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Trung tâm Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng 
Quản lý Trường Đại học Anh Quốc Việt 
Nam (BUVTC) là đơn vị được cấp phép đào 
tạo Tiếng Anh và Kỹ năng quản lý. Với bề 
dày kinh nghiệm đào tạo quốc tế, Ban Giám 
đốc của Trung tâm cam kết mang đến các 
chương trình đào tạo chuẩn quốc tế cho 
các học viên, giúp học viên chuẩn bị sẵn 
sàng giao tiếp bằng tiếng Anh cũng như 
tăng cường kiến thức và năng lực chuyên 
môn cần thiết trong vai trò quản lý và lãnh 
đạo của các tổ chức định hướng toàn cầu.  

BUVTC mang lại cơ hội cho các học viên 
nâng cao trình độ chuyên môn để phát 
triển sự nghiệp. Chúng tôi cung cấp các 
khóa học được thiết kế phù hợp với nhu 
cầu của mọi học viên cùng chương trình 
học được thiết kế bám sát nhu cầu thực 
tế, đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh 
nghiệm, và mạng lưới đối tác sâu rộng gồm 
các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và 
hiệp hội trong nước và quốc tế.

Với 100% đội ngũ chuyên gia quốc tế được 
tuyển chọn nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn 
của Vương quốc Anh, đội ngũ của chúng 
tôi sở hữu không chỉ kinh nghiệm giảng 
dạy ở các trường đại học hàng đầu trên 
thế giới, mà còn cả kinh nghiệm thực tế khi 
công tác tại các vị trí quản lý và lãnh đạo 
cho nhiều tổ chức và tập đoàn toàn cầu. 
Trung tâm Đào tạo BUV mang đến chất 
lượng đào tạo hàng đầu theo tiêu chuẩn 
Anh quốc, cùng với kiến thức chuyên môn 
tiên tiến và cập nhật, luôn gắn liền với thực 
trạng của nền kinh tế trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế tại Việt Nam.

GIỚI THIỆU
VỀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BUV
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Sứ mệnh của Trường Đại học Anh Quốc 
Việt Nam (BUV) là mang nền giáo dục Anh 
Quốc đến Việt Nam và chuẩn bị hành trang 
để sinh viên và học viên có thể dẫn đầu 
trong một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của 
những tiến bộ xã hội, công nghệ và khoa 
học chưa từng có tiền lệ. 
Trung tâm Đào tạo BUV đóng vai trò quan 
trọng trong việc thực hiện sứ mệnh này khi 
tập trung vào ba mục tiêu then chốt:

Cung cấp các chương trình đào tạo ngắn 
hạn và cấp chứng chỉ quốc tế ở bậc sau đại 
học nhằm trang bị cho học viên kiến thức 
và các kỹ năng cần thiết để bắt kịp thời đại 
và phát triển sự nghiệp trong môi trường 
liên tục có sự thay đổi tại Việt Nam;

Đào tạo IELTS và các chương trình Tiếng 
Anh chất lượng cao;

Cung cấp những chương trình dự bị đại 
học của Anh quốc tạo điều kiện để sinh 
viên được xét tuyển thẳng vào chương 
trình cử nhân tại các trường đại học trên 
khắp thế giới.

BUVTC có sự liên kết chặt chẽ với Trung 
tâm Đổi mới sáng tạo BUV (BIC), Trung 
tâm Hợp tác quốc tế và Học bổng (CIRS), 
Trung tâm Tiên tiến về Sư phạm (CELT) và 
Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (IBRS) của 
nhà trường. Điều này đảm bảo rằng các 
chương trình đào tạo của Trung tâm luôn 
phù hợp với xu hướng giáo dục và đóng 
góp trực tiếp vào nhu cầu phát triển nguồn 
nhân lực của Việt Nam.

Tại BUV, chúng tôi tự hào nói rằng “chúng 
tôi đang tạo ra một thế hệ học viên và 
những chuyên gia tài năng với khả năng 
khám phá, tìm tòi cũng như kiến thiết 
những ý tưởng và giải pháp mới, mở ra 
được nhiều cơ hội mới cho bản thân và 
cộng đồng.”

GS. TS. Ray Gordon

THÔNG ĐIỆP TỪ:
HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
ANH QUỐC VIỆT NAM

Tôi rất hân hạnh chào mừng các bạn đến 
với Trung tâm Đào tạo BUV.

Là Giám đốc Học vụ trường Đại học Anh 
Quốc Việt Nam sứ mệnh của tôi đang và 
vẫn sẽ là đảm bảo BUV và Trung tâm đào 
tạo không đơn thuần chỉ là một công trình 
trường đại học, mà còn chú trọng đến 
phát triển yếu tố con người và trải nghiệm. 
Chúng tôi tập trung đảm bảo truyền tải 
kiến thức và phát triển chuyên môn trên 
tinh thần khơi dậy hứng thú, tính thực tiễn, 
phù hợp, linh hoạt theo nhu cầu và đồng 
hành cùng học viên trên con đường sự 
nghiệp.  

Chúng tôi lấy chất lượng đào tạo làm niềm 
tự hào của mình và luôn đảm bảo học viên 
nhận được chất lượng dịch vụ giáo dục cao 
nhất cũng như đồng hành cùng học viên 
trên hành trình vươn tới thành công.

Chương trình đào tạo dành cho người đi 
làm: Dù bạn mới gia nhập một công ty 
hay một lĩnh vực ngành nghề, các chương 
trình đào tạo của BUVTC có thể giúp bạn 
chuẩn bị sẵn sàng để bước lên tầm cao 
mới trong sự nghiệp của mình.

Phát triển chuyên môn & Đào tạo chứng 
chỉ: Nếu bạn đã đang làm trong lĩnh vực 
và mong muốn thăng tiến thông qua 
phát triển chuyên môn hay tăng cường 
kĩ năng, BUVTC cung cấp các khóa học 
ngắn hạn với lịch học linh hoạt, giúp bạn 
đạt được mục tiêu.

Chương trình đào tạo dành cho Doanh 
nghiệp và Tổ chức: BUVTC cung cấp các 
chương trình đào tạo thiết kế riêng cho 
những tổ chức có nhu cầu tăng cường 
năng lực cho đội ngũ nhân sự, đồng thời 
tăng độ gắn kết và gắn bó lâu dài với tổ 
chức của cán bộ quản lý và nhân viên.

