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ĐÔI NÉT VỀ BẢN THÂN

ĐÔI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY KINH NGHIỆM

Mỗi lần được chia sẻ, mỗi lần đứng lớp, mỗi lần cung cấp được giải pháp 

cho cá nhân hoặc tổ chức là bản thân thấy rất vui, hạnh phúc và tràn đầy 

năng lượng. Và, TIẾNG GỌI cho cả cuộc đời mình bắt đầu bằng sự hiện ra 

là “NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG”. “Để bước đi trên lựa chọn đó thì mỗi 

khoảnh khắc trong cuộc sống là 1 bài học giá trị, mỗi bước chân là 1 

trải nghiệm, mỗi người anh Tài gặp là 1 trang sách, mỗi khoá huấn luyện 

là một khoản đầu tư trí tuệ, mỗi tổ chức anh cung cấp giải pháp là một 

câu chuyện. Và tất cả những điều đó là CHẤT LIỆU để anh TRAO GIÁ TRỊ, 

GỬI YÊU THƯƠNG VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG”.

Hiện nay, anh Cao Văn Tài đang là Master Trainer của VMP Academy, Chuyên gia đào tạo kỹ năng cho các doanh nghiệp.

Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, 5 năm làm việc tại Tập đoàn Thế Giới Di

Động. Một số doanh nghiệp mà anh Tài đã từng cộng tác bao gồm: Toyota, An Phước, Bayer, Provimi, Shinhan Bank, 

Coca - Cola Việt Nam, Posco, Mobifone, Petrolimex, VMS, Tafico, Oxcel, Siêu Tính Corporation, Phương Nam Corp, 

SCC-Thuỵ Điển, Euro window,  Digi texx, Esamho, Rohto, Tiki, Amata, Đồng Tâm Group, Kiên Long Bank, Woosung, LG Vina, 

Galaxy Thiên Hà, Hoa sao, AD company, HS Vina, Viện thẩm mỹ JW, Vitto, Phú Hưng Life, KDI…

“Tôi chọn tôi là người
TRUYỀN CẢM HỨNG”

Với thế mạnh tốt nghiệp chuyên ngành “Tâm lý học trong nhân sự”, trong mỗi chương trình đào tạo 

của mình, anh Tài luôn hiểu rõ và nắm bắt tâm lý học viên từ đó điều chỉnh phương pháp tiếp cận, 

tạo ra không khí lớp học luôn thoải mái. Một trong những đam mê của anh là ứng dụng tâm lý 

vào trong hoạt động đào tạo, hoạt động kèm cặp, huấn luyện Quản lý và Nhân viên.
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Những chương trình điển hình:

Thiết kế chuỗi chương trình “Phát Triển Năng Lực 

Lãnh Đạo”, triển khai huấn luyện module indoor và 

outdoor cho đội ngũ Quản Lý.

Thiết kế chuỗi chương trình “Phát Triển Năng Lực

Tân Quản Lý”, triển khai huấn luyện module indoor 

và outdoor, đánh giá cuối khoá và kèm cặp sau chuỗi 

chương trình cho đội ngũ Tân Quản Lý.

Thiết kế, triển khai chương trình “Lên tinh thần làm việc”

 cho nhân viên sale.

Thiết kế chương trình “Kỹ năng chốt đơn hàng

hiệu quả”, triển khai huấn luyện indoor, theo dõi và 

đánh giá sau huấn luyện dành cho nhân viên sale.

Thiết kế dự án “ Phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa”

Xây dựng chương trình “Giao tiếp truyền sức mạnh” 

cho đội ngũ văn phòng.

Xây dựng Văn Hoá Dịch Vụ Khách Hàng trong ngành 

bán lẻ.

Xây dựng Văn Hoá Giao Hàng.

Những chuyên đề thường xuyên huấn luyện:

Nâng tầm dịch vụ khách hàng, Nghệ thuật phục vụ khách hàng.

Đọc vị khách hàng và giao tiếp tạo thiện cảm, Hiểu người 

biết ta – Vận hành hiệu quả, Train The Trainer, Chân dung 

người Quản Lý, Hoạch định công việc hiệu quả, Kỹ năng 

triển khai công việc, Nghệ thuật động viên và gắn kết đội ngũ, 

Phát triển nhân viên, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, 

Tư duy tích cực, Quản trị sự thay đổi, Kỹ năng thuyết trình, Họp 

kết hợp huấn luyện, Họp kết hợp trải nghiệm, Teambuilding. 

