PHỤ LỤC 1
LỚP TẬP HUẤN “NÂNG CAO HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC”
(Đính kèm Thông báo số 65/TB-D-HTQT ngày 15 tháng 02 năm 2022
của Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh)
Thời gian: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 02 năm 2022. Thời lượng: 02 buổi (sáng từ 08:00 – 11:30,
chiều từ 13:30 – 16:00).
Địa điểm: Phòng Họp Khoa Dược (Tầng 1 – Khu Hành chính).
Đối tượng học viên: chủ đề này dành cho giảng viên, nhân viên Khoa Dược muốn nâng cao
giá trị bản thân, cân bằng giữa công việc và cuộc sống và trở nên hiệu quả trong mọi khía cạnh
của cuộc sống.
Giới thiệu Lớp Tập huấn: Với bất kỳ tổ chức nào, nâng cao hiệu suất công việc chủ yếu
tập trung vào việc nâng cao hiệu suất người lao động, là một chiến lược hàng đầu để tổ chức
trở nên hiệu quả. Với người lao động, nâng cao hiệu suất công việc đồng nghĩa với việc
nâng cao giá trị của bản thân qua ngày tháng và trở nên hiệu quả hơn trong cuộc sống
hàng ngày, tận hưởng mỗi giây phút hiện tại. Người học sẽ có nhiều cơ hội chiêm nghiệm về
chính bản thân mình, từ đó sẽ tự tích lũy những góc nhìn và kỹ năng làm việc hiệu quả,
để bản thân trở nên hiệu quả và luôn là phiên bản tốt hơn mỗi ngày.
Mục tiêu Lớp Tập huấn: sau khóa học (02 buổi), học viên có thể:
- Về kiến thức:
o Nhận diện được chân dung người hiệu quả
o Khái quát hóa được tầm quan trọng của hiệu quả công việc.
o Nhận diện được các yếu tố quyết định hiệu quả công việc.
- Về kỹ năng:
o Tự tạo động lực làm việc.
o Ứng phó các tình huống trong công việc/cuộc sống.
o Nâng cao hiệu quả tập trung và trạng thái dòng chảy.
o Ứng dụng hệ thống và công nghệ để trở nên hiệu quả.
- Về thái độ:
o Chiêm nghiệm và thể hiện hiệu quả cá nhân qua từng mức độ.
o Chiêm nghiệm việc tự phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.
o Ứng dụng bài học để trở nên hiệu quả, cân bằng công việc và cuộc sống.
Giới thiệu giảng viên: ThS.DS. Trần Lê Diễm Anh, Viện IRDM.
- Tốt nghiệp ngành Dược vào năm 1997 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh & Tiếp thị vào năm 2010 tại Đại học Columbia Southern
(Mỹ). Nghiên cứu sinh ngành Xã hội học - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từng giữ nhiều vị trí quản lý của tập đoàn Dược phẩm top 10 thế giới như Giám đốc
Phát triển kinh doanh (Roche), Giám đốc Tiếp thị (Johnson & Johnson, Menarini),
Trưởng Đại diện kiêm Giám đốc Điều hành (Chemo Iberica SA.), Quản lý kinh doanh
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(MSD, Merck),... và kinh qua nhiều lĩnh vực điều trị khác nhau trong ngành Dược phẩm
và xét nghiệm. Hiện đang là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển nguồn lực Việt.
- 20 năm ở vị trí quản lý con người và phụ trách dự án chiến lược và kinh doanh
quan trọng của tập đoàn dược phẩm. Đam mê phát triển những tài năng trẻ; tư vấn
chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp cùng ngành trong nước.
- Đam mê chia sẻ cho phụ nữ bí quyết xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình và nuôi dạy
con. Thiết lập thành công thói quen tập thể dục và thiền định mỗi ngày cùng với lối sống
và ăn uống lành mạnh trong gia đình./.
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PHỤ LỤC 2
LỚP TẬP HUẤN “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NHÓM NHỎ”
(Đính kèm Thông báo số 65/TB-D-HTQT ngày 15 tháng 02 năm 2022
của Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh)
Thời gian: Thứ Hai, ngày 21 tháng 02 năm 2022. Thời lượng: 02 buổi (sáng từ 08:00 – 11:30,
chiều từ 13:30 – 16:00).
Địa điểm: Phòng Họp Khoa Dược (Tầng 1 – Khu Hành chính).
Đối tượng học viên: giảng viên Khoa Dược.
Giới thiệu Lớp Tập huấn: Phương pháp giảng dạy nhóm nhỏ giúp cho giảng viên lựa chọn
được các phương pháp giảng dạy hiệu quả để đạt được các kết quả học tập mong đợi của
môn học ở các mức độ khác nhau.