Chris Jeffery

GIÁM ĐỐC HỌC VỤ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
ANH QUỐC VIỆT NAM
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Sứ mệnh chung của Trung tâm Đào tạo 
BUV là cung cấp các chương trình đào tạo 
và phát triển chuyên môn liên tục, hiện đại 
và tiên tiến với chất lượng cao nhất dành 
cho mọi đối tượng học viên, nhà giáo dục, 
nhân viên, tổ chức và các bên liên quan 
khác tại Việt Nam cũng như trong khu vực. 
Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành có kiến 
thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực 
tiễn tại các tổ chức, Trung tâm sẽ cung 
cấp chương trình giảng dạy, dịch vụ tư vấn 
chất lượng tốt nhất và đóng vai trò quan 
trọng trong việc hỗ trợ nâng cao trình độ 
và phát triển năng lực để học viên sau quá 
trình học tập có thể sẵn sàng cho cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 và hơn thế 
nữa.

Chương trình đào tạo chuyên môn chất 
lượng cao của Trung tâm đào tạo cho 
phép học viên - các nhà lãnh đạo, quản 
lý, nhà chuyên môn và nhân viên trong tổ 
chức, doanh nghiệp phát triển kỹ năng và 
kiến thức cần thiết ở trình độ cao để cải 
thiện năng lực của bản thân, từ đó góp 
phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ 
chức và năng suất lao động. Bên cạnh đó, 
các chương trình phát triển chuyên môn 
tập trung và dựa trên nhu cầu mang đến 
cơ hội tối ưu để trau dồi chuyên môn và 
xây dựng năng lực lãnh đạo trong đội ngũ 
nhân sự.

Với cương vị Giám đốc Trung tâm đào tạo 
BUV, tôi mong muốn được hợp tác để thiết 
kế và triển khai các khóa đào tạo tốt nhất 
đáp ứng mọi nhu cầu người học. 

Lương Khánh Lượng

GIÁM ĐỐC  
TRUNG TÂM 
ĐÀO TẠO
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Đội ngũ 100% giảng viên quốc tế đạt tiêu chuẩn toàn cầu
Chúng tôi tự hào về chất lượng đội ngũ đào tạo của mình. Đội 
ngũ đào tạo của Trung tâm gồm 100% giảng viên quốc tế - tất 
cả đều đã vượt qua quy trình tuyển chọn khắt khe theo tiêu 
chuẩn của Anh Quốc và toàn cầu.

QUỐC TẾ

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO
Đào tạo dựa trên những nhu cầu căn bản của 
nền kinh tế trong kỷ nguyên 4.0

01

02

Mô hình đào tạo kết hợp công nghệ với phương pháp 
giảng dạy truyền thống
Chúng tôi kết hợp các phương pháp tổ chức khóa học theo 
nhu cầu của từng đối tác. Điều này cho phép chúng tôi khai 
thác thế mạnh của cả phương pháp giảng dạy hiện đại lẫn 
truyền thống, đồng thời hạn chế nhược điểm riêng biệt của 
từng phương pháp. Cơ sở vật chất tân tiến của chúng tôi giúp 
tối đa hóa hiệu quả triển khai của cả hai phương pháp đào 
tạo, mang đến trải nghiệm học tập tối ưu cho học viên.

LINH HOẠT

Các chương trình đào tạo chuyên môn đa dạng
Các chương trình đào tạo của chúng tôi bao gồm nhiều lĩnh 
vực và kỹ năng chuyên môn đa dạng và rất cần thiết cho nền 
kinh tế hiện đại như Lãnh đạo & Quản lý, Kinh tế, Tài chính & 
Ngân hàng, Giáo dục, Marketing, Kế toán, Du lịch & Khách sạn 
và Khoa học Xã hội.

Tăng cường năng lực chuyên môn một cách hiệu quả 
Với 12 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cam kết và tôn 
chỉ của chúng tôi là phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực 
trong xã hội và cho các tổ chức. Chúng tôi đã và đang giữ 
vững cam kết đó trong suốt thời gian qua và sẽ tiếp tục theo 
đuổi cam kết này đến cùng.

THỰC TIỄN

04

03

Được tín nhiệm bởi cả khu vực công và tư nhân tại Việt Nam
Trung tâm đào tạo BUV đã và đang cung cấp dịch vụ đào tạo 
chuyên môn với chất lượng cao nhất cho Sở Giáo dục và Đào 
tạo Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia, Công ty Cổ phần 
Giáo dục và Thương mại Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần 
Khu Công nghiệp Đình Vũ, và nhiều tổ chức khác trong cả 
khu vực công và tư nhân. 

PHÙ HỢP VỚI BỐI CẢNH
VIỆT NAM
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ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA
VÀ GIẢNG VIÊN 

Xem toàn bộ đội ngũ đào tạo tại buv.edu.vn

Học viên sẽ nhận được chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế từ đội ngũ chuyên gia 
đào tạo và giảng viên xuất sắc của BUVTC. Tất cả đều là những học giả và chuyên gia 
đến từ khắp nơi trên thế giới với bè dày kiến thức chuyên môn cũng như nhiều năm kinh 
nghiệm thực tiễn tại các quốc gia như Anh Quốc, Canada và Hoa Kỳ... Chúng tôi tận dụng 
tối đa sự đa dạng này để tăng cường hơn nữa chất lượng đào tạo và trải nghiệm học tập 
của học viên.

Mike Perkins
Chuyên gia Quản trị

& Nhân sự

João Fialho
Chuyên gia Quản trị Rủi ro

& Toán học

Mark Harris
Chuyên gia Kinh tế

& Quản trị

Aiman Abousher
Chuyên gia Quản trị

Marketing

Konstantino Tsontos
Chuyên gia Đào tạo

& Phát triển Nhân lực

Lai Chong Yee
Chuyên gia Kế toán

& Tài chính

Jonathan Neale
Chuyên gia Chiến lược
& Kinh doanh Quốc tế

Stewart Utley
Chuyên gia Tiếng Anh
& Bồi dưỡng giáo viên
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LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ
QUẢN LÝ GIÁO DỤC

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU
THEO LĨNH VỰC

CÁC CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO TẠO 

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Phát triển kỹ năng lãnh đạo và làm chủ sự nghiệp của bạn với Trung tâm đào tạo BUV. 
Mỗi khóa học sẽ mang đến cho học viên cơ hội tiếp cận các nội dung giá trị về quản trị và 
lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp, được thiết kế để tập trung giải quyết những thách thức 
mà chính tổ chức hay doanh nghiệp của bạn đang gặp phải.
Tất cả các chương trình đào tạo về lãnh đạo và quản lý được phân thành các cấp độ từ 
căn bản cho tới nâng cao giúp đáp ứng mọi nhu cầu của lãnh đạo trẻ cũng như lãnh đạo 
cấp cao trong mọi ngành nghề và lĩnh vực đời sống kinh tế. 
Để biết thêm thông tin chi tiết về mỗi khóa học như mục tiêu, nội dung kỳ vọng đầu ra, 
hoặc các thông tin khác, vui lòng liên hệ và trao đổi trực tiếp với chúng tôi để nhận được 
tư vấn đầy đủ nhất.

