sự nào cũng đều có thể 
bị thay thế khi không còn phù hợp hoặc có suy nghĩ lệch lạc, sai 
khác với định hướng phát triển và tầm nhìn của Tập đoàn.



Phó Chủ tịch điều hành
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HỖ TRỢ

GIÁM SÁT

TGĐ Điều hành
Mai Mạnh Hồng Lưu Xuân Thủy

Quyết định điều hành Quyết định tài chính, nhân sự

Ví dụ tại Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận



CẨM NANG THƯ KÝ, TRỢ LÝ ĐÈO CẢ

30 www.deoca.vn

Mỗi công việc được giao thì luôn có nhiều thành phần 
tham gia cùng hỗ trợ, kiểm tra và giám sát để đảm bảo 

hoàn thành mục tiêu, hạn chế sai sót, tiêu cực.

CHUYỆN 3 NGƯỜI

Khi công cụ quản trị “Cặp đôi không hoàn hảo” vận dụng hiệu 
quả, thì mô hình điều hành để triển khai các công việc chi tiết của 
Ban Điều hành lại được thực hiện theo mô hình “Chuyện 3 người”, 
cụ thể là: 1 người thực hiện (Ban Điều hành) luôn luôn có 1 người 
kiểm tra (Ban Trợ lý, Kiểm soát nội bộ) và sẽ có 1 hoặc 1 nhóm 
người giám sát (Hội đồng Cố vấn, các chuyên gia độc lập khi cần) 
giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả công việc của cả 
người thực hiện và người kiểm tra. Với mỗi nhiệm vụ được giao 
luôn có nhiều thành phần tham gia cùng hỗ trợ, kiểm tra và giám 
sát để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của hệ thống một cách tối ưu 
nhất, hạn chế sai sót, tiêu cực với triết lý “một công việc chỉ xong khi 
hoàn thành 100%”, nếu đạt 99,99% thì vẫn chưa xem là hoàn thành, 
cần tiếp tục soát xét để đảm bảo hoàn thành. Một Dự án hoàn thành 
thì phải kết thúc khâu hoàn công, kiểm toán, quyết toán, thanh thải 
môi trường, kiểm định các tồn tại nếu có; đúc kết kinh nghiệm từ 
các lỗi thường, tổ chức công việc chưa phù hợp. Khi đó vai trò của 
Ban Trợ lý là thiết lập và duy trì kết nối, phối hợp giữa Hội đồng 
Quản trị, Hội đồng Cố vấn và Ban Điều hành.



TGĐ Điều hành Ban Trợ lý, KSNB

Mai Mạnh Hồng Trợ lý  
Nguyễn Quang Huy

TB KSNB  
Nguyễn Minh Giang

Thực hiện Kiểm tra

Hội đồng cố vấn

Đại Tá Bùi Văn Hà
(CV An ninh)

PGS. TS Trần Chủng
(CV Kỹ thuật)

Giám sát
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Ví dụ tại Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
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Từ giá trị nền tảng văn hóa doanh nghiệp, kết hợp với những trải 
nghiệm, đúc kết trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tổ chức, 
Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng đã sử dụng những “phép toán đời 
thường” lấy con người làm trọng tâm để điều hành bộ máy Đèo Cả.
Bốn phép toán phổ thông đời thường “cộng - trừ - nhân - chia” đã 
được vận dụng trong triết lý hành động và sắp xếp lại trật tự một 
cách khéo léo: 

Trừ để tạo sự bền vững, đó là trừ đi  
những sân si, phung phí, toan tính tiêu cực  
và cám dỗ đời thường.PHÉP TRỪ

Nhân để tạo nên sự vượt trội, đó là nhân  
thành công, bản lĩnh, kinh nghiệm, niềm tự hào, 
tạo ảnh hưởng và đột phá.PHÉP NHÂN

Cộng để tạo nên sức mạnh, đó là cộng 
niềm tin, trí tuệ, dũng cảm làm hành trang 
khởi nghiệp.PHÉP CỘNG

Chia để tạo sự cân bằng, đó là chia sẻ những  
khó khăn, thách thức, trách nhiệm, niềm vui,  
thành công, quyền lợi và mối quan hệ.PHÉP CHIA

PHÉP TOÁN ĐỜI THƯỜNG4.
CÔNG CỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU HÀNH
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THÔNG ĐIỆP5 .
CHỦ TỊCH HĐQT HỒ MINH HOÀNG

Hiện nay, Tập đoàn đang xây dựng chương trình quy hoạch, đào 
tạo và phát triển nhân sự cho nhóm lãnh đạo chủ chốt và các cấp 
độ quản lý khác nhằm định hướng việc đồng bộ khi xây dựng chiến 
lược tổng thể cho Tập đoàn. Các nhóm được quy hoạch xây dựng 
đội ngũ kế thừa và phát triển nhân sự tiềm năng, không bị động 
trước sự thay đổi. Nhóm trước định hướng hoạt động cho nhóm 
sau. Các nhân sự thường xuyên được đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm 
cho đội ngũ kế cận để thay thế và bổ sung khi cần thiết và bất cứ 
lúc nào.

Là người Thư ký, Trợ lý phải tích cực học hỏi các ưu điểm của người 
lãnh đạo trực tiếp và kinh nghiệm của những người thư ký đi trước, 
bên cạnh đó cần nhìn nhận những mặt hạn chế để hoàn thiện bản 
thân hơn. Luôn luôn học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng 
và chú trọng đến tác phong, kiểm soát hành vi khi giao tiếp, ứng 
xử chuyên nghiệp và xứng đáng đứng trong đội ngũ quy hoạch  
kế thừa.
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Cẩm nang Thư ký, Trợ lý Đèo Cả là quyển sổ tay được chắt lọc 
những nét đặc trưng văn hóa, tư tưởng lãnh đạo, sự khác biệt, mục 
tiêu chiến lược, công cụ quản trị của Tập đoàn mà Chủ tịch HĐQT 
Hồ Minh Hoàng rất tâm huyết biên soạn, không chỉ dành riêng cho 
Thư ký, Trợ lý mà cũng là tài liệu cần thiết cho các cấp chiến lược là 
các Phó Chủ tịch, cấp điều hành là các Tổng Giám đốc, Phó Tổng 
Giám đốc… nhìn nhận lại bản thân mình, quá trình sử dụng nhân 
sự… Qua đó sẽ hướng dẫn, đối chiếu hay cùng tương tác làm việc 
trong suốt quá trình xây dựng Tập đoàn Đèo Cả.
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CẨM NANG THƯ KÝ, TRỢ LÝ ĐÈO CẢ
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PHẨM CHẤT & KỸ NĂNG
CẦN CÓ CỦA NGƯỜI 

THƯ KÝ, TRỢ LÝ ĐÈO CẢ



Người Thư ký, Trợ lý phải mô tả được chân dung 
người Lãnh đạo của mình. Nắm rõ các thông tin cá 
nhân, chức vụ, mối quan hệ, năng khiếu đặc biệt...

HIỂU RÕ VỀ LÃNH ĐẠO

CẨM NANG THƯ KÝ, TRỢ LÝ ĐÈO CẢ
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- Thông tin cá nhân:
 » Họ, tên: ....................................................................................

 » Ngày tháng năm sinh: .............................................................

 » Số CCCD/ Passport: ................................................................

 » Địa chỉ thường trú: ..................................................................

 » Người thân liên hệ: ..................................................................

 » Nhóm máu: .............................................................................

- Chức vụ: ...........................................................................................

- Mối quan hệ quan trọng (đối tác, khách hàng, gia đình, 
bạn bè,…): ........................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................
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- Năng khiếu đặc biệt: ......................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

- Sở thích cá nhân: ............................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................
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- Phong cách Lãnh đạo: ...................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

- Các thông tin khác: ........................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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Người Thư ký được định hướng phát triển lên 
người Trợ lý, hay người lãnh đạo điều hành và 

thành viên Hội đồng quản trị. Trong đó, với vị trí 
Trợ lý phải bao quát được công việc của Thư ký và 

sẵn sàng làm thay công việc của Thư ký.

LỘ TRÌNH 
PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

CẨM NANG THƯ KÝ, TRỢ LÝ ĐÈO CẢ
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NHÂN SỰ
PHÁT TRIỂN

THƯ KÝ

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN 
ĐIỀU HÀNH

TRỢ LÝ
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THƯ KÝ - TRỢ LÝ: 

VẸT - KHỈ

Thư ký, Trợ lý là trợ thủ đắc lực của các nhà lãnh 
đạo, là chiếc cầu nối giữa lãnh đạo với gia đình, đối 
tác và cấp dưới. Hai nhân sự này, được ví von như 2 
loài vật trung thành, thông minh, gần gũi chịu trách 
nhiệm ghi nhận các diễn biến lịch trình, hỗ trợ giải 
quyết công việc và luôn được thử thách để chịu áp 

lực. Thư ký, Trợ lý là hoạch định nhân sự chiến lược 
của Tập đoàn Đèo Cả từ khi tổ chức hình thành. 
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CON VẸT

Thư ký phải ghi nhớ lịch công tác, nắm bắt, ghi chép đầy đủ, làm 
việc chi tiết và nhắc việc cho lãnh đạo kịp thời. Thư ký thường bắt 
đầu một ngày mới rất sớm để chuẩn bị kế hoạch công việc trước khi 
lãnh đạo vào làm việc, được đào tạo nhắc việc như một con Vẹt. 
Không yêu cầu quá thông minh sáng tạo nhưng cần tính tuân thủ, 
tạo ra thói quen chuyên nghiệp để làm cánh tay nối dài cho lãnh 
đạo, là cái loa phát đi xa hơn, vang hơn và là cái máy cassette được 
tua đi tua lại để có thể nghe những bản nhạc ưa thích. 

