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KHUNG GIẢI PHÁP 4P - 9 MÔ-ĐUN

03 NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ
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DỊCH VỤ CỦA WEATWORK

CÁC CÔNG CỤ CHÍNH

LỢI ÍCH - Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Chương trình

SẢN PHẨM ĐẦU RA MONG ĐỢI 

LỢI THẾ SO SÁNH 



DỊCH VỤ

Cố vấn & tư vấn phát triển

ưu thế tổ chức

Huấn luyện nội bộ và xây

dựng đội ngũ

Hướng dẫn hợp nhất cơ chế &

quy tắc làm việc trong tổ chức

Đánh gía và quản lý rủi ro

trong tổ chức và đội ngũ

Chúng tôi cung cấp
những dịch vụ cơ bản
sau về thúc đẩy hiệu suất làm
việc dựa trên ưu thế tổ chức:
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Quản lý

rủi ro

1
2
3
4

- Purpose-driven 
- People-related 
- Procedure-related 
- Problem-related 
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KHUNG GIẢI PHÁP

4P - 9 MÔ-ĐUN

- Mục tiêu 
- Con người

- Quy trình
- Vấn đề  

Khung giải pháp Weatwork bao gồm 9 mô-dun tương ứng với Nguyên lý tổ chức 4P bao gồm Mục tiêu, Con người, Quy trình & Vấn đề 

Hệ thống hóa

thông tin

Phát triển

lãnh đạo

Phát triển

đội ngũ

Thống nhất

cơ cấu

Hợp nhất

quy tắc

Thực thi

hiệu quả
Đánh giá có

sự tham gia

Xác định ưu

thế tổ chức
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We360 
WeLEARN
WeTRACK 

We360 

WeLEARN

WeLEARN

WeLEARN

KHUNG GIẢI PHÁP
4P - 9 MÔ-ĐUN
03 NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ  

- Đánh giá 360 độ 

- Quản lý quan hệ đối tác

- Đào tạo truyền thông

03 Nền tảng công nghệ We360, WeLEARN, WeTRACK là các giải pháp hỗ trợ việc thực hiện hiệu quả Chương trình WEATWORK

Phát triển

lãnh đạo

Hợp nhất

cơ cấu

Thực thi

hiệu quả

Xác định ưu

thế tổ chức

Phát triển

đội ngũ

Thống nhất

quy tắc

Đánh giá có

sự tham gia

Hệ thống hóa

thông tin

Quản lý

rủi ro
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03 NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

We360 WeTRACK

Giải pháp trực tuyến đánh giá
ưu thế tổ chức thông qua công

cụ e-scanning 360 độ

Giải pháp trực tuyến quản lý các kết quả
hợp tác chính giữa RespectVN và tổ
chức đối tác trong thời gian tham gia

Weatwork 

WeLEARN

Giải pháp lồng ghép kết quả đào tạo
& truyền thông nội bộ giữa các cá

nhân & đơn vị trong tổ chức tham gia
Weatwork dựa trên ghi nhận thực tế
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Thiết kế riêng theo đặc trưng tổ chức

Đánh giá ưu thế tổ chức 360 độ Theo dõi kết quả hợp tác đối tác  Tích hợp truyền thông & đào tạo 



Nội dung đào

tạo bằng hình

ảnh gắn kết

khách hàng

& nhân sự 

Quản lý trực

tuyến thông tin

của tổ chức và

đội ngũ

Hệ thống

biểu mẫu

thông minh

Kênh truyền

thông nội bộ
& tích hợp đào

tạo trực tuyến

CÁC CÔNG CỤ CHÍNH - WeLEARN
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Tháng 02