2. Quản lý Con người và Tổ chức

Học viên sẽ tìm hiểu các cách tiếp cận 
truyền thống và hiện đại trong quản lý 
chiến lược về con người ở cấp độ cá nhân 
và đơn vị.  

Nội dung học cũng xem xét các thách thức 
về quản lý do bối cảnh tổ chức khác nhau, 
vấn đề quản lý nhân viên, hệ tư tưởng và 
quy trình quản lý.

Học viên sẽ đánh giá công tác triển khai, 
áp dụng các biện pháp quản lý cùng 
những hệ lụy khác nhau phát sinh từ đó, 
đồng thời phân tích môi trường bên trong 
và bên ngoài tổ chức và doanh nghiệp.

1. Lãnh đạo và Quản lý Chiến lược

Trong chương trình này, học viên sẽ tập 
trung vào chủ đề Quản lý Chiến lược từ 
góc độ của một nhà lãnh đạo. Điều này 
bao gồm kiến thức lý luận về hoạch định 
chiến lược và quá trình triển khai các quyết 
định chiến lược cũng như tác động của 
chiến lược ở cấp độ tổ chức và cá nhân. 

Nội dung này sẽ giúp học viên xây dựng 
tầm nhìn trên cơ sở các lý thuyết đã học 
được thông qua việc nhận biết đánh giá 
khả năng và hạn chế của bản thân cũng 
như định hướng những năng lực mình 
mong muốn được phát triển để tiến xa hơn 
trong sự nghiệp lãnh đạo và quản lý. 
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Chúng tôi sẽ trang bị cho học viên kiến 
thức cơ bản về những chiến lược và công 
cụ mới như marketing số và cách thức vận 
dụng những mô hình hay công cụ này vào 
các trường hợp thực tế trong quản trị và 
kinh doanh. Sau khi hoàn thành học phần, 
trong vai trò lãnh đạo, học viên sẽ biết 
cách đưa ra quyết định ở cấp độ tổ chức 
và doanh nghiệp dựa trên những mô hình 
marketing đã có cũng như xây dựng chiến 
lược tiếp cận và khai thác công nghệ số để 
giải quyết các nhiệm vụ marketing trong 
đối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 nhằm để đạt được mục tiêu tăng trưởng 
kinh doanh cho tổ chức và doanh nghiệp 
mình.

6. Quản trị tài chính cho các nhà   
     quản lý không chuyên

Đây là khóa học lý tưởng dành cho các 
quản lý cũng như bất kỳ ai không có 
chuyên môn về tài chính nhưng cần làm 
quen với các khái niệm, ngôn ngữ chung 
và công cụ được sử dụng trong quản lý 
tài chính, phân tích tài chính, giao dịch tín 
dụng và hoạt động tài chính khác của tổ 
chức và doanh nghiệp.

Học viên sẽ được thực hành với nhiều bài 
tập tài chính và nghiên cứu bảng biểu tài 
chính trong nhiều bối cảnh khác nhau.
Các bài tập nghiên cứu điển hình cũng
được sử dụng để học viên có thể áp dụng
những kiến thức mình được học vào tình
huống cụ thể.

3. Quản trị Rủi ro

Tìm hiểu, thảo luận về các quyết định điều 
hành tổ chức trong đó có liên quan tới góc 
độ kinh tế và tài chính được đưa ra trong 
những điều kiện tiềm ẩn rủi ro và bất trắc. 
Rủi ro và bất ổn ở đây có thể liên quan đến 
dòng tiền, giá cả, số lượng và chất lượng 
hàng hóa, dịch vụ hay phản ứng của các 
đối thủ cạnh tranh. Nguồn rủi ro, bất trắc 
cũng như các biện pháp mà tổ chức và 
doanh nghiệp có thể áp dụng nhằm ứng 
phó với những tình huống như vậy sẽ được 
phân tích toàn diện, giúp tăng sự tự tin và 
năng lực cho người học.

4. Tạo đột phá trong Marketing 

Khóa học này hướng trọng tâm vào 
công tác quản trị marketing cho các sản 
phẩm mới mang tính sáng tạo. Nội dung 
khóa học sẽ đề cập tới những xu hướng 
marketing mới như marketing số và các 
số liệu đo lường liên quan, và khám phá 
những thách thức mà các nhà marketing, 
nhà khởi nghiệp, và chuyên gia tư vấn gặp 
phải trong quá trình đưa các sản phẩm và 
dịch vụ mới ra thị trường. Khóa học được 
thiết kế để giúp học viên có được cái nhìn 
sâu sắc và nắm bắt các vấn đề marketing 
hiện đại, liên quan tới quá trình phát triển 
và ra mắt sản phẩm mới; hiểu được tâm 
lý khách hàng và tác động của của yếu tố 
tâm lý lên mức độ chấp nhận và lan truyền 
đổi mới; hoạch định mục tiêu, kế hoạch, và 
chiến lược marketing để ra mắt sản các sản 
phẩm và dịch vụ mới.

7. Đầu tư tài chính

Trong khóa học này, học viên sẽ nghiên 
cứu cơ cấu và chức năng của các khung 
quy định và khái niệm quốc tế về kế toán. 
Học viên sẽ tìm hiểu các khái niệm và thực 
hành trong kế toán liên quan đến những 
chủ đề như tài trợ ngoài bảng cân đối, 
nguyên tắc coi trọng nội dung hơn hình 
thức, ghi nhận doanh thu và suy giảm giá 
trị tài sản. 

Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, khóa 
học sẽ trang bị cho học viên hiểu biết và 
khả năng áp dụng kết quả phân tích số liệu 
và xu hướng trong đánh giá cơ hội đầu tư 
và rủi ro, nghiên cứu những vấn đề mấu 
chốt trong tỷ suất sinh lời, hiệu suất, thanh 
khoản ngắn hạn và dài hạn cũng như tỷ 
suất đầu tư của doanh nghiệp, bao gồm lãi 
cơ bản trên một cổ phiếu. 

5. Quản trị Marketing Chiến lược 8. Tăng cường Hiệu suất làm việc  
    trong Tổ chức

Chương trình này đề cập tới nhiều khái 
niệm khác nhau.

Bạn sẽ khám phá xem cách chúng ta suy 
nghĩ và nhìn nhận về những yêu cầu đặt 
ra đối với bản thân có thể giúp chính bạn 
và những người xung quanh làm việc hiệu 
quả như thế nào. Cách tiếp cận lãnh đạo 
dựa trên bản sắc xã hội cũng được xem xét 
trong nội dung trình bày về ba giai đoạn 
lãnh đạo (Suy ngẫm, Nêu gương, Hiện thực 
hóa). 