CON KHỈ 

Nghề trợ lý, luôn sẵn sàng tiếp nhận các công việc và cách nói của 
con Vẹt nhưng sẵn sàng thay thế các kỹ năng mà Thư ký có được, 
đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn sâu hơn, kỹ năng xử lý công 
việc độc lập, năng lực tổng hợp, tham mưu phù hợp, giúp việc tận 
tụy. Báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo các ý kiến của mình khi tiếp 
nhận thông tin, chọn lọc để xử lý việc hay truyền đạt cho các bên 
liên quan tiếp nhận xử lý công việc mục đích là giảm thiểu các công 
việc không quan trọng làm ảnh hưởng đến lãnh đạo. Trong một số 
trường hợp thay mặt lãnh đạo thực hiện công việc theo ủy quyền, 
thực hiện nhanh chóng, kiểm soát mệnh lệnh của lãnh đạo như một 
con Khỉ. 
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Với Tập đoàn Đèo Cả Thư ký, Trợ lý là hậu cần vững chắc, là công cụ 
phản ứng nhanh mọi tình huống khó khăn đối mặt và đặc biệt đội 
ngũ Thư ký được đào tạo để trở thành Trợ lý sẵn sàng thay thế các 
nhân sự chủ chốt thực hiện chức năng điều hành, quản trị hệ thống 
khi cần. Khi hoạt động các dự án trải dài khắp cả nước, lãnh đạo 
thường xuyên di chuyển khắp các vùng miền, khi yêu cầu phải làm 
việc cả các ngày nghỉ, đòi hỏi việc hy sinh thầm lặng đời sống riêng 
tư để chia sẻ gánh vác cùng lãnh đạo các công việc thường nhật là 
điều bình thường của người giúp việc. Việc chọn lọc phân bổ thời 
gian dành cho gia đình, bạn bè, người thân hợp lý để ưu tiên cho 
công việc lãnh đạo luôn là tố chất phải có trong những nhân sự đã 
được đào tạo trưởng thành nay đã trở thành trụ cột là các Phó Chủ 
tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn trong suốt thời gian xây dựng và phát 
triển Tập đoàn Đèo Cả.  

Mặc dù làm việc vất vả và nhiều thách thức nhưng người Thư ký, 
Trợ lý lại có cơ hội tốt làm việc trong môi trường năng động, học hỏi 
nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau thông 
qua những công việc hàng ngày và cách chỉ đạo của lãnh đạo. Được 
làm việc cạnh lãnh đạo sẽ giúp Thư ký, Trợ lý nắm bắt nhiều thông 
tin quan trọng, học được cách tổ chức công việc và xử lý các tình 
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huống khó khăn phát sinh và mở rộng mối quan hệ. Nghề Thư ký, 
Trợ lý vừa là thách thức vừa là cơ hội, nếu với thái độ tích cực, cầu 
thị, luôn chịu khó học tập, làm việc trong môi trường áp lực cao thì 
thách thức chính là cơ hội nền tảng để phát triển nghề nghiệp và là 
con đường công danh ngắn nhất của nhân sự học việc sẽ được kiểm 
chứng qua môi trường đào tạo làm việc tại Tập đoàn Đèo Cả.



PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC 
CẦN THIẾT

1. PHẨM CHẤT, TÍNH CÁCH CẦN THIẾT
 » Tính thẳng thắn, chân thành, cởi mở và chu đáo trong công việc;
 » Nhanh nhẹn, kịp thời, chính xác;
 » Bền bỉ, vững vàng, kiên quyết, công bằng, kỷ luật;
 » Yêu nghề và có ý thức vươn lên trong nghề nghiệp;
 » Có tinh thần tương trợ, đoàn kết, tế nhị khi cần thiết.

CẨM NANG THƯ KÝ, TRỢ LÝ ĐÈO CẢ
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2. NĂNG LỰC CẦN THIẾT
a. Năng lực chuyên môn

 » Chọn lọc thông tin để tổng hợp, báo cáo, truyền đạt thông tin đến 
người khác theo chỉ đạo của lãnh đạo.

Moi quan he cua to chuc nhu mot cau truyen ngan : Hoach dinh ke 
hoach di “ An trom ”; Co van gop y khuyen nhu nhung khong quyet dinh;  
Tro ly hoi lai truong hop that bai em nen chay duong nào và xep co can 
su ho tro cua em khong;  Thu ky khong can hoi tu biet minh se chay theo; 
Ban dieu hanh se cho ben ngoai de san sang tau tan tai san hoac nghe dong 
tinh can chu dong chay truoc trong truong hop quan sat thay co su co, de 
cung tiep tuc duy tri và phat trien ke hoach cho nhung lan “An trom ” sau 
chac chan hon , luon luon tra loi trong moi tinh huong “ An trom là gi …
Bla Bla  ”

Mối quan hệ của tổ chức như một câu truyện ngắn : Hoạch định kế 
hoạch đi “ Ăn trộm ”; cố vấn góp ý khuyên nhủ nhưng không quyết định;  
Trợ lý hỏi lại trường hợp thất bại em nên chạy đường nào và xếp có cần 
sự hổ trợ của em không;  Thư ký không cần hỏi tự biết mình sẽ chạy theo; 
Ban điều hành sẽ chờ bên ngoài để tẩu tán tài sản hoặc nghe động tỉnh cần 
chủ động chạy trước trong trường hợp quan sát thấy có sự cố, để còn tiếp 
tục duy trì và phát triển kế hoạch cho những lần “Ăn trộm ” sau chắc chắn 
hơn , luôn luôn trả lời trong mọi tình huống “ Ăn trộm là gì …Bla Bla  ”    

Tin nhắn Viber của Chủ tịch

Ví dụ: Mặc dù, chỉ đạo của Chủ tịch viết không dấu trên 
group Viber. Nhưng Thư ký, Trợ lý phải đọc hiểu được để 

truyền đạt lại đầy đủ nội dung mà lãnh đạo muốn nói

Người Thư ký, Trợ lý phải hiểu đúng
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 » Khả năng thao tác một số nghiệp vụ văn phòng và sử dụng  
thành thạo các phần mềm cơ bản như: Word, Exel, Powpoint, 
Mindmap, …

 » Sử dụng các công cụ và trang thiết bị hiện đại của văn phòng để 
hỗ trợ công việc: máy chiếu, máy in, máy chụp hình, ghi âm, điện 
thoại thông minh, máy tính bảng, ...

b. Năng lực giao tiếp
 » Xử sự đúng đắn, lịch sự, hài hoà với mọi người, biết tự kiềm chế 
cảm xúc và làm chủ bản thân;

 » Tinh ý, biết lắng nghe, cầu thị, tiếp thu những lời khuyên thích 
hợp trong mọi tình huống;
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 » Rèn luyện khả năng ghi nhớ có hệ thống, chọn lọc thông tin cần 
nhớ chính xác, các thông tin cần thiết về cá nhân của Lãnh đạo;

 » Xác lập các sự kiện, thời gian, địa điểm và các đối tác liên quan 
khi lãnh đạo tham gia tiếp xúc hoặc làm việc.

 » Có kỹ năng sống như: giao tiếp, vui vẻ, giao tiếp cơ bản bằng 
Tiếng Anh và biết thích ứng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

c. Năng lực quản lý
 » Biết làm việc theo nhóm, tham gia các nhóm công việc khác 
nhau: nhóm soạn thảo, nhóm tổ chức sự kiện, báo cáo  
hàng ngày, …

 » Biết quản lý thời gian, sắp xếp công việc hợp lý, không đan xen 
việc của cá nhân và gia đình làm ảnh hưởng đến công việc của tổ 
chức.

 » Phải có tư duy logic, khả năng phản xạ nhanh và phán đoán xử lý 
tình huống theo các hiệu lệnh của lãnh đạo (lời nói, cử chỉ, ánh 
mắt, …).

 » Hiểu rõ về công ty và các các quy định như: điều lệ, quy chế hoạt 
động, quy chế quản lý tài chính, …
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RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG

CẨM NANG THƯ KÝ, TRỢ LÝ ĐÈO CẢ
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1. Kỹ năng 
soạn thảo & 
Thuyết trình

3. Giao tiếp
ứng xử

4. Làm việc 
theo nhóm

2.
Quản lý thời gian 
& lập kế hoạch 
công việc

5.
Kỹ năng ứng xử  
các tình huống  
thực tiễn & vận dụng
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A. KỸ NĂNG SOẠN THẢO

SOẠN THẢO VĂN BẢN/BÁO CÁO

Xác định các loại văn bản/báo cáo
 » Văn bản pháp quy: Nghị quyết, Quyết định, Quy định, 
Quy chế, Thể lệ, …

 » Văn bản hành chính thông thường: Thông báo, Báo cáo, 
Chương trình, Kế hoạch, Tờ trình, Công văn,  
Biên bản,…

 » Giấy tờ hành chính: Giấy giới thiệu, Giấy đi đường,…

Về nội dung
 » Xác định rõ mục tiêu của văn bản/báo cáo (để cung cấp 
thông tin hay đề xuất, kiến nghị giải quyết nội dung  
công việc,…).
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 » Xác định đối tượng nhận và xử lý văn bản/báo cáo để có phương 
thức truyền tải phù hợp

- Trường hợp gửi đến các cơ quan chuyên môn (các Sở, Cục, Vụ, 
Ban ngành,….): cần trình bày đầy đủ thông tin, có căn cứ, dẫn 
chứng số liệu để thuận tiện tra cứu.

- Trường hợp gửi đến các cơ quan quản lý cấp cao như: Quốc hội, 
Chính phủ, UBND tỉnh,…: cần trình bày gọn, thông tin tổng 
quát, tập trung dẫn dắt đến đề xuất, kiến nghị. Các thông tin, 
số liệu chi tiết có thể đưa thành Phụ lục để tra cứu khi cần thiết.