Tháng 01

Gói Tiêu chuẩn
Tối đa 30 người/tổ chức

SẢN PHẨM ĐẦU RA
MONG ĐỢI

06 buổi huấn luyện trực tiếp

20h hỗ trợ trực tuyến
06 buổi huấn luyện trực tiếp

20h hỗ trợ trực tuyến 06 buổi huấn luyện trực tiếp

20h hỗ trợ trực tuyến

24/7 nền tẳng truyền thông trực tuyến 

Xác định ưu
thế tổ chức

Thống nhất
quy tắc

Thực thi
hiệu quả

Phát triển
lãnh đạo

Phát triển
đội ngũ

Hợp nhất
cơ chế

Đánh giá có sự
tham gia

Hệ thống hóa
thông tin

Quản lý
rủi ro

01 Bộ tiêu chí

xác định Ưu

thế tổ chức   

01 trang web

riêng dành

cho lãnh đạo

01 Bộ quy

chuẩn làm

việc tối thiểu

01 Hướng dẫn

việc giám sát

Bộ Quy chuẩn

hiệu quả 

01 trang web

truyền thông

của đội ngũ 

01 Ma trận

trách nhiệm

thống nhất 

01 Hướng

dẫn Đánh giá

hiệu quả làm

việc cơ bản 

01 Hướng

dẫn việc quản lý

thông tin nội bộ 

01 Hướng dẫn

việc quản lý

rủi ro tổ chức 

Tháng 03

Chương trình được thiết kế để thực hiện trong vòng 03 tháng 
09 sản phẩm đầu ra mong đợi tương ứng với 09 mô-đun của chương trình
09 sản phẩm do đội ngũ trực tiếp thiết kế và xây dựng, với sự huấn luyện & hỗ trợ của chuyên gia RespectVN
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LỢI ÍCH ĐO LƯỜNG ĐƯỢC
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0 10 20 30 40

Lãnh đạo tốt hơn

Cải thiện nhanh hơn

Tỉ suất hoàn vốn cao hơn

Phát triển nhân tài tốt hơn

Ứng dụng công nghệ tốt hơn

Tổ chức gắn với giá trị cốt lõi dài hạn hơn

Kết quả hợp tác từ 2014-2019

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG 

Far Eastern Vietnam - Nguyên Tổng Quản lý

“...Tôi rất thích cách RespectVN sáng tạo cách thức kết nối các cá nhân và đội
ngũ lại với nhau theo mục tiêu chung và công việc hàng ngày của doanh
nghiệp. Điều này khác hẳn các chương trình team-building mang tính phong
trào & thường chỉ diễn ra vài lần trong năm..." 

Silkpath Hotels & Resorts - Nguyên Giám đốc điều hành Tập đoàn

“...Các sản phẩm tư vấn của RespectVN cho chúng tôi thấy hiệu quả quản
lý tổ chức & chất lượng nhân sự tác động trực tiếp & đáng kể lên doanh
thu và lợi nhuận của một chuỗi khách sạn như thế nào...”

Best Western Sonasea Phu Quoc - Phó Tổng quản lý khách sạn 

“... RespectVN giúp chúng tôi lần đầu tiên được học về mô hình kinh doanh của khách sạn,
đồng thời thảo luận & thống nhất làm thế nào để cùng nhau đạt được mục tiêu cốt lõi là sự
hài lòng của khách hàng và lợi nhuận cao. Chúng tôi chưa từng làm điều này ở các buổi đào
tạo trước đây ... Tôi và đội ngũ của tôi đánh giá rất cao Chương trình này..."



LỢI THẾ
SO SÁNH
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ĐỐI THỦ 1 ĐỐI THỦ 2

ĐỐI THỦ 3

• Huấn luyện đội ngũ, cá nhân

trong cùng một tổ chức 

• Xây dựng đội ngũ qua thực việc 

• Tăng cường gắn kết các cá nhân

vào chính mục tiêu cơ bản của tổ
chức & theo đặc trưng tổ chức 

• Cần sự cam kết của lãnh đạo

& sự tham gia của nhiêu cá nhân

• Đào tạo hàng loạt  

• Đào tạo nhiều cá nhân đến

từ các tổ chức khác nhau 

• Các cá nhân không am hiểu

về đặc trưng của tổ chức

mình 

• Huấn luyện cá nhân 

• Chỉ huấn luyện riêng lẻ các

cá nhân để họ gắn kết hơn

với các cá nhân khác 

• Chi phí cao $1000/cá nhân

• Tổ chức chương trình team

building nội bộ 

• Các trò chơi chỉ tăng cường

tính gắn kết tại thời điểm

tham gia chương trình    

• Các cá nhân không có cơ
hội hợp tác thực việc 



Liên hệ
+84 888 061 222
info@respectvn.com
facebook.com/RespectVN
respectvn.com
weatwork.co