Cuối cùng, học viên sẽ tìm hiểu làm thế 
nào để bố trí thời gian cá nhân cũng như 
thói quen cá nhân và khung thời gian hoạt 
động của tổ chức một cách hiệu quả nhất, 
từ đó giúp nâng cao hiệu quả làm việc và 
phúc lợi. 
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LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ
QUẢN LÝ GIÁO DỤC

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU
THEO LĨNH VỰC

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU
THEO LĨNH VỰC

Trong một môi trường làm việc không ngừng thay đổi, liên tục bồi dưỡng và phát triển 
năng lực chuyên môn là một phần không thể thiếu đối với mọi cá nhân người lao động 
và tổ chức. 

Danh mục các chương trình đào tạo theo các lĩnh vực ngành nghề chuyên sâu và đa dạng 
của Trung tâm đào tạo BUV mang đến trải nghiệm học tập thiết thực và toàn diện, trang 
bị cho học viên kinh nghiệm thực hành vận dụng kiến thức và kỹ năng tốt nhất để luôn 
đón đầu xu hướng trong lĩnh vực mình hoạt động.

2. Giao tiếp hiệu quả trong môi   
    trường đa văn hóa 

Trong khuôn khổ khóa tập huấn, học viên 
sẽ có cơ hội tiếp cận khung lý thuyết và 
các mô hình căn bản về giao tiếp liên văn 
hóa; làm quen với các mô hình năng lực 
liên văn hóa khác nhau, tác động của văn 
hóa tới hành vi, thực hành các kĩ năng giao 
tiếp liên văn hóa hiệu quả để thành công 
cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để 
vận dụng chiến lược giao tiếp liên văn hóa 
trong nhiều bối cảnh khác nhau. 

1. Marketing trong thời đại số 

Trong khóa học này, học viên sẽ tìm hiểu 
khái niệm và nội hàm của marketing số, 
tầm quan trọng của marketing số và các 
ví dụ chiến lược marketing số. Học viên và 
giảng viên cũng sẽ thảo luận về tầm quan 
trọng của việc cân bằng và vận dụng kết 
hợp nhiều chiến lược marketing số khác 
nhau và cách thức để doanh nghiệp có thể 
nhắm tới đối tượng khách hàng của mình. 

CÁC CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO TẠO 
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5. Nghi thức giao tiếp trong kinh  
  doanh 

Trong một vài bối cảnh, những kĩ năng ứng 
xử và giao tiếp phù hợp đôi khi còn hiệu 
quả vượt trội hơn cả trình độ chuyên môn. 
Nếu chúng ta biết mình cần làm gì, làm khi 
nào và làm như thế nào để thể hiện nét 
phong cách của bản thân, chúng ta có thể 
sẽ giành được lợi thế cạnh tranh trong sự 
nghiệp của mình.

Chương trình đào tạo hai ngày này sẽ 
trang bị cho học viên tất cả những kiến 
thức cần thiết về nghi thức giao tiếp trong 
kinh doanh để học viên có thể giao tiếp với 
đối tác, giao dịch một cách tự tin hơn, hiểu 
biết hơn, lịch thiệp và hiệu quả hơn. 

6. Tư duy dịch vụ khách hàng
    quốc tế

Trong bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam 
năng động nhưng vô cùng cạnh tranh ngày 
nay, các tổ chức và doanh nghiệp phải có 
khả năng đáp ứng nhu cầu của đối tác và 
khách hàng đến từ nhiều nền văn hóa và 
bối cảnh khác nhau. Hướng đến đối tượng 
quản lý giàu kinh nghiệm, khóa đào tạo 
giàu tính tương tác này sẽ giải quyết những 
vấn đề trên và phát triển kỹ năng phục vụ 
khách hàng gắn với các bối cảnh thực tiễn 
để có thể triển khai các dịch vụ việc hiệu 
quả trong môi trường đa văn hóa, đồng 
thời tạo nên sự khác biệt cho bản thân và 
xây dựng uy tín để khách hàng luôn quay 
trở lại với tổ chức và doanh nghiệp. 

3. Tuyển chọn và tìm kiếm
    Nhân tài  

Khóa học sẽ cung cấp một cái nhìn tổng 
quan về quy trình tuyển chọn và tìm kiếm 
nguồn nhân tài.

Học viên sẽ được trang bị những công cụ 
thiết yếu áp dụng cho nhiều phương pháp 
tuyển chọn nhân sự khác nhau, tìm hiểu 
cụ thể các quy định pháp lý liên quan đến 
tuyển chọn nhân sự cũng như cách lựa 
chọn kênh tuyển dụng thích hợp. Các hoạt 
động thảo luận nhóm và thực hành sẽ giúp 
học viên hiểu về cách tốt nhất để xây dựng 
bản mô tả công việc và yêu cầu đối với 
ứng viên cũng như cách xây dựng các quy 
trình tiếp cận và bắt đầu công việc với một 
cách hiệu quả nhất. 

4. Kĩ năng Đàm phán thương thảo 

Khả năng đàm phán hiệu quả là một kỹ 
năng vô cùng quan trọng. Thông qua 
tìm hiểu về các quy trình của đàm phán 
thương thảo, học viên có thể dễ dàng phát 
triển thêm kỹ năng này cho bản thân mình. 
Khóa đào tạo về kỹ năng đàm phán của 
BUVTC sẽ phù hợp với những học viên mà 
công tác đàm phán là một phần không thể 
thiếu trong công việc của họ.  

Trong khuôn khổ khóa học, học viên sẽ 
được tìm hiểu các bước chuẩn bị để đàm 
phán hiệu quả, xác định rõ ràng lĩnh vực và 
phạm vi đàm phán và chủ động thực hiện 
đàm phán để đạt được mục tiêu đã đề ra. 

8. Xây dựng thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân là uy tín và di sản của 
riêng bạn. Thông qua khóa học này, học 
viên có thể tự đánh giá được thương hiệu 
cá nhân của mình và định hướng thương 
hiệu cá nhân đó theo hình ảnh mà mình 
muốn đạt được trong tương lai. Trong quá 
trình đó, học viên sẽ xây dựng chiến lược 
marketing cho thương hiệu cá nhân, đồng 
thời xác định đối tượng cần tìm hiểu và 
quen biết và lĩnh vực có thể khai thác.
 
Khóa học cũng giúp học viên hiểu cách thể 
hiện thương hiệu cá nhân trên các kênh 
mạng xã hội như LinkedIn, Facebook hay 
YouTube, cũng như cách xây dựng một bài 
giới thiệu bản thân để làm nổi bật thương 
hiệu cá nhân của mình.