56 www.deoca.vn

CẨM NANG THƯ KÝ, TRỢ LÝ ĐÈO CẢ

 » Thông tin đầy đủ, tin cậy, chính xác.

 » Bố cục rõ ràng, mạch lạc, có trọng tâm, tiêu đề tổng quát, 
dễ hiểu; các đề mục có sự liên kết với nhau để hướng đến 
mục tiêu của văn bản/báo cáo.

Về hình thức
 » Sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định của cơ quan, đơn 
vị (nếu có) hoặc tự xây dựng biểu mẫu phù hợp với mục 
đích, nội dung của vấn đề cần truyền tải.

 » Trình bày sạch sẽ, không có lỗi chính tả hay lỗi kỹ thuật 
máy tính (khoảng trống hay lỗi font chữ,...).
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 » Sử dụng cách hành văn đơn giản đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với 
văn phong hành chính thông dụng.

Về tiến độ, thời gian
 » Phải đảm bảo kịp thời, phù hợp thời hạn giải quyết công việc, thời 
gian xin ý kiến góp ý và phê duyệt của lãnh đạo.

 » Thời gian soạn thảo các văn bản/báo cáo thông thường không quá 
05 ngày.
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CẨM NANG THƯ KÝ, TRỢ LÝ ĐÈO CẢ

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ 
BAN TRỢ LÝ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /2019/TB-BTL TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng tại buổi kiểm tra hiện trường và cuộc họp 

giao ban triển khai các công việc của Tập đoàn 
 

Ngày 10/9/2019, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng đã có buổi kiểm tra hiện trường dự án Trung Lương 
- Mỹ Thuận và chủ trì cuộc họp giao ban triển khai các công việc của Tập đoàn. Tham dự cuộc họp có các 
thành viên Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Quản trị, Văn phòng HĐQT, Ban Trợ lý, Ban Điều hành và các đơn 
vị tham gia dự án. 

Sau khi nghe báo cáo của Ban điều hành và các ý kiến trao đổi tại hiện trường và trong cuộc họp, Chủ 
tịch HĐQT kết luận và chỉ đạo như sau: 

 
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ 
1.2. Đối với Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận 

…. 
1.3. Đối với Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả 

…. 
II. CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN 
2.1. Dự án Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn  
…. 
2.2. Dự án Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận 
…. 
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ ĐÀO TẠO 

3.1. Lễ thông xe cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 
… 
3.3. Chương trình đào tạo 
… 

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 
… 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Giao cho Phó Chủ tịch HĐQT chủ trì…. Tổng Giám đốc … thực hiện, Ban Trợ lý tổ chức 

kiểm tra; Hội đồng Cố vấn hỗ trợ - giám sát quá trình thực hiện. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 
…/…/… 

Thừa lệnh Chủ tịch HĐQT, Ban Trợ lý thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan được biết 
và phối hợp triển khai thực hiện. Các thành viên Ban trợ lý, Ban KSNB theo dõi quá trình thực hiện, 
nếu xét thấy các cá nhân không tuân thủ đề nghị báo cáo Chủ tịch HĐQT để xem xét, xử lý./. 

Nơi nhận: 
- CT.HĐQT (để b/c); 
- HĐQT ( để p/h )  
- Hội đồng cố vấn (để p/h); 
- Ban điều hành (để t/h); 
- VP HĐQT, Ban trợ lý (để t/h); 
- Các đơn vị tham gia họp (để t/h); 
- Lưu: VT. 

T/L. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Thường trực Ban Trợ lý  

 

 

Mẫu Thông báo kết luận
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SOẠN THẢO BÁO CÁO TÓM TẮT

Về nội dung
 »  Là phương thức báo cáo áp dụng khi đối tác làm việc với các lãnh 
đạo cấp cao (các chính khách). Bên cạnh văn bản/báo cáo đầy đủ 
cần chuẩn bị báo cáo tóm tắt rất ngắn gọn (thông thường chỉ từ 
01- 02 trang A4) để đối tác nắm bắt tổng quát thông tin một cách 
nhanh và hiệu quả nhất do không có nhiều thời gian đọc kỹ các 
báo cáo đầy đủ.

 » Được rút gọn từ văn bản/báo cáo đầy đủ nhưng cần đạt được mục 
tiêu: rất ngắn gọn, đầy đủ ý, nội dung phù hợp với mối quan tâm 
của đối tác, truyền tải được nội dung mong muốn.

 » Bố cục rõ ràng, mạch lạc, có trọng tâm, các đề mục có sự liên kết 
với nhau để hướng đến mục tiêu của văn bản/báo cáo.
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Về hình thức
 » Không áp dụng theo các biểu mẫu văn bản hành chính.

 » Cấu trúc bao gồm 02 phần chính: (1) Tiêu đề thể hiện 
tổng quát vấn đề cần báo cáo; (2) Nội dung báo cáo.

 » Trình bày sạch sẽ, không có lỗi chính tả hay lỗi kỹ thuật 
máy tính (khoảng trống hay lỗi font chữ,..).

 » Sử dụng cách hành văn đơn giản đơn giản, dễ hiểu, có 
thể sử dụng “văn nói”, chèn sơ đồ/hình ảnh minh họa và 
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sử dụng từ viết tắt thông dụng, sử dụng thủ thuật bôi đậm, bôi 
màu chữ để nhấn mạnh một số nội dung quan trọng.

Về tiến độ, thời gian
 » Báo cáo tóm tắt được soạn thảo khi đã hoàn thành văn bản/báo 
cáo đầy đủ, do đó thời gian còn lại để chuẩn bị rất ngắn, thông 
thường dưới 01 ngày.
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BÁO CÁO TÓM TẮT 
Về việc triển khai tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị trong năm 2020 

và kết nối với tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh. 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ  

1. Tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn 

Sẽ hoàn thành trong tháng 10/2019, vượt tiến độ gần 03 tháng so với kế hoạch. 

2. Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (gồm đoạn tuyến kết nối Tân Thanh, Cốc Nam) 

Tháng 08/2017, Ngân hàng Vietinbank đã cam kết chủ trương tài trợ vốn Dự án. Trên 
cơ sở đó, Thủ tướng đã trả lời cử tri tỉnh Lạng Sơn và cử tri cả nước sẽ hoàn thành toàn tuyến 
cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị trong năm 2020 (tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV). 

Trong năm 2018, Thủ tướng đã có 02 lần chỉ đạo (TBKL số 395 và 451) Ngân hàng 
Vietinbank khẩn trương hoàn thành việc thu xếp tín dụng trong tháng 12/2018, đảm bảo hoàn 
thành Dự án trong năm 2020 và làm cơ sở triển khai Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Ngân hàng 
Vietinbank khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên Ngân hàng 
Vietinbank vẫn chưa hoàn thành việc thu xếp vốn dẫn đến không có cơ sở xác định thời gian 
hoàn thành tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng. 

3. Tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh 

Tháng 11/2018, trong buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng đã chấp thuận các 
nội dung cơ bản của Dự án: tiến độ đầu tư 2019-2025; giao tỉnh Cao Bằng là Cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền; đồng ý phương án đầu tư và cơ cấu nguồn vốn với tỷ lệ vốn Nhà nước 
tham gia là 20%. 

Tháng 03/2019, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thiện hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt chủ trương đầu tư. 

Kính đề nghị Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo: 

- Đối với tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng: 

+ Ngân hàng Vietinbank nghiêm chỉnh thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng và các nội 
dung đã cam kết của Ngân hàng. 

+ Chấp thuận chủ trương hỗ trợ khoảng 600 tỷ đồng từ nguồn vốn NSTW (giai đoạn 
2021-2025) tỷ đồng để bù đắp dòng tiền bị thâm hụt trong giai đoạn đầu khai thác (4 năm) để 
đảm bảo phương án tài chính của Dự án. 

- Đối với tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh: 

+ Chỉ đạo Bộ KHĐT, Bộ TC bố trí nguồn vốn NSTW tham gia Dự án; 

+ Chỉ đạo VPCP sớm tổ chức cuộc họp giữa các Bộ, Ngành liên quan thúc đẩy thủ tục 
phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án.

Mẫu Báo cáo tóm tắt
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Cao tốc 
Đồng Đăng - Trà Lĩnh 

(L = 115 Km) 

Cao tốc 
Hữu Nghị - Chi Lăng 

(L = 43 Km) 

Cao tốc 
Bắc Giang - Lạng Sơn 

(L = 63,4 Km) 
Hoàn thành trong tháng 10/2019 

Cao tốc 
Hà Nội – Bắc Giang 

(Đang khai thác) 

Hà Nội 

Bắc Giang 

Lạng Sơn 

Cao Bằng 

CK. Hữu Nghị 

CK. Cốc Nam 

CK. Tân Thanh 

CK. Tân Thanh 
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SOẠN THẢO TIN NHẮN
Về nội dung

 » Là phương thức được áp dụng khi cần xử lý gấp công việc 
và không thể chuẩn bị văn bản/báo cáo đầy đủ hoặc báo 
cáo tóm tắt. Tin nhắn phản hồi của đối tác có thể sẽ sử 
dụng làm tư liệu để truyền tải đến các đối tượng khác (cấp 
dưới,…)

 » Người Thư ký, Trợ lý đặt mình trong vai trò của người 
lãnh đạo để soạn thảo tin nhắn đến đối tác. Nội dung tin 
nhắn cần rất ngắn gọn, hạn chế việc dẫn dắt, tập trung vào 
nội dung cần truyền tải.

 » Cần hiểu rõ mối quan hệ giữa lãnh đạo và đối tác để sử 
dụng các đại từ nhân xưng chính xác, đồng thời hiểu rõ 
bối cảnh và tâm trạng lãnh đạo để sử dụng văn phong phù 
hợp (mềm mỏng, cứng rắn, khen ngợi, giận dữ,…).

