
 

 

 

 

 

  

 

THƯ MỜI 

KHOÁ ĐÀO TẠO  

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM SÁT TUYẾN ĐẦU VỚI TWI 
 

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp 

Training Within Industry (TWI) – Nhóm Huấn luyện là chương trình đào tạo các kỹ 

năng quản lý thiết yếu dành cho cấp quản lý, giám sát đội nhóm. Công cụ TWI sẽ đem lại cho 

doanh nghiệp những giá trị thực tiễn như chuẩn hóa tay nghề, tăng năng suất chất lượng, giảm 

thời gian đào tạo, làm việc an toàn hơn, cải thiện tinh thần làm việc và giải quyết vấn đề hiệu 

quả. TWI gồm có 03 chương trình cốt lõi: Kỹ năng chỉ dẫn việc (JI), Kỹ năng cải tiến phương 

pháp (JM) và Kỹ năng quan hệ công việc (JR). Với tất cả những lợi ích trên, việc trang bị TWI 

cho các cấp quản lý là thực sự cần thiết với hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy 

và nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp. 

Nhằm mục đích nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng thực hiện cũng như chia sẻ áp dụng 

thành công TWI trên Thế giới, Trung tâm SMEDEC 2 trân trọng kính mời doanh nghiệp cử 

cán bộ tham dự khóa đào tạo: 

“GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM SÁT TUYẾN ĐẦU VỚI TWI” 

1. Thời gian: 06 ngày, từ ngày 17 - 22/06/2019 

2. Địa điểm: Trung tâm SMEDEC 2, số 64-66 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.HCM 

3. Học phí: Toàn bộ khóa đào tạo trị giá 10.000.000đ nhưng Trung tâm SMEDEC 2 hỗ 

trợ doanh nghiệp với mức giá 5.000.000đ/học viên. Trường hợp doanh nghiệp đề cử 

từ 02 học viên trở lên thì từ học viên thứ hai sẽ được giảm 30% học phí (giá trên bao 

gồm VAT, teabreak, ăn trưa, tài liệu). 

4. Ngôn ngữ: Tiếng Anh (không phiên dịch) 

5. Giảng viên: Chuyên gia đầu ngành về TWI đến từ Mỹ - Ông Mark Warren (lý lịch 

chuyên gia đính kèm) 

Học viên tham dự sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. 

Để đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho chương trình, Quý doanh nghiệp vui lòng gửi Phiếu 

đăng ký (đính kèm) về Ban tổ chức cho: Anh Phạm Hòa – Phòng Hợp tác Quốc tế - 

08.9999.3935 – email: htqt.smedec2@tcvn.gov.vn/hoadaodao123@gmail.com trước ngày 

12/06/2019. 

Trân trọng kính mời. 

   
 