7. Xây dựng mạng lưới đối tác 

Khóa đào tạo này sẽ giúp học viên xây 
dựng uy tín về mặt chuyên môn cùng 
mạng lưới các mối quan hệ thông qua hai 
kênh sẵn có: trực tiếp và trực tuyến. Chúng 
ta sẽ tìm hiểu cách kết hợp hiệu quả hai 
kênh này và xây dựng chiến lược để xây 
dựng mạng lưới quan hệ thành công.  

Mục tiêu khóa học nhằm hỗ trợ học viên 
dây dựng chiến lược kết nối và hợp tác 
hiệu quả, cải thiện hành vi giao tiếp, nhìn 
nhận về thái độ cũng như cách tiếp cận 
trong các mối quan hệ. Học viên xây dựng 
kế hoạch phát triển các mạng lưới đối tác 
hợp tác. Nhờ
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11. Tạo tầm ảnh hưởng với đội ngũ 

Tạo tầm ảnh hưởng đối với người khác là 
một năng lực và kỹ năng quan trọng trong 
lãnh đạo và quản lý cũng như trong kinh 
doanh. 

Khóa đào tạo này sẽ trang bị cho bạn 
những công cụ cần thiết để đánh giá về 
các hành vi và cách tạo ảnh hưởng, cách 
thích ứng với nhiều môi trường khác nhau 
và cách tiếp cận một số tình huống khi mà 
phong cách và mức độ cam kết của mỗi 
người là khác nhau. 

12. Tự tin làm việc với Truyền   
      thông và Báo chí 

Khóa đào tạo về nghiệp vụ làm việc với 
truyền thông và báo chí của BUVTC sẽ 
trang bị cho học viên những kỹ năng cần 
thiết giúp học viên tự tin, nhiệt huyết khi 
đối diện và làm việc với giới truyền thông. 
Chương trình được xây dựng và điều chỉnh 
để phù hợp với yêu cầu của từng loại hình 
tổ chức với những kịch bản phỏng vấn báo 
giới thiết kế riêng cho mỗi học viên. Chúng 
tôi sẽ giúp bạn giải mã hoàn toàn về giới 
truyền thông, chỉ cho học viên cách chuẩn 
bị những thông điệp mấu chốt và làm chủ 
buổi phỏng vấn. Mục tiêu cuối cùng là xây 
dựng sự tự tin, đảm bảo học viên cảm thấy 
thoải mái trong mọi hình huống đối diện và 
xử lý với truyền thông sau này. 

9. Kỹ năng thuyết trình

Thuyết trình hiệu quả ở nơi làm việc là 
một kỹ năng mà mọi nhân viên cần có. 
Cách truyền đạt và phong thái có thể giúp 
truyền tải thông điệp hiệu quả và gây ấn 
tượng khó phai cho người nghe, đồng thời 
mang đến cho người thuyết trình sự tự tin 
xuyên suốt trong mọi khía cạnh công việc.

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo về 
kỹ năng thuyết trình hiệu quả, trang bị cho 
học viên kiến thức và bí quyết giúp bạn 
giao tiếp, trình bày tự tin và thành thạo 
trước mọi đối tượng khán giả. 
 

10. Quản lý và Xử lý khủng hoảng

Khủng hoảng được định nghĩa là bất kỳ 
tình huống nào đe dọa gây tổn hại đến 
người hay tài sản, gây gián đoạn hoạt 
động kinh doanh, ảnh hưởng tiêu cực đến 
tổ chức hoặc tác động tiêu cực tới uy tín 
của tổ chức. 

Khóa đào tạo về quản lý khủng hoảng 
của BUVTC trang bị cho học viên những 
kỹ năng và kiến thức cần thiết để xử lý 
khủng khoảng khi và nếu chúng xảy ra. 
Học viên sẽ tìm hiểu một số phương pháp 
lập kế hoạch quản lý khủng khoảng; học 
các phương pháp dự đoán và phòng tránh 
khủng hoảng nếu có thể, đồng thời học 
cách quản lý hình ảnh của tổ chức cả trên 
bình diện các mạng xã hội và theo cũng 
như kênh truyền thống. 

 15. Kỹ năng giao tiếp

Các nhà quản lý và nhà chuyên môn ở mọi 
cấp độ đều cần có khả năng giao tiếp tốt 
để tạo dựng được các mối quan hệ hợp tác 
công việc hiệu quả. Thông qua các hoạt 
động tự đánh giá, nhập vai tình huống hay 
video mô phỏng, khóa đào tạo này trang 
bị cho học viên những kỹ năng giao tiếp 
cần thiết ở nơi làm việc để có thể xử lý mọi 
tình huống đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt, 
chân thành và tự tin, đồng thời xây dựng 
quan hệ cộng tác dựa trên sự tin tưởng và 
tôn trọng. 

16. Phương pháp bán hàng lấy con 
người làm trọng tâm

Bán hàng không đơn thuần là bán ra một 
sản phẩm. Đó là mời ai đó một bữa ăn tối 
tại một nhà hàng. Thuyết phục ai đó tin 
vào một ý tưởng. Dù bạn là một nhà giáo 
dục, một giám đốc nghệ thuật hay giám 
đốc dự án, các bạn đều đang “bán” một 
thứ gì đó. 

Khóa đào tạo này tập trung vào phương 
pháp bán hàng lấy khách hàng làm trọng 
tâm, mang lại lợi ích cho khách hàng thay 
vì đơn thuần tìm mọi cách khiến họ mua 
hàng. Khi hoàn thành khóa học này, học 
viên sẽ có khả năng tìm kiếm khách hàng 
tiềm năng cho lĩnh vực kinh doanh mới, 
phụ trách các khách hàng tiềm năng lớn, 
họp bàn với những người có thẩm quyền 
ra quyết định, xử lý tình huống bị khách 
hàng từ chối, đàm phán và chốt giao dịch. 

13. Đối mặt với áp lực và vượt qua 
khó khăn trong công việc

Năng lực kiên định giải quyết nhiệm vụ 
được giao là khả năng vượt qua những khó 
khăn ở nơi làm việc. Năng lực giải quyết 
khó khăn giúp cá nhân tập trung vào sự 
phát triển của bản thân bằng cách tư duy 
tích cực và giữ bình tĩnh trước những vấn 
đề phát sinh.  

Mục tiêu là khả năng vươn lên từ nghịch 
cảnh và chấp nhận đương đầu với những 
thách thức trong bối cảnh nơi làm việc. 
Chúng ta ai cũng có khả năng tăng cường 
sự kiên định của bản thân và khóa học này 
sẽ giúp các học viên làm được điều đó. 