Về hình thức
 » Theo dạng tin nhắn.

 » Sử dụng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, có thể sử dụng từ viết 
tắt thông dụng.

Về tiến độ, thời gian
 » Phải chuẩn bị ngay khi có yêu cầu của lãnh đạo, đảm bảo 
yêu cầu công việc.

 » Ví dụ khi Vụ PPP – Bộ GTVT muốn tổ chức họp để kéo 
dài thời gian xử lý trạm thu phí La Sơn – Túy Loan. Cần 
báo cáo đến lãnh đạo Bộ để chỉ đạo Vụ PPP phải giải quyết 
ngay công việc.
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Mẫu Soạn thảo tin nhắn

 » Trợ lý sẽ soạn tin nhắn để Chủ tịch HĐQT gửi đến Bộ trưởng. 
Tin nhắn đi và tin nhắn trả lời của Bộ trưởng sẽ được Trợ lý 
ghép lại để chuyển đến Vụ PPP thực hiện theo kiến nghị trong 
tin nhắn.
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CÁC BƯỚC SOẠN THẢO  
VĂN BẢN/BÁO CÁO

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ THÔNG TIN
 » Xác định mục đích của văn bản/báo cáo theo yêu cầu của lãnh 

đạo hoặc do tính chất của công việc đang thực hiện quyết định.

 » Thực hiện thu thập các dữ liệu cần báo cáo. Các dữ liệu có thể 
được thu thập từ những nguồn như: từ việc khảo sát thực tế 
trong hoạt động của các phòng, ban; từ số liệu qua báo cáo của 
chính các phòng, ban; từ ý kiến nhận định phản hồi của cán bộ 
nhân viên cơ quan, của những người có liên quan, của báo chí.

 » Đối chiếu và phân tích các thông tin đã thu nhận được để có 
được thông tin chính xác.

 » Sắp xếp, tổng hợp các dữ liệu theo một trật tự nhất định để đưa 
vào văn bản/báo cáo.

1.
KỸ

 N
ĂN

G
 S

O
ẠN

 T
H

ẢO
 &

 T
H

U
YẾ

T 
TR

ÌN
H

 



PHẨM CHẤT & KỸ NĂNG CẦN CÓ CỦA NGƯỜI THƯ KÝ, TRỢ LÝ ĐÈO CẢ

67www.deoca.vn

BƯỚC 2: XÂY DỰNG Ý TƯỞNG, ĐỀ CƯƠNG
 » Dựa trên cơ sở những thông tin đã thu thập được, người soạn thảo 

cần lựa chọn các thông tin có liên quan đến mục tiêu công việc để lên 
ý tưởng (suy nghĩ trong đầu) hoặc xây dựng đề cương, đề mục của 
văn bản/báo cáo.

 » Nếu chưa rõ, có thể xin ý kiến lãnh đạo về cấu trúc của  
văn bản/báo cáo.

BƯỚC 3: SOẠN THẢO
 » Trên cơ sở ý tưởng, đề cương đã xây dựng và và dựa vào các thông tin, 

tư liệu đã thu thập được để tiến hành viết báo.

BƯỚC 4: LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VÀ TRÌNH LÃNH ĐẠO  
                  DUYỆT DỰ THẢO

 » Sau khi dự thảo cần lấy ý kiến góp ý của các bộ phận liên quan (HĐQT, 
Hội đồng Cố vấn, các Chuyên gia, Ban Điều hành, VP HĐQT, Ban 
Trợ lý,…) tùy theo tính chất từng công việc.

 » Sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý thì trình lãnh đạo duyệt. 
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KỸ NĂNG LẮNG NGHE 
Hiểu và đánh giá đúng mục đích, yêu cầu của vấn đề cần báo cáo 
theo sự chỉ đạo của lãnh đạo.

KỸ NĂNG THU THẬP THÔNG TIN 
Viết, ghi âm, thu thập tài liệu,… để có được nhiều thông tin liên 
quan đến vụ việc, nhất là các thông tin trái chiều nhau để làm cơ 
sở cho quá trình phân tích thông tin.

KỸ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN 
Người viết báo cáo nhận định vấn đề, đánh giá các thông tin 
thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa các thông tin, tư liệu 
được cung cấp, đánh giá những mâu thuẫn giữa các thông tin, tư 
liệu thu thập được. Trong quá trình thu thập chứng cứ, thông tin, 
tư liệu có thể đến từ những chủ thể khác nhau nhưng có chung 

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
Các báo cáo có giá trị là bởi tính thông tin xác thực 
của nó đối với quá trình ra quyết định của cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp. Chính vì vậy, để có được một bản 
báo cáo tốt, người viết cần rèn luyện một số kỹ năng 
sau đây:
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lợi ích hay đối kháng lợi ích. Từ những phân tích đó, người viết 
báo cáo có thể đưa ra những nhận định khách quan, chính xác.

KỸ NĂNG DIỄN ĐẠT 
Rèn luyện, học tập kinh nghiệm của các bản báo cáo đã đã phát 
hành có nội dung tương tự hoặc gần với nội dung báo cáo định 
viết. Hành văn trong báo cáo phải mạch lạc. Sử dụng văn phong 
hành chính thông dụng, không dùng các từ cầu kỳ, khoa trương. 
Trong khi viết báo cáo, cần rèn luyện tư duy khách quan và tránh 
dùng các từ mang tính chủ quan, một chiều.

KỸ NĂNG TRÌNH BÀY MỘT BẢN BÁO CÁO TỐT 
Nghiên cứu, rút kinh nghiệm về các lỗi trình bày thường gặp. Sau 
khi viết xong báo cáo có thể nhờ người có kinh nghiệm đọc lại 
và chỉ ra các lỗi. Người viết báo cáo cũng cần đọc lại nhiều lần để 
biên tập lại nội dung và kiểm tra các lỗi về hình thức trước khi 
trình lãnh đạo.
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B. THUYẾT TRÌNH

CÁC LOẠI THUYẾT TRÌNH
 » Trình bày báo cáo khoa học, kinh doanh

 » Huấn luyện

 » Giới thiệu dự án, sản phẩm cho nhóm khách hàng

 » Trình bày báo cáo của nhóm trong buổi họp nhóm

 » Trình bày đề án cho Ban Giám đốc

THUYẾT TRÌNH ĐƯỢC CẤU THÀNH  
BỞI 3 THÀNH TỐ

 » Nêu ra vấn đề (cần trao đổi, thảo luận,...)

 » Truyền đạt thông tin (đưa ra các thông tin làm cơ sở, chứng 
cứ để chứng minh, phân tích, lập luận làm sáng tỏ vấn đề)

 » Tác động lên người nghe (sử dụng các công cụ, dụng cụ, 
phương pháp để tác động lên người nghe như: nói, diễn 
đạt, tài liệu, chiếu clip,...)
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SỬ DỤNG CÔNG THỨC THUYẾT TRÌNH 7WS
Why/ 

Mục đích: 
Mong muốn đạt được gì  
từ thuyết trình.

Who/ 
Ai nghe: 

Biết được trình độ, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp,... 
của người nghe để thuyết trình đúng “khẩu vị” của họ.

What/ 
Nội dung gì: 

Nội dung cần súc tích, mạch lạc, có liên quan vấn đề/ 
chủ đề thuyết trình.

Where/ 
Trình bày ở đâu: 

Địa điểm lựa chọn thuyết trình phù hợp cho cả khán 
giả/ người nghe và người thuyết trình.

When / Trình bày 
khi nào: 

Thời điểm thuyết trình phù hợp, thông tin vấn đề 
không được trễ hơn nhu cầu của khán giả/ người nghe.

Want / Khán giả 
mong muốn gì: 

Nhận biết được thông tin mong muốn của khán giả/ 
người nghe.

Way / Cách thức  
trình bày ra sao: 

Phương pháp, cách thức trình bày thú vị, dễ hiểu, dễ 
nhớ cho khán giả/ người nghe.

PHẨM CHẤT & KỸ NĂNG CẦN CÓ CỦA NGƯỜI THƯ KÝ, TRỢ LÝ ĐÈO CẢ
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SLIDE
 » Chuẩn bị báo cáo tóm tắt
 » Chuẩn bị slide:

- Slide thuyết trình cần đảm bảo yếu tố trực quan, 
ngắn gọn, dễ hình dung và nắm bắt thông tin.

- Nội dung slide cần tối giản chữ và sử dụng các hình 
ảnh, biểu đồ, bảng biểu,….

- Đảm bảo tính mỹ thuật: Sử dụng cỡ chữ, loại chữ, 
màu chữ,…phù hợp: Sử dụng chữ không chân; cỡ chữ tiêu 
đề từ 24-26 và nội dung từ 16-18…; chọn màu chữ phù 
hợp với nền slide; Màu sắc phù hợp, gắn liền hình ảnh, 
thương hiệu của Tập đoàn.
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KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
 » Nắm chắc nội dung thuyết trình (bản báo cáo tóm tắt).

 » Khi thuyết trình cần tập trung vào người nghe, không nên quá chú 
ý vào bản thân hay slide trình chiếu.

 » Sử dụng ngữ điệu, cử chỉ phù hợp (giọng nói vừa phải, có điểm 
nhấn,...)

