


1. Tư duy phản biện là kỹ năng số 2 trong top 10 kỹ năng làm việc quan trọng nhất theo khảo sát của
Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF)

2. Trị 7 căn bệnh: cảm tính, cả tin, chả biết tin ai, phiến diện, thiếu chính kiến, thiếu thuyết phục, thích
âm mưu của nhân viên

3. Trang bị kỹ năng khai thác dữ kiện, kiểm chứng dữ kiện, đưa ra nhận định chính xác để từ đó đi
đến các quyết định đúng đắn

4. Hình thành văn hóa trao đổi, tranh luận lành mạnh dựa trên khoa học và thực tiễn, không để cảm
xúc chi phối

5. Học linh hoạt, với mức chi phí cực kỳ cạnh tranh



2. Đặt câu hỏi để khai thác, mở rộng, làm rõ vấn đề

3. Trình bày thuyết phục về bản thân, sản phẩm, cơ hội kinh 

doanh, doanh nghiệp, ý tưởng mới, hay báo cáo công việc

4. Phân tích và đánh giá các sự việc, vấn đề như: nhân sự, cơ 

hội kinh doanh, sản phẩm mới, dự án mới, khách hàng, đối tác

5. Kỹ năng tranh luận văn minh, tìm hiểu sự việc đa góc nhìn

1. Trị dứt 7 căn bệnh phổ biến của tư duy



01.
Xem các bài giảng 
cô đọng

02.

Làm bài tập thực hành và 

bài tập tình huống thực 

tế ngay trên bài giảng

05.

Có thể xem và làm đi làm 

lại nhiều lần cho đến khi 

nhuần nhuyễn

03.

Lời giải và hướng dẫn ngay

sau bài tập 04.

Rất sinh động và tương 

tác trên nền tảng công 

nghệ LMS hiện đại nhất



2. Học viên dành trung bình: 8-12 giờ để hoàn 

thành khóa học

1. Khóa học được học viên đánh giá: 4.7*/5 cho 16 tiêu chí

3. Học viên là người đi làm, manager đánh giá cao:

1. Lý thuyết cô đọng nhưng rất hiệu quả

2. Bài tập tình huống thực tiễn

3. Có khả năng ứng dụng ngay vào thực tiễn

4. Tuy tự học nhưng rất tương tác, cảm thấy như đang học 

với giảng viênstudying with a teacher.



2. Phương thuốc đặc trị FTO

3. Từ dữ kiện đến nhận định (từ F đến O)

4. Kiểm tra dữ kiện (biến F thành T)

5. Kỹ thuật đặt câu hỏi theo FTO

1. 7 căn bệnh của tư duy

6. Ứng dụng của FTO trong công việc và cuộc sống

7. Các bài tập thực hành và tình huống đa dạng
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