14. Xây dựng các mối quan hệ nơi  
      làm việc

Trong kinh doanh, quản lý các mối quan 
hệ là chìa khóa thành công. Nếu sở hữu kỹ 
năng xây dựng quan hệ tốt, bạn có thể hợp 
tác hiệu quả với đồng nghiệp, giải quyết 
mâu thuẫn, xử lý khiếu nại từ khách hàng 
và đạt được kết quả tốt hơn trong các 
thương vụ hay cuộc đàm phán.

Trong khoá học này học viên sẽ có cơ hội 
tìm hiểu cách xây dựng quan hệ công việc 
tích cực sử dụng các công cụ giao tiếp 
thiết yếu, lắng nghe chia sẻ về cách xây 
dựng tình cảm và sự thấu hiểu lẫn nhau ở 
nơi làm việc, và học cách giao tiếp tích cực 
và phù hợp ở nơi làm việc.  
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21. Quản lý doanh thu khách sạn

Học viên sẽ được tiếp cận với những kiến 
thức cơ bản về quản lý doanh thu trong lĩnh 
vực khách sạn như: cách sử dụng công cụ 
đặt giá phòng và tính thời gian ở, và cách 
đo lường hiệu quả của việc quản lý doanh 
thu. Khóa học được thiết kế để giúp học 
viên thay đổi suy nghĩ về quản lý doanh thu, 
từ việc tập trung vào tỉ lệ đặt phòng sang 
tập trung vào doanh thu trung bình trên mỗi 
phòng trống (RevPAR). 

22. Quản lý ẩm thực 

Khóa học tập trung vào khía cạnh quản lý 
vận hành mảng đồ ăn và đồ uống, ví dụ như 
kiểm soát chi phí, thiết kế thực đơn, kỹ năng 
lãnh đạo và quản lý, an toàn thực phẩm và 
nhà bếp. Chương trình này sẽ phù hợp với 
những chuyên gia trong ngành có nhu cầu 
tìm hiểu về các kỹ năng của một nhà quản 
lý ẩm thực. 

18.

 

Ngành công nghiệp khách sạn vẫn luôn 
linh hoạt, tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của 
COVID-19, nền kinh tế đã thay đổi theo 
những chiều hướng mà ngay cả những lãnh 
đạo kỳ cựu nhất trong ngành cũng khó 
lường trước được. Khóa học này hướng tới 
một tương lai tích cực hơn cho ngành du 
lịch, nhà hàng khách sạn và tập trung vào 
vai trò của marketing trong việc tạo ra và 
truyền thông các giá trị tới khách hàng về 
lĩnh vực khách sạn trong tương lai.

17. Marketing tới đối tượng khách  
     hàng cao cấp 

Sự sang trọng là một khái niệm luôn luôn 
thay đổi trong khối ngành khách sạn và 
du lịch. Marketing cho các dịch vụ cao 
cấp cần phải được thực hiện theo những 
nguyên tắc riêng để bảo toàn và nâng cao 
hình ảnh về chất lượng dịch vụ vượt trội, 
tính độc quyền, và mức độ hài lòng. Học 
viên sẽ được củng cố kiến thức marketing 
qua việc tìm hiểu sự tương phản giữa các 
nguyên tắc marketing truyền thống và 
marketing cho dịch vụ cao cấp trong khối 
ngành dịch vụ. 

19. Khóa đào tạo về rượu quốc tế

Học viên sẽ được tìm hiểu về các lĩnh vực 
quan trọng liên quan đến rượu trên khắp 
thế giới như lịch sử của rượu, cách người ta 
làm ra rượu, cách thử rượu, ngôn ngữ khi 
nói về rượu, cách kết hợp giữa rượu và đồ 
ăn, cách tìm và mua rượu. Khóa học cũng 
sẽ khám phá các yếu tố ảnh hưởng tới vị 
và mùi hương và hướng dẫn học viên cách 
xác định và miêu tả chúng.
 

20. Vận hành và quản lý bộ phận  
      buồng phòng

Khóa học này được thiết kế để trang bị cho 
học viên những kiến thức và kỹ năng nền 
tảng phục vụ cho các nhiệm vụ thuộc bộ 
phận lễ tân và buồng phòng. Học viên sẽ 
được học tập trong một môi trường mô 
phỏng, được thiết kế để tối ưu hóa việc 
thực hành.

 

Marketing cho ngành quản trị  
du lịch, nhà hàng khách sạn 
trong thời kỳ khó khăn
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BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ
CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Chương trình bồi dưỡng tăng cường năng lực chuyên môn cho giáo viên các trường phổ 
thông cũng như giảng viên các trường đại học của Trung tâm đào tạo BUV được xây 
dựng dựa theo Chương trình khung chuyên môn của Trường Đại học Cambridge – Anh 
Quốc. Về hình thức, mỗi chương trình cấp chứng chỉ sẽ bao gồm 03 học phần (học trên 
lớp, học trực tuyến, và thực hành tại nơi làm việc), mỗi học phần có thời lượng 40 giờ. 
Tuy nhiên, chương trình, thời lượng và thời gian bồi dưỡng có thể được thiết kế và sắp 
xếp đáp ứng theo nhu cầu cụ thể của phía đơn vị đối tác phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Chương trình của chúng tôi sẽ tích hợp 03 học phần này để học viên có thể phát triển 
các kỹ năng theo mô hình xoắn ốc trong suốt khóa đào tạo thông qua các nội dung căn 
bản liên quan đến các mảng hoạt động chủ đạo của giáo viên, giảng viên và cán bộ quản 
lý giáo dục. 

Để biết thêm chi tiết về các chương trình, vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm đào 
tạo BUV.

CÁC CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO TẠO 



26 27

TE
A

C
H

ER
 T

R
A

IN
IN

G
 P

R
O

G
R

A
M

M
ES

TEA
C

H
ER

 TR
A

IN
IN

G
 PR

O
G

R
A

M
M

ES

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO |    TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO |    TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM

3. Kiểm tra và Đánh giá theo quá 
trình và Đánh giá tổng hợp 

Đánh giá không đơn thuẩn chỉ là một cách 
để chấm điểm hay xếp loại học sinh, mà 
còn để xác định mức độ kiến thức hiểu 
biết học sinh đã tiếp thu cũng nhưng mức 
độ thực hành và kĩ năng vận dụng và định 
hướng học tập cho học sinh trong giai 
đoạn tiếp theo.
 
Khóa học giúp giáo viên thiết kế và xây 
dựng các hình thức đánh giá nhanh mức 
độ tiếp thu của học sinh và sử dụng kết 
quả đó để lập kế hoạch giảng dạy cho 
tương lai. 