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Ergo ita: non posse 
honeste vivi, nisi honeste vivatur? 
Utinam quidem dicerent alium alio 
beatiorem! Iam ruinas videres. Esse 
enim, nisi eris, non potes.
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DANH MỤC

 
QUAN TRỌNG 

– GẤP

 
KHÔNG QUAN 
TRỌNG – GẤP

 
QUAN TRỌNG  
– KHÔNG GẤP

KHÔNG  
QUAN TRỌNG  
– KHÔNG GẤP

Công việc 1 x

Công việc 2 x

Công việc 3 x

Công việc 4 x

A. QUẢN LÝ THỜI GIAN

SỬ DỤNG QUY TẮC QUẢN LÝ THỜI GIAN 
40-30-20-10 CHO CÔNG VIỆC

 » 40% thời gian vào những việc quan trọng nhất

 » 30% thời gian làm những việc quan trọng thứ hai

 » 20% thời gian làm những việc quan trọng thứ ba

 » 10% thời gian làm tất cả mọi thứ kết hợp lại

THỨ TỰ ƯU TIÊN TRONG CÔNG VIỆC
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B. LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC

CÔNG THỨC 5W2H CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐỂ 
LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC

Bước 1 / WHY Xác định mục tiêu công việc?

Bước 2 / WHAT Thực hiện những công việc gì?

Bước 3 / WHO Ai phụ trách, ai hỗ trợ/ phối hợp,  
ai kiểm tra/ giám sát?

Bước 4 / WHERE Thực hiện ở đâu?

Bước 5 / WHEN Thực hiện khi nào?

Bước 6 / HOW Thực hiện như thế nào, cách nào?

Bước 7 / HOW 
MUCH Kinh phí/ chi phí bao nhiêu?
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LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC  
THEO SƠ ĐỒ GANTT

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4   Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Công việc 1 X ngày

Nhiệm vụ 1 X ngày

Nhiệm vụ 2 X ngày

Nhiệm vụ 3 X ngày

Công việc 2 X ngày

Nhiệm vụ 1 X ngày

Nhiệm vụ 2 X ngày

Nhiệm vụ 3 X ngày

Hoàn thành Không đầy đủ Không bắt đầu
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Hôm nay

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4   Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Công việc 1 X ngày

Nhiệm vụ 1 X ngày

Nhiệm vụ 2 X ngày

Nhiệm vụ 3 X ngày

Công việc 2 X ngày

Nhiệm vụ 1 X ngày

Nhiệm vụ 2 X ngày

Nhiệm vụ 3 X ngày
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10 QUY TẮC GIAO TIẾP  
DÀNH CHO NGƯỜI THƯ KÝ

 » Ân cần: Trong giao tiếp tránh thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, 
cau có. Luôn thể hiện sự ân cần, quan tâm và tôn trọng 
đối tượng giao tiếp.

 » Chỉnh chu: Trang phục phù hợp, lịch sự. Tránh tác 
phong lề mề, luộm thuộm.

 » Chuyên tâm: Tập trung lắng nghe người đối diện, thể 
hiện với hướng mắt nhìn thẳng, xúc cảm... Cần tránh 
làm các việc vụn vặt như: cắt móng tay chân, trang điểm 
(với phụ nữ)... trong lúc giao tiếp. 

 » Đĩnh đạc: Không trả lời thủng thẳng, hỏi câu nào trả lời 
câu ấy, cách nói thiếu chủ ngữ, cộc lốc, nhát gừng. 

 » Đồng cảm: Cần thể hiện cảm xúc đúng lúc, đúng chỗ, 
mắt luôn hướng về người đối thoại bày tỏ sự quan tâm, 
đồng cảm. 

 » Ôn hòa: Tránh vung tay tùy tiện, đặc biệt là chỉ ngón tay 
về phía mặt đối tượng giao tiếp theo "nhịp điệu" của lời 
nói "đanh thép" của mình. Cần có thái độ ôn hòa. 
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 » Rõ ràng: Không nói quá to, kiểu nói oang oang hoặc nói quá 
nhiều. Tránh nói lạc đề và nói quá nhỏ, kiểu lí nhí khiến người 
nghe phải căng tai mới nghe rõ. 

 » Nhiệt tình: Thể hiện sự sẵn sàng phối hợp giúp đỡ người khác 
khi cần thiết. Đừng tỏ ra khó khăn, ích kỷ. 

 » Nhất quán: Phải khắc phục sự phát ngôn bất nhất, thay đổi tùy 
tiện, chối phăng lời đã nói ra hoặc dễ dàng hứa nhưng không 
làm theo lời hứa. Đó là loại người ai cũng muốn tránh xa. 

 » Khiêm nhường: Tránh tranh luận không cần thiết, hoặc thích 
bộc lộ sự hiểu biết, sự khôn ngoan của mình hơn người, thích 
dồn đối tượng giao tiếp vào thế bí để dành phần thắng về mình.
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10 ĐIỀU GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ
 » Mỉm cười, chú ý đến những người xung quanh;

 » Thấy được ưu điểm của người khác;

 » Luyện thói quen lắng nghe một cách tích cực;

 » Tạo môi trường làm việc giúp gắn kết tình cảm 
giữa mọi người;

 » Giúp hòa giải mâu thuẫn;

 » Cân nhắc lời nói của mình;

 » Thể hiện đúng cách sự hài hước;

 » Nhìn sự việc từ quan điểm của người khác;

 » Đừng phàn nàn;

 » Biến những điều phức tạp thành đơn giản.
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2 KỸ NĂNG THIẾT YẾU TRONG GIAO TIẾP
 » Lắng nghe: Nghe, hiểu, giải thích, đánh giá, phản hồi: Nghe 
bằng tai, bằng mắt (quan sát), bằng tim (cảm xúc) để hiểu rõ nội 
dung, ý nghĩa thông điệp của người nói.

 » Nói, đặt câu hỏi: Câu hỏi đóng, mở, giới hạn, thăm dò, định 
hướng:

- Câu hỏi đóng: nhằm xác định/ xác nhận lại vấn đề (có hay 
không) với người giao tiếp;

- Câu hỏi mở: nhằm khai thác nhiều thông tin từ người giao 
tiếp, thường câu hỏi mở bắt đầu bằng cái gì, thế nào, tại sao...

- Câu hỏi giới hạn: nhằm giới hạn người giao tiếp chỉ trả lời 
trong phạm vi câu hỏi;

- Câu hỏi dẫn dắt: nhằm định hướng người giao tiếp trả lời vào 
trọng tâm câu hỏi;

- Câu hỏi thăm dò: nhằm thăm dò người giao tiếp tính chính 
xác của vấn đề và những góc khuất nội dung khác.
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3Ngôn ngữ hình thể

Từ
ngữ12Giọng nói,

ngữ điệu
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3 YẾU TỐ  
QUAN TRỌNG  
KHI GIAO TIẾP

SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN  
CÔNG THỨC “4 XIN” TRONG GIAO TIẾP

 » Xin chào  
(khi gặp, khi chia tay);

 » Xin phép, xin vui lòng  
(lời đề nghị, yêu cầu lịch sự, tế nhị);

 » Xin cảm ơn  
(câu cửa miệng khi ai đó đã hỗ trợ, giúp đỡ, phục vụ...);

 » Xin lỗi  
(khi mình có lỗi, hoặc ngỏ lời xin lỗi trước để thực hiện 
một vấn đề nào đó,...).
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8 KỸ NĂNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

1 Xưng danh khi gọi

2 Kiểm soát âm lượng

3 Không trả lời điện thoại khi  
đang họp

4 Không để điện thoại trên bàn khi 
đang họp

5 Để chế độ im lặng khi đang họp

6 Chọn nhạc chuông thông thường

7
Không nên tắt máy ngang khi 
chưa kết thúc điện đàm (ngoại trừ 
những cuộc điện thoại quảng cáo 
bị nghe thụ động)

8 Không dài dòng khi gửi thư thoại
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KỸ NĂNG TIẾP KHÁCH
 » Chuẩn bị trước cuộc hẹn

- Trang phục lịch sự, phù hợp;

- Đối với nữ trang điểm đứng đắn;

- Phòng chờ phải vệ sinh, ngăn nắp, thoáng mát;

- Nước giải khát và ly chén sạch sẽ;

- Dặn dò những người có liên quan nếu tiếp 
khách quan trọng để bảo đảm không sơ sót;

- Máy chiếu hoạt động tốt;

- Bảng sạch sẽ, bút viết còn mực...;

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu,  
và quà (nếu có) tặng khách hàng;

- Xây dựng quy trình tiếp khách. 
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 » Trong lúc tiếp khách
Chào hỏi khách hàng:
- Chào hỏi đúng tạo ấn tượng ban đầu 

và dài lâu cho khách hàng;
- Cung cách chào hỏi cần: Lễ độ, thân 

thiện, chuyên nghiệp, xin tên khách 
hàng, và cố gắng nhớ tên, xin lỗi nếu 
bạn trễ hẹn với khách hàng.

Sử dụng các kỹ năng truyền thông
- Kỹ năng đặt câu hỏi;
- Kỹ năng lắng nghe;
- Kỹ năng theo dõi;
- Kỹ năng phản ánh. 

 » Kết thúc cuộc gặp
- Tiễn khách (tùy tầm quan trọng mà 

áp dụng cách tiễn khách);
- Ghi lại đầy đủ cuộc gặp;
- Chuyển thông tin đến nguời, bộ 

phận liên quan để xử lý;
- Theo dõi sự xử lý để sau này trả lời 

cho khách hàng.