Mục tiêu Lớp Tập huấn: sau khi kết thúc khóa học (02 buổi), người học có thể:
- Về kiến thức:
o Lựa chọn các chiến lược và phương pháp dạy học tương thích với kết quả học tập
mong đợi và phương pháp đánh giá theo nguyên lý tương thích kiến tạo.
o Thiết kế đề cương, trong đó có các phương pháp giảng dạy, để triển khai các
chiến lược dạy - học.
- Về kỹ năng:
o Phát triển kỹ năng đánh giá và cải tiến chiến lược dạy học theo quy trình CARD.
- Về thái độ:
o Thể hiện thái độ tôn trọng người học.
Giới thiệu giảng viên: PGS.TS. Lê Quang Minh, Viện IRDM.
- PGS.TS. Lê Quang Minh tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Wageningen, Hà Lan.
Các vị trí công tác: nguyên Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, nguyên Phó Giám đốc Đại học
Quốc Gia TP.HCM, nguyên Viện trưởng Viện Quản trị Đại học - Đại học Quốc gia
TP.HCM, Cố vấn cho Tổ chức VLIR (Hiệp hội các Trường Đại học Vương quốc Bỉ).
- Ông đã được tập huấn và là học giả về giáo dục ở University of California, Los Angeles,
USA. Ông đã tập huấn cho Đại học Mahidol (Thái Lan) về “Giáo dục dựa trên kết quả”;
cho Đại học UNPAZ (Đông Timor) về “Thiết kế chương trình đào tạo Đại học”. Ông đã
báo cáo với tư cách diễn giả chính (key note speaker) ở trên 20 hội nghị quốc tế về
giáo dục./.
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PHỤ LỤC 3
LỚP TẬP HUẤN “HỢP TÁC VÀ LÀM VIỆC NHÓM”
(Đính kèm Thông báo số 65/TB-D-HTQT ngày 15 tháng 02 năm 2022
của Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh)
Thời gian: Thứ Ba, ngày 22 tháng 02 năm 2022. Thời lượng: 02 buổi (sáng từ 08:00 – 11:30,
chiều từ 13:30 – 16:00).
Địa điểm: Phòng Họp Khoa Dược (Tầng 1 – Khu Hành chính).
Đối tượng học viên: giảng viên, nhân viên Khoa Dược.
Giới thiệu Lớp Tập huấn: Khóa học giới thiệu đặc điểm và cấu trúc của nhóm và
tầm quan trọng của làm việc nhóm và có một đội nhóm hiệu quả trong một tổ chức, từ đó giúp
học viên nhận diện những khó khăn mà đội nhóm luôn phải đối mặt để phát triển các kỹ năng
tương tác, cho - nhận phản hồi và thái độ cần thiết để người học trở thành một thành viên
tuyệt vời trong nhóm.
Mục tiêu Lớp Tập huấn: sau khóa học (02 buổi), học viên có thể:
- Về kiến thức:
o Nhận diện đặc điểm đội nhóm và các thách thức mà đội nhóm luôn gặp phải.
o Nhận biết tầm quan trọng của việc hợp tác và làm việc nhóm trong nền tảng công nghệ
4.0.
- Về kỹ năng:
o Các kỹ năng tương tác với các thành viên khác nhau trong nhóm (giao tiếp, lắng nghe,
nhận biết).
o Kỹ năng cho - nhận phản hồi.
- Về thái độ:
o Trân trọng sự khác biệt của các thành viên trong nhóm.
o Phát triển tinh thần trách nhiệm trong đội nhóm.
o Tinh thần khiêm nhường và cầu thị.
o Trung thực và cởi mở.
o Sống tử tế.
Giới thiệu giảng viên: ThS. Nguyễn Minh Hương, Viện IRDM.
- Tốt nghiệp Đại học Văn hóa và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, lấy bằng Thạc sĩ
của Đại học Canberra (Úc).
- Hơn 20 năm cống hiến không mệt mỏi cho ngành truyền thông Việt Nam qua nhiều
vai trò: Biên tập viên & MC Đài Truyền hình TP.HCM, Trưởng Phòng Văn hóa
Nghệ thuật & Quan hệ Quốc tế - Nhà Văn hóa Thanh niên, Phó Giám Đốc Nhà Văn hóa
Sinh viên TP.HCM.
- Hiện nay là CEO của Golden Community Group. Đặc biệt được chứng nhận Certificate
Practitioner về NLP và Timeline TherapyTM (cấp bởi ABNLP & TLTA Hoa Kỳ).
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- Một trong những chuyên gia đào tạo và là diễn giả nổi bật trong lĩnh vực Media &
Communication và Phát Triển Con Người tại IRDM./.
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