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KHỞI NGHIỆP HIỂU NHƯ THẾ NÀO ? 
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Ước mơ và hoài bão 

Người có khát vọng và dám 
hành động 

Động lực là vì muốn mang lại cuộc sống 
tốt hơn cho gia đình và bản thân 

Động cơ là muốn tạo ra giá trị/giải 
quyết các vấn đề cho xã hội tốt hơn 

(Những dấu hiệu nhận biết sự khác biệt về khởi nghiệp) 



YẾU TỐ ĐẶC TRƯNG CỦA KHỞI NGHIỆP 

Khởi nghiệp 

Khởi nghiệp không dành cho tất cả mọi người  

Khởi nghiệp tuân thủ quy luật của việc “có thành công thì 

có thất bại”  

Khởi nghiệp và quá trình chuẩn bị - Tham gia khởi nghiệp 

sẽ tạo nên những con người bản lĩnh hơn, hiểu biết hơn và 

phát huy được tối đa tiềm năng của bản thân. 

Khởi nghiệp thành công thì sẽ mang lại cuộc sống thành 

công và góp phần ích lợi cho cộng đồng  

Khởi nghiệp thất bại có thể sẽ phải trả giá bằng tiền bạc, 
thời gian và công sức. Nhưng nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng 

thì sẽ giảm thiểu được tối đa sự rủi ro, đồng thời sẽ cũng 

mang lại được một con người bản lĩnh hơn. 
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MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HSSV KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

* Giúp cho người học tiết 
kiệm thời gian và phòng 
trách được những sai lầm 

không đáng có.  
* Tạo việc làm ngay từ 

khi còn là sinh viên và có 
được thu nhập cao ngay 

sau khi tốt nghiệp ra 
trường 

Trang bị các kiến thức, 
kỹ năng nâng cao năng 
lực của bản thân, từ đó 

góp phần hình thành nên 
nền tảng khởi nghiệp cho 
học sinh sinh viên trong 
thời gian học tập tại các 

nhà trường 

Thúc đẩy tinh thần Khởi 
nghiệp của học sinh, sinh 

viên  
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KHỞI NGHIỆP MANG LẠI NHỮNG GIÁ TRỊ GÌ ? 
(Họ có những điểm gì tương đồng?) 



Một là, Hai là, Ba là, Bốn là, 

Kiến thức  
và Kỹ năng 

 toàn diện 

Sự tự tin, 
Chính kiến, 
khả năng  
Ra quyết 
định 

Có Nhận 
thức 

về tương lai 
của bản 

thân 

Có Tinh thần 

 của  người  
Khởi nghiệp 
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Năm là, 

Có “Tâm 
Đức” 

 của  người  
Khởi nghiệp 

KHỞI NGHIỆP MANG LẠI NHỮNG GIÁ TRỊ GÌ ? 
(Đối với sinh viên) 

...HÀNH TRÌNH... 



NHÀ  
TRƯỜNG 

Xây dựng, cung cấp  
công cụ triển khai 

Tổ chức trải nghiệm 
Thực tiễn 

Khích lệ, động lực 
thông qua chủ  

trương của  
Chính Phủ 

Xây dựng môi trường, 
Đầu mối triển khai Tổ chức các cuộc thi 

và thể hiện ý tưởng 

Phổ biến, 
tuyên truyền 
 trực tiếp 
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KHÁI NIỆM LÀM VIỆC NHÓM 

Tập hợp từ hai hoặc nhiều người có kiến thức, 
chuyên môn 

Chung mục tiêu 

Thường xuyên tương tác 

Nhiệm vụ rõ ràng  

Chi phối bởi Quy tắc 
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LỢI ÍCH CỦA LÀM VIỆC NHÓM 

1 
• Rút ngắn thời gian làm việc 

2 
• Phát huy khả năng sáng tạo 

3 
• Tạo môi trường làm việc thân thiện 

4 

• Ứng dụng phổ biến trong quản trị 
nhân sự hiện đại 
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CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH NHÓM 
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• Tụ họp thành viên, có nhiều sự 

khác biệt trong đam mê, nhiệt 
huyết, kiến thức, thái độ, kỹ năng.. 

• Bởi vậy tồn tại khoảng cách giữa 

các thành viên do các thành viên 

đang thăm dò, tìm hiểu lẫn nhau, 

thử thách khả năng lãnh đạo của 

Leader. 

• “Sóng ngầm”: giữ kín các quan 

điểm cá nhân: rụt rè, ngại giao tiếp 

CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH NHÓM 

1. Giai đoạn Hình thành 



• Cái tôi thể hiện đặc biệt: bộc lộ các 

vấn đề & các quan điểm khác nhau 

• Xảy ra xung đột về cách làm việc, 

phân chia công việc và chia sẻ 

trách nhiệm 

• Một số rút khỏi nhóm hoàn toàn 

hoặc về tinh thần 
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2. Giai đoạn Công phá 



• Các thành viên nhận thấy lợi ích của 

việc hợp tác cùng nhau & giảm bớt 
xung đột 

• Cơ chế giải quyết các mâu thuẫn & 

giao tiếp được thống nhất 
• Sự tin tưởng, chấp nhận và tôn trọng 

giữa các thành viên gia tăng 

• Thành viên hiểu rõ về mục tiêu của 

nhóm 

• Mức độ nhiệt huyết và cộng hưởng cao 
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3. Giai đoạn Ổn định 



• Đây là giai đoạn cao trào 

• Công việc đi vào ổn định 

• Hệ thống công việc thành lập 

• Sự gắn kết thành viên 

• Giao tiếp dễ dàng 
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4. Giai đoạn Hoàn thiện 



QUY TẮC LÀM VIỆC NHÓM 

Lắng 
nghe 

Chất 
vấn, 

thuyết 
phục 

Tôn 
trọng 

Đoàn 
kết 

Tinh 
thần 
Help, 
Share 
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NHỮNG KHÓ KHĂN KHI LÀM VIỆC NHÓM 



Nể nang 
các mối 
quan hệ. 

Thích thụ 
động 

Đùn đẩy 
trách 
nhiệm  

Chữ “I” 
trong 
Team 

Không 
chú tâm 

NHỮNG KHÓ KHĂN KHI LÀM VIỆC NHÓM 



PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ 

1 • Mục tiêu nhóm 

2 • Làm việc theo Quy tắc nhóm 

3 • Phân công, quản lý công việc rõ ràng 

4 • Gắn kết các thành viên trong nhóm 



BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ 



DANH NGÔN 

 

“Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến 

triển. Làm việc cùng nhau là sự thành công.” - Henry Ford 