* Các lưu ý cụ thể
- Luôn tìm cách trấn an và 

thể hiện sự cảm thông 
với khách hàng;

- Nỗ lực giải quyết vấn đề;
- Tránh tranh luận với 

khách;
- Tránh bào chữa;
- Không phí thời gian để 

xoa dịu;
- Có kỹ năng xử lý khi 

khách hàng giận dữ, 
than phiền, quấy rầy;

- Tạo thói quen vừa trao 
đổi vừa ghi lại nội dung 
cuộc trao đổi;

- Ngăn ngừa và giảm 
thiểu nhiễu;

- Chuẩn bị biện pháp kết 
thúc cuộc nói chuyện 
kéo dài không cần thiết.
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KỸ NĂNG HỘI HỌP
 » Chuẩn bị cuộc họp

- Xác định rõ những mục tiêu và kết quả mong đợi, cần 
biết chính xác mình đang cố gắng đạt được điều gì thông 
qua cuộc họp;

- Xác định xem liệu những hoạt động khác có thể sẽ phù 
hợp không, hay nhất thiết phải tổ chức các cuộc họp bàn;

- Xác định các chủ đề trọng tâm và hình thức thảo luận tốt 
nhất của mỗi cá nhân, cần hiểu rõ mình muốn đạt được 
điều gì thông qua những thảo luận này;

- Ước lượng thời gian cho cuộc họp. Những người tham 
gia cần biết thời lượng cuộc họp để lên kế hoạch công việc 
cho phù hợp. 
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 » Lên lịch trình cuộc họp

- Tuyên bố thời điểm bắt đầu và 
thời điểm kết thúc;

- Xác định địa điểm tổ chức cuộc họp;

- Lên danh sách những người tham dự và khách mời (thống kê vai 
trò của những người tham gia cuộc họp và những điều bạn mong 
đợi ở họ);

- Chuẩn bị cho những cuộc thảo luận được diễn ra một cách có 
tổ chức, phù hợp với mục tiêu, chủ đề và định hướng chung của 
cuộc họp;

- Gửi trước lịch trình cho những người tham dự để họ có thời gian 
lên kế hoạch và chuẩn bị cho cuộc họp. 
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 » Ghi chép nội dung cuộc họp

- Những ai đã có mặt;

- Những vấn đề nào cần được thảo luận; 

- Những quyết định chủ chốt nào cần hướng tới; 

- Các bước tiếp theo (hành động cụ thể): 

• Những ai phải hoàn thành nhiệm vụ đặt ra – lên danh 
sách các tập thể và các thành viên bên ngoài. 

• Ngày bắt đầu và ngày kết thúc nhiệm vụ. 

• Những việc họ cần hoàn thành chính xác là gì. 

 » Tiến hành cuộc họp

- Truyền đạt mục tiêu và kết quả mong muốn tới tất cả 
những người tham dự cuộc họp; 

- Làm rõ những cách thức tham gia và giao tiếp trong cuộc 
họp mà bạn mong muốn; 

- Đặt ra những nguyên tắc cơ bản (Tiêu chuẩn); 

- Khi nào cuộc họp dừng lại và kết thúc; 

- Các thành viên sẽ được nghe bàn thảo như thế nào; 
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- Các mâu thuẫn, xung đột sẽ được giải quyết như thế nào; 

- Mong đợi những gì ở mỗi thành viên; 

- Những chủ đề chỉ được lưu hành nội bộ; 

- Dành thời gian để trò chuyện và nghe mọi người nói, đồng thời 
chia sẻ với họ những câu chuyện đó; 

- Làm rõ và diễn giải cẩn thận những ý kiến then chốt; 

- Đề nghị mọi người đưa ra quan điểm của mình, bảo vệ những ý 
tưởng mới; 

- Sử dụng những “kỹ năng động não”;

- Đưa ra những câu hỏi mở nhằm khuyến khích sự đóng góp ý kiến 
của mọi người; 

- Hướng sự tập trung vào ý tưởng, quan điểm, chứ không phải vào 
những con người; 

- Ấn định những bước tiếp theo trong thời gian diễn ra cuộc họp 
và đảm bảo rằng những hành động này đều được phân công một 
cách cụ thể; 

- Bám sát chủ đề của cuộc họp đã đề ra trong lịch trình. Đừng quá 
lệch hướng khỏi những chủ đề đã định hay làm cho nó trở nên rối 
rắm. Lịch trình cuộc họp xứng đáng để được thực hiện một cách 
nghiêm túc... nhưng đừng dập tắt sự sáng tạo.
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KỸ NĂNG BẮT TAY
 » Bước 1: Ai là người chủ động

Trong khi gặp gỡ, nói chung, người có tuổi hoặc 
có địa vị xã hội cao hơn thường là người chủ động 
chìa tay ra bắt, ví dụ như giám đốc bắt tay các 
trưởng phòng, nhân viên. Trong trường hợp đại 
diện hai bên đối tác đều ngang hàng, bên chủ nhà 
cũng sẽ là bên chủ động bắt tay trước. 

 » Bước 2: Hãy đứng khi bắt tay

Đứng khi bắt tay gần như là một 
yêu cầu bắt buộc. Khi bạn đang 
ngồi mà có một người khác chìa 
tay ra bắt, hãy đứng lên và nắm 
lấy tay họ, thay vì tiếp tục ngồi 
và để đối tác phải cúi người 
xuống. Tất nhiên, trừ trường 
hợp hạn chế về thể chất như bạn 
đang ốm nặng, không thể đứng 
lên được, hoặc không thể di chuyển 
được, còn thì tư thế bắt tay đúng 
nhất là tư thế đứng thẳng.
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 » Bước 3: Giao tiếp cơ thể

Khi bắt tay, cần có một sự tiếp xúc giữa phần khum của 
lòng bàn tay và mặt trong của các ngón tay với đối tác. Sau 
khi nắm tay và lắc vài lần, ánh mắt của bạn và của đối tác 

phải gặp nhau và duy trì sự kết nối trực tiếp. 

 » Bước 4: Đúng thời điểm

Hãy bắt tay ngay sau khi đã tự giới thiệu. 
Đừng giữ tay đối tác quá lâu. Thông thường, 

người ta sẽ nắm tay và lắc trong khoảng 
3-4 nhịp là vừa đủ. Giữ tay đối tác, nhất là 
đối tác nữ quá lâu thì quả là bất lịch sự. 
Ngay khi gặp gỡ lần đầu tiên, cách bắt 
tay của bạn chính là một phương thức 
mạnh mẽ để giới thiệu về con người bạn 

và gây ấn tượng với đối tác. Chính vì vậy, 
hãy sử dụng kỹ năng giao tiếp này thật 

hiệu quả, để đối tác thấy trước mặt mình là 
một con người bản lĩnh, tự tin, chân thành 

và có thể tin tưởng được.
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KỸ NĂNG ĐI XE Ô TÔ
 » Quy tắc chọn chỗ ngồi khi đi cùng cấp trên đơn giản chú 

trọng đến 2 điểm ưu tiên:
- Ưu tiên vị trí ngồi thoải mái hơn, an toàn hơn cho sếp
- Ưu tiên tạo nên các cuộc giao tiếp thuận tiện cho sếp

 » Hướng dẫn cách ngồi trong các trường hợp sau:

1. Sếp đi xe thông thường    3. Sếp đi xe 5 chỗ cùng khách và cần phiên dịch

2. Sếp đi xe cùng khách    4. Sếp đi xe 7 chỗ cùng khách và cần phiên dịch

Sếp

Lái xe

Phiên dịch

Khách / Đối tác

Vệ sỹ / Thư ký

Số 3

Số 4

1

3

2

4
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 » Trường hợp Sếp chọn cách ngồi khác như các trường hợp sau:

01. SẾP CHỌN “ÔM VÔ-LĂNG”
Lúc này bạn nên ngồi cạnh sếp để trò chuyện thuận tiện, 
tuyệt đối không ngồi ghế sau nếu không muốn bị nhầm tưởng 
thành “ông chủ”.

02. SẾP CHỌN VỊ TRÍ CẠNH TÀI XẾ
Bạn nên ngồi ngay sau tài xế để có thể dễ dàng trò chuyện, 
trao đổi công việc và cũng tránh bị người ngoài lầm tưởng bạn 
là sếp.

03. SẾP CHỌN NGỒI SAU BÊN PHỤ
Bạn có thể chọn ngồi trước cạnh tài xế để sếp có được không 
gian riêng. Nhưng trong trường hợp bạn là trợ lý hoặc thư ký 
thì cứ ngồi phía sau lưng tài xế, như vậy trao đổi công việc sẽ 
thuận tiện hơn.
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KỸ NĂNG CHÀO HỎI, GIỚI THIỆU
 » Nguyên tắc người nhỏ tuổi/người vị trí thấp chào người 

lớn tuổi hơn/người cấp trên trước. Người ra về trước chào 
người ở lại (không phân biệt tuổi tác, địa vị).

 » Giới thiệu người cao tuổi/cấp trên trước theo tuổi tác/chức 
vụ thấp dần. Người quan trọng nhất giới thiệu trước nhất.

04. SẾP CHỌN NGỒI SAU LƯNG TÀI XẾ
Lúc này bạn nên ngồi tại ghế phụ phía trước, dù rằng 
cuộc nói chuyện sẽ không mấy suôn sẻ nhưng sẽ 
tránh được việc bạn ngồi sau và bị nhầm lẫn vai trò 
với cấp trên.

05. SẾP YÊU CẦU BẠN LÁI XE
Lúc này mặc định bạn sẽ không cần lo lắng về việc 
chọn chỗ ngồi nữa, trừ khi bạn không biết lái xe hoặc 
không có bằng lái.
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KỸ NĂNG VIẾT EMAIL
 » Nguyên tắc cơ bản khi viết email cần tuân thủ như sau:

 » Tiêu đề email;

 » Địa chỉ email;

 » Gửi cho ai thì chào người đó (sử dụng đại từ nhân xưng: 
ông, bà, bác, chú, anh, chị);

 » Lựa chọn các chế độ gửi mail như sau: gửi mail trực tiếp 
“Đến” cho nhóm người tham gia chỉnh sửa, lấy ý kiến; 
“CC” cho nhóm người chỉ đọc để biết, nắm nội dung; 
“BCC” cho các đối tượng dự kiến cho biết và không có ý 
định cho biết nội dung Email đã trao đổi cụ thể với ai.