4. Dạy học ưu việt

Trong khuôn khổ khóa tập huấn, giáo viên 
sẽ được trang bị khung lý luận sư phạm về 
dạy học ưu việt hay nói cách khác là dạy 
học chất lượng cao của Đại học Cambridge, 
tiếp cận các mô hình tiên tiến trên thế giới 
về dạy học tích cực, cập nhật về bối cảnh 
giáo dục quốc tế để có thể đưa ra những 
định hướng trong hoạt động sư phạm của 
mình.

Khóa học cũng tích hợp các bài tập thực 
hành về tư duy phản biện và tư duy sáng 
tạo để chia sẻ và đưa ra các mô hình, chiến 
lược dạy học tích cực nhằm thu hút phát 
huy tối đa tương tác của học sinh nhằm 
tăng cường hiệu quả dạy học. 
 

 

1. Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục

Chương trình bồi dưỡng Lãnh đạo và Quản 
lý Giáo dục dựa trên chương trình khung 
của Đại học Cambridge – Vương Quốc 
Anh dành cho đối tượng là lãnh đạo, quản 
lý trong các tổ chức, cơ sở giáo dục hoặc 
trong hệ thống giáo dục có trách nhiệm 
quản lý trực tiếp giáo viên và lãnh đạo nhà 
trường cũng như cán bộ được quy hoạch 
và các giáo viên có tố chất và có kỳ vọng 
đảm nhận những cương vị này. 

Khóa học được thiết kế để nâng cao giá trị 
đóng góp của các lãnh đạo cho hiệu quả 
hoạt động của đội ngũ cũng như đơn vị 
của mình.

2. Các chiến lược dạy học trực   
    tuyển nhằm thu hút học sinh 

Khóa học này xem xét bản chất sự tham 
gia của học sinh và cung cấp các công 
cụ thực tiễn để dạy học online cũng như 
chia sẻ phương pháp sư phạm được thiết 
kế để đối đa hóa mức độ tương tác của 
học sinh. Khóa học sẽ đi sâu phân tích các 
quan điểm về rào cản trong dạy học online 
đối với hoạt động học của học sinh đi cùng 
với việc tìm hiểu và đưa ra các giải pháp 
giúp các nhà giáo dục có thể trở thành 
đồng minh trong dạy học số để biến lớp 
học mang lại hiệu quả tác động hơn bao 
giờ hết. 

6. Chuyển đổi phương pháp sư  
     phạm bài học từ trực tiếp sang  
     trực tuyến

Khóa học này sẽ hướng dẫn cho giáo viên 
từng bước để chuyển đổi các lớp học từ 
trực tiếp sang trực tuyến. Nội dung khóa 
học sẽ bao gồm các ví dụ về chuyển đổi 
lớp học trực tuyến và đi sâu vào chi tiết về 
quá trình chuyển đổi, các vấn đề thường 
gặp phải, và các quyết định cần được đưa 
ra. Khóa học sẽ giúp giáo viên làm quen với 
cách chuyển đổi nội dung từ trực tiếp sang 
trực tuyến mà không làm ảnh hưởng tới 
chất lượng bài giảng. 

5. Các công cụ thực tế hỗ trợ dạy 
học trực tuyến 

Khóa học này sẽ hướng dẫn giáo viên 
trong việc từng bước áp dụng các công cụ 
số để nâng cao trải nghiệm học tập trong 
lớp học trực tuyến của mình.

Tham gia khóa tập huấn này, học viên có 
cơ hội tiếp cận bộ công cụ và các ứng 
dụng số trong giáo dục, định hình được 
các bước cần triển khai trong vận dụng 
công nghệ trong giáo dục, được chia sẻ 
các kĩ thuật hiệu quả nhất để triển khai 
các giờ học có sử dụng yếu tố công nghệ 
nhằm nâng cao chất lượng dạy học cũng 
như đánh giá mức độ hiệu quả và phù hợp 
của công nghệ đối với các hoạt động của 
lớp.
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LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ
QUẢN LÝ GIÁO DỤC

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU THEO 
LĨNH VỰC

OUR COURSES

29

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH
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1. Tiếng Anh Tài chính

Khả năng hiểu các thuật ngữ tài chính, cấu 
trúc ngữ pháp cũng như ngôn ngữ giao 
tiếp hằng ngày bằng tiếng Anh là một 
công cụ vô cũng giá trị để thành công 
trong môi trường công việc hiện nay.

Khóa đào tạo về tiếng Anh chuyên ngành 
tài chính của chúng tôi chia thành nhiều 
cấp độ, bao gồm sơ cấp, trung cấp và 
nâng cao. Tập trung vào trang bị vốn hiểu 
biết và từ vựng, ngữ pháp, thành ngữ, kỹ 
năng viết và kỹ năng giao tiếp, khóa học 
này hứa hẹn sẽ mang đến cho học viên lợi 
thế cạnh tranh khi làm việc tại những vị 
trí và ngành nghề yêu cầu sử dụng thành 
thạo tiếng Anh tài chính. 

2. Tiếng Anh Du lịch và Khách sạn

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc là điều kiện 
tiên quyết để làm việc trong ngành du lịch 
và khách sạn. Học viên cần có khả năng 
hiểu các thuật ngữ, yêu cầu và ý nghĩa của 
chúng trong tiếng Anh để có thể thành 
công trong lĩnh vực này. Hơn nữa, việc 
nghe hiểu nhiều biến thể tiếng Anh khác 
nhau, bao gồm giong điệu và phương ngữ, 
cũng đóng vai trò quan trọng trong giao 
tiếp.
 
Khóa học này giúp học viên phát triển 
những kỹ năng cần thiết để thành công 
trong ngành Du lịch và Khách sạn quốc tế.

Để biết thêm chi tiết về các chương trình, vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm đào 
tạo BUV.

CÁC CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO TẠO 
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3. Tiếng Anh Pháp lý

Các chuyên gia trong ngành luật thường 
gặp khó khăn với ngôn ngữ luật bằng tiếng 
Anh. Về cơ bản, vấn đề với tiếng Anh pháp 
lý xoay quanh các khái niệm, từ vựng và 
thuật ngữ chuyên ngành. 
Khóa học này sẽ giúp nâng cao kĩ năng 
nghe hiểu, đọc hiểu của học viên về các 
thuật ngữ và định nghĩa trong tiếng Anh 
pháp lý, cho phép học viên áp dụng những 
gì học được vào công việc chuyên môn 
của mình.  
 
