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LỜI MỜI CÙNG THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG 

Thân chào các bạn

Mang trong mình sứ mệnh kết nối và chia sẻ tri thức, Vita Share 
sẽ không thể thực hiện điều đó nếu không có sự hỗ trợ của 
cộng đồng.

Vì vậy, Vita Share mong muốn có được sự góp sức của cộng đồng 
để cùng nhau  tạo nên sức mạnh lan tỏa, chung tay đưa tri 
thức đến với mọi người.

Sự góp sức dù ít hay nhiều cũng đều rất đáng trân trọng. 



ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỘNG ĐỒNG 

Hình thức tham gia 
- Bất kỳ đơn vị, cá nhân nào cũng có thể đứng ra tổ chức chương trình, được 

quyền mời khách, được quy định mức phí phù hợp
- Mọi học viên tham gia đều đóng góp tổ chức dưới mọi hình thức với sự chủ 

động  của đơn vị tổ chức như :
+ Tình nguyện hỗ trợ, đưa đón giảng viên, làm MC chương trình 
+ Hỗ trợ phòng học, các phương tiện thiết bị giảng dạy
+ Chia sẻ cảm nhận về chương trình với bạn bè, 
+ Kêu gọi mọi người cùng tham gia tổ chức chương trình cộng đồng
+ Hỗ trợ bánh ngọt, trái cây, nước uống, hoa, quà cho chương trình
+ Hỗ trợ in các ấn phẩm cho chương trình,chụp ảnh, viết bài.  
+ Hỗ trợ chi trả một vài chi phí khác hoặc góp Quỹ phát triển cộng đồng 
cho Vita Share



ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỘNG ĐỒNG 

Đối tượng tham gia: 
Bất kỳ ai, cá nhân hay doanh nghiệp cũng có thể đăng ký 

tham gia chương trình với tư cách cá nhân hay đại 
diện cho doanh nghiệp/ tổ chức, không phân biệt giới 
tính và độ tuổi, nghề nghiệp. 



ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỘNG ĐỒNG

Vai trò của Vita Share: 
- Vita Share hỗ trợ các giảng viên, trợ giảng chuyên nghiệp tham gia 

chương trình với tinh thần tình nguyện, không nhận giảng phí. 
Giảng viên được tạo điều kiện thuận lợi nhất để dạy tốt.

- Truyền thông thông tin về chương trình và các đơn vị tham gia tổ 
chức. 

Gây quỹ cộng đồng: 
Số tiền còn lại sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được đưa vào Quỹ phát 

triển cộng đồng của Vita Share và được công bố công khai ngay sau 
chương trình. 



  

TRI ÂN TỪ CỘNG ĐỒNG VITASHARE

Vita Share tri ân tất cả các đơn vị, cá nhân hỗ trợ chương trình cộng đồng, 
không phân biệt mức đóng góp, hình thức đóng góp.

Lời cảm ơn đến từng đơn vị, cá nhân từ Vita Share vào cuối chương trình
Đặt logo trên backdrop, các ấn phẩm của chương trình
Chụp anh lưu niêm, đăng tải thông tin về các đơn vị tổ chức và danh sách ̉ ̣

khách mời tham dự trên website Vita Share
Được gởi thông tin mời tham dự các chương trình cộng đồng khác 
Đăng ký làm đơn vị tổ chức các chương trình tiếp theo 
Được tặng quà/ gửi brochure đên khach tham dự trong chương trình.́ ́
Được tặng 1-5 vé mời khách tham dự chương trình. 



ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỘNG ĐỒNG

Quy trình thực hiện:
Bước 1: Liên hệ với Vita Share, đăng ký, thống nhất  thời gian, địa điểm, 

các tổ chức cùng tham gia tổ chức trong một chương trình, cách thức 
liên kết tổ chức . 

Bước 2: Truyền thông, mời học viên
Bước 3: Tổng hợp danh sách tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia, triển khai 

chương trình 
Bước 4: Tổng kết chương trình và kết nối cộng đồng mức độ sâu hơn. 



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỘNG ĐỒNG:

Gói đào tạo của Vita Share:
  • DISC - Thuật thấu hiểu lòng người
  • VHDN - Đo lường bản sắc, định hướng tương lai 
  • Quản trị học đại cương 
  • Tư duy chiến lược - các công cụ hỗ trợ 
  • Quản lý chi phí hiệu quả 
  • Bốn phao cứu sinh dành cho doanh nghiệp 
  • KRAs – KPIs
 Và các chương trình khác 



GIẢNG VIÊN CỦA VITA SHARE 

1. Ts Pete Ooi 
2. Ts Trịnh Quốc Trị
3. Ths Lê Thanh Tú 
4. Ths Đặng Thị Oanh
5. Và các giảng viên tình nguyện khác 



ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VITA SHARE

Tiến sĩ Pete Ooi:

 
Nhà tư vấn đào tạo, với hơn 15 năm 

kinh nghiệm, đã tiến hành đào tạo 

cho hơn 5000 người tại Malaysia, 

Việt Nam, Philippines và Trung 

Đông trong các lĩnh vực tài chính và 

quản lý.



Thạc sĩ  Lê Thanh Tú:

 

Tốt nghiệp Thạc sĩ  chuyên ngành quản lý 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, ĐH Lyon2, Pháp.

Giám đốc Công ty cung cấp dịch vụ Lễ tân 

Jolie Siam

"Tại Vita Share, tôi chuẩn bị một tâm thế cho 

những đột phá, những sẻ chia từ tận trái tim 

và niềm hạnh phúc được thấy nhiều cơ hội 

thăng tiến và nhiều cuộc đời thay đổi.”



Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị 

Gần  20 năm chia sẻ, giảng dạy và tư vấn về quản trị cao 
cấp, đo lường và triển khai ứng dụng văn hoá doanh 
nghiệp, xây dựng hệ thống, định hướng và phát triển nhân 
tài.
Cựu Tổng Giám Đốc Công ty CP Xuân Trang, là 1 trong 
50 Nhà Tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (AC Nielson, Báo 
Thanh Niên, Navigos Group).
Chủ tịch Vita Share

"Cuộc đời tôi gắn kết với giá trị duy nhất : Hạnh phúc là 
làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc. Tôi tri ân Vita 
Share cho tôi được thấy những nụ cười, và được sống với 
những con người làm nên hạnh phúc quanh ta"



Thạc sĩ Đặng Thị Oanh  

“Tôi luôn trăn trở về những giải pháp 
giúp khơi dậy và  phát triển tiềm 
năng gần như vô tận con người"

Cố vấn chuyên môn đào tạo và phát 
triển nguồn nhân  lực cộng đồng 
Vita Share .



Liên hệ 

Ms Phan Diệu Linh
Email: linh.phan@vita-share.com
Mobi: 0937 959 109

   Ms Hồ Tuyết Ngân
Email: ngan.nguyen@vita-share.com
Mobi: 0935 364 358

mailto:linh.phan@vita-share.com
mailto:ngan.nguyen@vita-share.com


THANK FOR YOUR ATTENTION  
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