 » Nội dung email (mở đầu, chi tiết, kết);

 » Cách trình bày email: giữa các phần nội dung khác nhau 
nên để khoảng trống, sử dụng từ ngữ phổ thông dễ hiểu, 
hạn chế viết tắt, viết sai chính tả,…;

 » Chữ ký cuối: họ tên, chức vụ, thông tin cá nhân.

- Trong trường hợp cần thiết để tránh sai sót nên dự thảo email ngoài trang 
word (nội dung email, thành phần nhận,…) trước khi gửi chính thức.
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7 KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG 
NHÓM HOÀN THIỆN, GẮN KẾT

01. Xác định mục tiêu, tổ chức công việc
Nắm rõ mục tiêu làm việc, mục đích đạt được trong 
khoảng thời gian nhất định. Có khả năng lập kế 
hoạch công việc và tổ chức thực hiện.

02. Lắng nghe người khác
Việc lắng nghe ý kiến, sáng kiến đóng góp, ý kiến 
phản biện để làm sáng tỏ vấn đề, phương pháp, giải 
pháp thực hiện nhằm tìm ra cách tối ưu..

03. Phối hợp, trợ giúp và tôn trọng lẫn nhau
Áp dụng “Chuyện 3 người” (người làm, người hỗ 
trợ, người kiểm tra) nhằm tránh sai xót và tối ưu hóa 
sáng kiến và năng lực.

04. Có trách nhiệm với công việc được giao
Có tính kỷ luật với bản thân và công việc được giao.
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05. Khuyến khích và tạo động lực
Tinh thần khuyến khích lẫn nhau để hoàn thành mục tiêu 
công việc. Đặc biệt là vai trò của trưởng nhóm.

06. Tạo sự đồng thuận, tiếng nói chung
Cần tích cực trao đổi, chia sẻ, phân tích, phản biện  
thẳng thắn để tìm tiếng nói đồng thuận với mục tiêu  
công việc chung.

07. Vô tư, ngay thẳng
Nghiêm túc vô tư làm việc, đặt lợi ích nhóm (tập thể) là trên 
hết, không tư lợi cá nhân ảnh hưởng đến tập thể.
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01

Tình huống 1: 

Lãnh đạo đi khám sức 
khỏe định kỳ, có kế hoạch 
trước

Tình huống 2: 

Lãnh đạo gặp tình trạng 
khẩn cấp cứu

 » Trước hết, cần nắm rõ tình trạng 
sức khỏe, đọc hiểu sổ theo dõi khám 
chữa bệnh của Lãnh đạo

 » Liên hệ cơ sở khám chữa bệnh đặt 
lịch hẹn trước (ưu tiên sử dụng 
khám chữa bệnh dịch vụ)

 » Nếu thời gian khám chữa bệnh lâu, 
phải nằm viện cần đến trước kiểm 
tra điều kiện sinh hoạt (ăn uống, 
giường bệnh, bác sỹ, điều dưỡng,...)

 » Nhắc nhỡ Lãnh đạo uống thuốc đều 
đặn và theo dõi diễn biến. 

 » Tìm bệnh viện gần nhất tiến hành 
kiểm tra, sơ cứu.

 » Tìm hiểu rõ năng lực bác sĩ, bệnh 
viện điều trị, có thể chuyển cơ sở 
khám chữa bệnh nếu không phù 
hợp sau khi sơ cấp cứu.

 » Gọi xe đưa Lãnh đạo vào bệnh viện, 
trong trường hợp khẩn cấp thì phải 
gọi xe cấp cứu

STT TÌNH HUỐNG

KHÁM BỆNH CẤP CỨU

GIẢI PHÁP GỢI Ý5.
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02
Tình huống 1: 

Trong một buổi tiếp khách 
với đối tác, Lãnh đạo bị ép 
uống rượu khi đã say hoặc 
trường hợp Lãnh đạo cần 
giữ tỉnh táo để giải quyết 
công việc ngay sau bữa 
tiệc đó

Khéo léo đưa ra lý do và nâng ly mời lại 
khách. Lãnh đạo cũng cùng nâng ly nhưng 
không uống. Nếu bên đối tác vẫn ép uống 
thì thư ký đề nghị uống thay ly của Sếp. Tùy 
biểu hiện của đối tác mà đưa ra lý do để giải 
thích thuyết phục hài lòng người mời.

LÃNH ĐẠO BỊ ÉP RƯỢU

 » Đánh giá tình hình:
- Nắm bắt thông tin sức khỏe Lãnh đạo 
thông qua đội ngũ y tế.
- Mức độ: nặng hay nhẹ thời gian bình phục
- Ảnh hưởng đến công việc như thế nào?

 » Chia sẻ thông tin:
- Thông báo cho người thân của Lãnh đạo 
được biết;
- Thông báo cho các nhân sự liên quan về 
các kế hoạch công việc bị ảnh hưởng, nếu 
cần nêu lý do thì tìm lý do phù hợp hoặc 
trao đổi với Lãnh đạo để xin ý kiến.
- Thường xuyên cập nhật tình hình sức 
khỏe của Lãnh đạo, ghi nhớ các chỉ dẫn của 
bác sĩ trong quá trình điều trị để thực hiện 
và thông tin cho người thân của Lãnh đạo.
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Tình huống 2: 

Lãnh đạo bị ép rượu 
nhưng không thể từ chối

Tình huống 3: 

Phía đối tác nhiều người, 
qua nhiều lượt mời hoặc 
có ý muốn ép rượu

Trường hợp này đưa ra là Lãnh đạo 
mặc dù không tiếp tục uống được tiếp 
nhưng đối tác vẫn mời và ép uống và 
không thể từ chối:

 » Trường hợp tửu lượng của người thư 
ký tốt thì cần quan sát mọi người 
xung quanh xem ai còn uống cùng 
Lãnh đạo và những ai không còn 
uống nữa. Sau đó, nên khéo léo để 
nói chuyện, uống cùng đối tác, dành 
thời gian để Lãnh đạo nói chuyện với 
những người khác, thay vì nâng ly 
liên tục.

 » Trong trường hợp tửu lượng không 
tốt thì cũng cần tiếp rượu cùng Lãnh 
đạo nhưng nên giữ cho mình đủ tỉnh 
táo để bố trí, đảm bảo xe cộ đưa đón 
Lãnh đạo về nhà an toàn sau buổi 
tiệc.

 » Hoặc giả vờ tế nhị báo tin để “giải 
vây” cho Lãnh đạo.

 » Tìm cách gây sự chú ý, hài hước, 
tránh sự tập trung vào Sếp của 
mình, hay tế nhị tìm cách để mọi 
người uống đều.

 » Chủ động mời những đối tượng hay 
cố ý ép Lãnh đạo uống rượu.

 » Ở cạnh Lãnh đạo để chủ động chúc 
lại và uống thay Lãnh đạo (nếu có 
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03

Áp dụng công thức 5W2H:

Who: khách nào?

What: tiếp về việc gì?

Where: ở đâu phù hợp?

When: lúc nào?

Want: họ thích món gì?

How: Tổ chức thế nào?

How much: kinh phí bao 
nhiêu?

Những nội dung cần chuẩn bị:
 » Hạng khách: thượng lưu, trung lưu, bình 

dân;
 » Cấp trên, đồng đẳng, hay cấp dưới;
 » Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo (nếu 

có);
 » Tìm hiểu sở thích của khách, của Lãnh đạo 

(hài hòa);
 » Số lượng khách (thành phần, chức vụ, giới 

tính, tuổi tác, tôn giáo,...);
 » Sắp xếp thành phần đón tiếp khách phù 

hợp;
 » Thông báo mời khách (Thư, email, SMS, 

phone,...); 
 » Đặt tiệc và kiểm tra tình hình, chất lượng 

(thức ăn, phục vụ, không gian, trang trí, âm 
thanh, ánh sáng,...);

 » Nhắc khách, nhắc Lãnh đạo và bố trí 
phương tiện đưa đón (nếu có).

ĐẶT TIỆC CHO LÃNH 
ĐẠO TIẾP KHÁCH

thể), kín đáo đổi ly (cốc) đã uống xong 
cho Lãnh đạo nếu Lãnh đạo không thể 
uống tiếp. Có thể gợi ý chương trình khác 
như ca hát, nói chuyện, đi massage để 
Lãnh đạo có thời gian nghỉ ngơi hồi sức.
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04 LÃNH ĐẠO  
ĐI CÔNG TÁC GẤP  
BỊ TẮC ĐƯỜNG/ KẸT XE

Cần nắm được lịch trình của Lãnh đạo 
để dự báo thời gian di chuyển và cập 
nhật tình trạng kẹt xe trên cung đường 
sẽ di chuyển. Ứng dụng Google Map 
có chức năng cập nhật các đoạn đường 
đang bị kẹt xe (màu đỏ và da cam). 
Từ đó bố trí thời gian đi hợp lý. Trong 
trường hợp phát sinh lịch họp bất 
thường mà trên đường di chuyển bị kẹt 
xe thì cần trao đổi với tài xế, kết hợp 
với Google Map để chọn cung đường 
di chuyển nhanh nhất. Thậm chí đề 
xuất thay đổi phương tiện nếu cần thiết 
nhưng phải có sự đồng ý của Lãnh đạo.
Trường hợp này là địa điểm kẹt xe còn 
cách xa địa điểm họp nên xác định 
không thể đi bộ, vậy cần thực hiện một 
số giải pháp sau:

 » Khi gặp tình huống nêu trên, cần 
chủ động xác định khoảng cách và 
thời gian đến địa điểm họp còn bao 
lâu, trường hợp không kịp đến địa 
điểm họp, cần chủ động thông báo 
với đối tác được biết;

 » Nếu xác định bị trễ quá lâu có thể 
xem xét đến khả năng xin dời thời 
gian họp hoặc hoãn cuộc họp sang 
thời gian khác, nếu đối tác là người 
ở xa thì cần chủ động bố trí chỗ nghỉ 
ngơi.