Phương pháp Đào tạo chủ đạo:

Learning by Doing 3V (Vui vẻ - Vận động - Vận dụng): Đây cũng chính là phương pháp đào tạo chủ đạo tại Học viện Đào

tạo VMP, tập trung vào hoạt động tương tác hai chiều, tác động thể chất lẫn tinh thần, tạo môi trường thân thiện, vui vẻ,

bài tập thực hành thực tế theo tình huống phù hợp với người học và kế hoạch vận dụng hiệu quả.

Phong cách đứng lớp của Tài được đặc trưng bởi ba điểm sau:

Cơ sở khoa học vững vàng

Tính ứng dụng cao

Khai thác nội lực của người học

Thế mạnh trong nghề:

1. Xây dựng dịch vụ khách hàng xuất sắc

2. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 

3. Thực hiện các dự án Phát triển đội ngũ 

lãnh đạo kế thừa

4. Xây dựng hệ thống/thiết kế chương trình đào tạo 

indoor và/ hoặc outdoor giúp cho người học thay đổi 

nhận thức, thay đổi thái độ, thay đổi hành vi để họ 

đạt được hiệu quả cao hơn trong công việc và cuộc sống.

Trong quá trình công tác, anh Tài đã phục vụ hơn 1700 khóa huấn luyện với hơn 50.000 học viên. Đặc biệt, Huấn luyện 

thăng cấp lên vị trí Quản Lý Siêu Thị hơn 1600 thành viên cho Thế Giới Di Động; Ngoài ra, 3 năm liền là Trainer đạt 

thành tích A+ (năm 2016, 2017, 2018). Anh Tài là Chuyên gia huấn luyện kỹ năng mềm ấn tượng và thu hút học viên 

của dự án SCC – Thụy Điển năm 2013. Anh còn là người thực hiện chuỗi chương trình “Xây dựng niềm tin và gắn kết 

đội ngũ” năm 2019 dành cho hơn 700 nhân sự của toàn bộ ngân hàng Kiên Long Bank. 
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MỘT SỐ CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Kết thúc chương trình Benew hôm nay rất cám ơn VMP ACADEMY & TOYOTA, Hiền chỉ muốn dùng 2 từ “ Tuyệt Vời” 

với chương trình thầy Tài đứng lớp chia sẻ.

Bản thân Hiền học được 1 điều hãy cứ “Say Yes”. Nếu như bạn chưa đạt được đến đích cuối cùng, thì ít nhất bạn 
cũng đã hơn ngày hôm qua nhiều.

Trước đây Hiền là một người rất thích “Say no” bởi vì Hiền luôn nghĩ rằng mình thông minh và rất thực tế. Bởi vì lý do 
đó khi nhìn vào 1 vấn đề Hiền nghĩ không làm được đâu và phải biết dừng lại. Và ngày hôm nay, Hiền thấy chính suy 
nghĩ đó đã “giết” mọi ý tưởng và  giới hạn nguồn lực của mình.

Nếu Hiền “Say yes” thì ít nhất trong suy nghĩ mình sẽ hướng đến giải pháp để giải quyết vấn đề. Nếu ai đó trong số 
các bạn ở đây đang có suy nghĩ giống Hiền, thì Hiền nghĩ là mình nên “bỏ” đi.

Từ ngày mai, sau khi kết thúc chương trình này, Hiền sẽ tự nhắc nhỡ mình rằng phải luôn luôn “Say yes” như Thầy 
Cao Văn Tài đã chia sẻ.

Chị Hiền – Toyota (Field Service Operation Department)

  Đại diện Học viên tại công ty CP Tiki

Qua khóa học của thầy Tài về tư duy tích cực và quản lý cảm xúc, Hiền nhận ra được nhiều bài học về giá trị. Hiền đã 

đúc kết được cho mình 3 bài học sau:

Thứ 1. Khóa học đã Truyền năng lượng cho bản thân Hiền giúp  Hiền Có một cách nhìn tích cực về mọi điều trong 

cuộc sống biết Đón nhận, yêu thương, biết ơn.

Thứ 2: Kiềm chế được cảm xúc của bản thân, tạo môi trường thân thiện và tích cực, mọi người gắn kết và phát huy 

sức mạnh tập thể trong công việc.

Thứ 3: Một số công cụ thầy Tài đưa ra giúp Hiền giải tỏa căng thẳng, tìm lại được niềm vui và luôn tư duy tích cục

trong cuộc sống. Cám ơn thầy Tài và VMP đã mang đến những giá trị tuyệt vời cho khóa học. Hi vọng những giá trị 

này sẽ đến được với nhiều nhiều hơn nữa.

                                                                                 



Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp anh/ chị cảm được đôi phần về con người anh Tài và rất sẵn lòng cho sự kết nối! 
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Chân thành cảm ơn!