. 
4. Tiếng Anh Thương mại

Tiếng Anh là ngôn ngữ của kinh doanh và 
thương mại. Để thành công trong thế giới 
kinh doanh, bạn cần có khả năng giao tiếp 
rõ ràng và hiệu quả bằng tiếng Anh. Dù là 
đọc hiểu và viết báo giá đúng, đàm phán 
hiệu quả hay cắt nghĩa thông tin tài chính 
phức tạp, các kỹ năng về tiếng Anh thương 
mại đều có ý nghĩa tối quan trọng trong 
nền kinh tế hiện nay. Khóa học này sẽ giúp 
học viên cải thiện khả năng sử dụng tiếng 
Anh thương mại một cách hiệu quả

5. Tiếng Anh Chuyên ngành khác  

Đội ngũ giảng viên tiếng Anh của chúng 
tôi có thể thiết kế các khóa đào tạo tiếng 
Anh theo nhu cầu của các nhà chuyên 
môn đến từ mọi tầng lớp và ngành nghề. 
Dù là hàng không, kinh tế học, công nghệ 
hay ngành nghề khác, Trung tâm đào tạo 
BUV có khả năng xây dựng khóa học theo 
chuyên môn đặc thù đó, mang đến cho 
học viên trải nghiệm học tập hiệu quả và 
cơ hội tiếp xúc với nhiều biến thể ngôn 
ngữ Anh khác nhau.  

6. Luyện thi IELTS 

Là một trong những trung tâm đào tạo 
IELTS hàng đầu tại Hà Nội, chúng tôi hiểu 
tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ càng 
trước khi tham dự các kỳ thi. Đội ngũ giảng 
viên IELTS chuyên nghiệp của chúng tôi có 
thể đáp ứng nhu cầu của học viên ở nhiều 
trình độ khác nhau, đảm bảo học viên hiểu 
những yêu cầu của kỳ thi, cách đánh giá, 
cách tối đa hóa điểm số và làm bài thi 
IELTS hiệu quả nhất có thể. 
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH
HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm đào tạo BUV và 
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BUVTC đã hỗ trợ giảng 
dạy cho các chương trình bồi dưỡng giáo viên và viên 
chức quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Cũng 
trong khuôn khổ hợp tác này, BUVTC đang hỗ trợ triển 
khai chương trình dự bị đại học cho cấp THCS và THPT 
IGCSE và A-levels tại một số trường trung học phổ thông 
trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài ra, BUVTC còn phối hợp với các trường đại học, các 
học viện và các trường phổ thông triển khai các chương 
trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên, giáo 
viên và viên chức, các chương trình IELTS cho học sinh, với 
các tổ chức và doanh nghiệp các khóa tăng cường năng 
lực đội ngũ nhân sự.
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Bà Hoàng Minh Thúy 
CEO, Pacific Edu

Các chương trình đào tạo của BUVTC mang tính 
thời sự cao, với lượng kiến thức được cập nhật, 
tổng hợp từ nhiều nguồn quốc tế và được áp dụng 
phù hợp với bối cảnh thực tiễn của Việt Nam. Một 
điểm đặc biệt là các chương trình này đều được 
xây dựng một cách linh hoạt, logic, dựa trên nhu 
cầu cụ thể của từng nhóm đối tượng học viên theo 
quan điểm “Lấy người học làm trung tâm”. Ngoài 
ra, với sự hỗ trợ của hệ thống cơ sở vật chất tiên 
tiến, hiện đại; các công nghệ giảng dạy trực quan 
trong một khuôn viên học tập sáng tạo, các chương 
trình của BUVTC đã tạo ra những bước đột phá lớn 
về học tập trải nghiệm; đem lại hiệu quả cao trong 
việc phát triển chuyên môn cá nhân người học; góp 
phần nâng cao năng lực cốt lõi của tổ chức. 

Với các lý do trên, BUVTC đã trở thành một trong 
những đối tác vô cùng tin cậy, đã và đang đồng 
hành với Pacific Edu trong việc triển khai các 
chương trình bồi dưỡng; các dự án giáo dục có 
quy mô lớn tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, 
thông qua sự hợp tác với BUVTC, các khách hàng 
và học viên của chúng tôi sẽ có cơ hội được trải 
nghiệm các khóa đào tạo có chất lượng, mang tầm 
quốc tế.

CHIA SẺ TỪ KHÁCH 
HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
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Thầy Hà Xuân Nhâm
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 
Phan Huy Chú

Đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm của 
BUV Training Centre đã mang đến cho học viên 
chúng tôi, là cán bộ lãnh đạo và quản lý giáo dục, 
nhiều kiến thức thực tế và cách tiếp cận mới mẻ 
về công tác quản lý nhà trường. Là những cán bộ 
lâu năm trong ngành giáo dục, bản thân chúng tôi 
luôn đi tìm kiếm những giải pháp hay từ các đơn 
vị giáo dục ở khắp nơi trên thế giới, và khóa đào 
tạo này đã cung cấp được những thông tin hữu 
ích về quy trình và cách thức quản lý giáo dục của 
Anh quốc. Các lớp luôn có sự tương tác cao giữa 
giảng viên và học viên, và chúng tôi cũng được 
tạo điều kiện tối đa để thảo luận và chia sẻ thẳng 
thắn các quan điểm chuyên môn.   

CHIA SẺ TỪ KHÁCH 
HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
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CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên của chúng tôi được đánh giá 
là một trong những cơ sở học tập tốt nhất 
Châu Á. Toàn bộ khuôn viên được thiết 
kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, 
kết hợp hài hòa giữa công nghệ và kiến 
trúc. Các phòng học, phòng hội nghị, và 
giảng đường có thể sử dụng linh hoạt để 
tổ chức các lớp đào tạo chuyên biệt, hội 
thảo, và hội nghị. Chúng tôi tự tin vào khả 
năng đáp ứng được nhu cầu đào tạo đa 
dạng của học viên và các tổ chức đối tác.

Hội Trường
Thư Viện

Phòng Nghỉ giữa giờ

Phòng Thảo Luận

Phòng Máy

Phòng Ghi Hình

Phòng Học Xspace Phòng Học Sáng Tạo Phòng Hội thảo

Xem toàn bộ cơ sở vật chất tại: buv.edu.vn/virtual-tour
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Các khách hàng cá nhân có mong muốn tăng 
cường kiến thức và kỹ năng cho bản thân có 
thể đăng ký bất kỳ khóa học nào của chúng 
tôi. 
Đối với các khách hàng cơ quan/tổ chức, chúng 
tôi cung cấp các khóa đào tạo tiêu chuẩn cũng 
như gói đào tạo theo đặt hàng. Khóa đào tạo 
sẽ được tổ chức tại địa điểm mà khách hàng 
yêu cầu.
Hãy chia sẻ với chúng tôi nhu cầu đào tạo và 
mục tiêu phát triển nhân lực của bạn để chúng 
ta có thể hợp tác cùng nhau đạt được chúng 
một cách hiệu quả và hiệu suất.

HÃY KẾT NỐI VỚI 
CHÚNG TÔI

+84 914 821 661

trainingcentre@buv.edu.vn

buv.edu.vn/about-training-

centre
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