 » Tìm đường khác để di chuyển ngay 
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05
Trường hợp được Lãnh đạo ủy quyền họp 
thay, cần nắm rõ (áp dụng công thức 7Ws)

 » Why: Mục đích là gì?
 » Who: Thành phần là ai?
 » What: Nội dung gì? Giới hạn trong nội dung 

thẩm quyền Lãnh đạo cho phép?
 » Where: Tổ chức ở đâu? Đưa ra dẫn chứng 

từ đâu?
 » When: Khi nào? Lúc nào cần phát biểu?
 » Want: Nắm rõ đối tác (thành phần họp) 

muốn gì? Và Lãnh đạo muốn gì? 
 » Way: Cách thức trình bày, thể hiện phát 

biểu như thế nào?

HỌP THAY LÃNH ĐẠO

(bằng hiểu biết về đường phố, bằng thiết 
bị công nghệ để tìm đường khác tối ưu);

 » Công việc, thời gian gấp có thể di chuyển 
bằng phương tiện khác linh hoạt hơn 
trong đô thị là bằng xe máy,...; 

 » Lựa chọn con đường phù hợp hơn cố gắng 
không đến muộn trong cuộc họp;

 » Nhận biết tình hình, chủ động liên lạc 
trước hẹn lùi lịch, thay đổi lịch xin lỗi vì lý 
do kẹt xe.
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06

Tình huống 1: 

Tình huống phát sinh ngoài 
công trường khi mâu thuẫn 
xảy ra giữa Lãnh đạo và 
đơn vị thi công ngoài hiện 
trường. Hai bên đều nóng 
nảy và có nguy cơ xảy ra xô 
xát. Bên đối phương không 
ngừng dọa dẫm và uy hiếp

Tình huống 2: 

Lãnh đạo nhận được tin 
nhắn đe dọa

Cố gắng nhẹ nhàng kiềm chế cảm xúc 
của cả hai bên lại để tránh xô xát. Nếu 
đối phương hung hãn và đông người 
hơn thì phải cố kéo dài thời gian, tính 
toán đường lùi và gọi trợ giúp (từ công 
an hoặc người bên mình). Luôn sẵn 
sàng cho tình huống bị tấn công, nên 
trang bị bình xịt hơi cay trên xe để dự 
phòng các tính huống xấu.

Việc đầu tiên phải xác định rõ mục 
đích của đối tượng là gì: Đòi tiền, hăm 
dọa, đe dọa tính mạng Lãnh đạo, người 
thân Lãnh đạo,...;

 » Xác định rõ đối tượng nhắn tin là ai:
 » Trường hợp xác định được: Liên hệ 

với đối tượng để xác định rõ mục 
đích, xác nhận đối tượng và sắp xếp 
một buổi gặp (nếu cần thiết) để trao 
đổi, tìm cách hòa giải,... nếu đối 
tượng vẫn cố chấp, không chịu hòa 
giải thì cần có các giải pháp đảm bảo 
an toàn cho Lãnh đạo, người thân 
Lãnh đạo;

LÃNH ĐẠO  
BỊ KHỦNG BỐ/ UY HIẾP
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Tình huống 3: 

Người dân uy hiếp trên 
công trường

 » Trong các trường hợp trên, để đảm bảo 
an toàn cho Lãnh đạo và đưa ra các giải 
pháp phù hợp thì cần kết hợp trao đổi với 
1 - 2 người tiếp cận Lãnh đạo, hiểu rõ câu 
chuyện để cùng đưa ra giải pháp (trong 
trường hợp cần thiết);

 » Giữ khoảng cách giữa Lãnh đạo và các đối 
tượng;

 » Can thiệp đưa Lãnh đạo lên ô tô hoặc đến 
nơi an toàn;

 » Cùng nhà thầu, Ban QLDA phân tích và 
giải thích trực tiếp với dân;

 » Nhờ chính quyền địa phương và lực lượng 
công an hỗ trợ (nếu thật sự cần thiết);

 » Trợ giúp can thiệp trực tiếp khi mình 
nhận thấy có thể;

 » Gọi công an, cảnh sát những người xung 
quanh trợ giúp (nếu thật sự cần thiết);

 » Cần bình tĩnh phân tích đối tượng thuộc 
loại người nào? Mục đích là gì? ( Để họ lấy 
uy hay làm cố tình làm giảm uy tín của 
Lãnh đạo...).

 » Trường hợp chưa xác định được: Cần chuẩn 
bị các biện pháp đảm bảo an toàn cho Lãnh 
đạo (vệ sỹ,...); tiếp đó cần tìm hiểu đối 
tượng là ai để có phương án xử lý tiếp theo.
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07  » Chủ động nắm bắt, liệt kê các công 
việc của Lãnh đạo cần giải quyết 
theo thứ tự ưu tiên mức độ quan 
trọng và sự gấp gáp. Nhắc nhở Lãnh 
đạo về những công việc chưa giải 
quyết xong. Cần thống kê và ghi 
chép lại để tránh bản thân thư ký 
cũng quên việc;

 » Trước giờ tan làm, cần thông tin lại 
cho Lãnh đạo về thời gian, nội dung, 
địa điểm cuộc họp vào ngày mai 
thông qua trực tiếp, tin nhắn, gọi 
điện,...;

 » Chuẩn bị trước các tài liệu liên quan 
để lên xe trước cho Lãnh đạo và 
thông tin lại với tài xế được biết về 
lịch họp để nhắc và đón Lãnh đạo;

 » Trường hợp bất khả kháng gọi điện 
cho giúp việc, hoặc người thân...;

 » Trước mỗi cuộc họp báo trước cho 
Lãnh đạo 1 ngày;

 » Gửi đầy đủ tài liệu liên quan để Lãnh 
đạo chỉ đạo giải quyết công việc;

 » Ghi rõ lịch làm việc từng ngày của 
Lãnh đạo trực tiếp;

 » Điều chỉnh khi bị trùng lịch, sắp xếp 
lại lịch cho phù hợp hơn;

 » Lên lịch biểu làm việc tuần, gửi qua 
zalo hay viber cho Lãnh đạo vào 

NHẮC VIỆC CHO  
LÃNH ĐẠO
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Nếu xác định đối tượng hỏi không liên quan 
đến công việc và có ý khai thác thông tin, câu 
trả lời đơn giản nhất là “Không biết”, “Không 
thấy”, “Không nghe”, “Không ở đó”, hoặc im 
lặng lờ đi như không nghe thấy (đối tượng 
có thể dỗi mình nhưng không có quyền bắt 
mình phải nói, khi đó tránh những phiền 
phức, rắc rối). Trong một số trường hợp dặn 
dò phải trả lời như thế nào thì phải tuân thủ 
lệnh ấy.

sáng thứ 2 (công việc bắt buộc đầu tuần);
 » Khái quát công việc tháng, tuần, ngày;
 » Nguyên tắc 4 giờ: Gửi Lãnh đạo tài liệu 

cuộc họp trước khi diễn ra khoảng 4h - 
theo giờ hành chính (Thời gian họp vào 
buổi sáng thì cung cấp tài liệu cho Lãnh 
đạo vào khoảng 4h chiều hôm trước; thời 
gian họp vào buổi chiều thì cung cấp tài 
liệu vào buổi sáng cùng ngày). Với các 
chương trình, sự kiện quan trọng, trình 
Lãnh đạo trước 4 ngày để thống nhất nội 
dung, tài liệu liên quan;

 » Hàng ngày, lên danh sách các việc cần làm, 
đã làm, chưa làm, đặt kế hoạch thời gian 
công việc (nếu có).

08 NGƯỜI THÂN, KHÁCH 
HÀNG MUỐN KHAI 
THÁC THÔNG TIN CỦA 
LÃNH ĐẠO
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MỤC ĐÍCH &
QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
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MỤC ĐÍCH
• Hiểu được công việc nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết 

của một thư ký, trợ lý chuyên nghiệp. 

• Am hiểu các cách soạn thảo Công văn, Báo cáo, Tờ 
trình, Quyết định...

• Trở nên linh hoạt, khéo léo và chính xác, thể hiện 
được tác phong và kinh nghiệm của một người thư 
ký, trợ lý chuyên nghiệp.

• Nắm vững nghiệp vụ thư ký như soạn thảo văn bản 
hoạt động doanh nghiệp, chuẩn bị kế hoạch và nội 
dung làm việc cho Lãnh đạo, nâng cao kỹ năng tổ 
chức làm việc.

• Trợ thủ đắc lực của Lãnh đạo trong công việc.
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DUY TRÌ PHỔ BIẾN & CẬP NHẬT

• Ban Hành chính Nhân sự có trách nhiệm trong việc 
duy trì, phổ biến Cẩm nang Thư ký, Trợ lý Đèo Cả.

• Những ý kiến cải tiến hoặc hiệu chỉnh thông tin 
trong Cẩm nang Thư ký, Trợ lý luôn được đón nhận. 
Những ý kiến này nên được viết ra và đệ trình lên 
Tổng Giám đốc để xem xét.

• Thông thường việc cập nhật Cẩm nang này được 
thực hiện vào cuối năm (nếu cần thiết). Ban Hành 
chính Nhân sự sẽ kiểm tra lại những thay đổi được 
đề xuất và trình cho Tổng Giám đốc chấp nhận trước 
khi có bất kỳ sự thay đổi nào được tiến hành.

ĐỐI TƯỢNG & PHẠM VI ÁP DỤNG
• Tất cả các Thư ký, Trợ lý hay những người đảm 

nhiệm chức vụ tương tự trong hệ thống Tập đoàn 
Đèo Cả.
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