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Hiểu rõ 4 vòng tròn đào tạo

Hiểu rõ Bài học – Bài tập – Thang đo

và ứng dụng vào triển khai đào tạo

=> Phát triển nguồn nhân lực

Dự án Phát triển Nguồn Nhân Lực  Đại Học 3 Gốc
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Xu hướng tính cách 
(năng khiếu, đam mê)

DISC, STVT, 
8 loại hình…

1

2

3
Các kỹ năng
(sự lành nghề)

Nhân cách cốt lõi
Hệ giá trị cốt lõi
xuyên suốt cuộc đời

Xu hướng tính cách
năng khiếu, đam mê…

4

4 vòng tròn đào tạo: phát triển hệ giá trị cốt lõi => sống hạnh phúc

Kỹ năng gì cần
4 kỹ năng gì quan trọng?

Kiến thức
Tủ sách vĩ nhân, tinh hoa

Trí tuệ
Đạo đức
Nghị lực

Trưởng Thành
về Kiến thức

Có 2 chiều, làm Đúng là từ Lõi ra

GNH
Chỉ số hạnh phúc

Nhóm Zalo chung 

GNH.vn/ZaloBke
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LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN BẢN THÂN – 4 VÒNG TRÒN ĐÀO TẠO

• Giá trị cốt lõi (3 gốc rễ)
Đạo Đức – Trí Tuệ - Nghị Lực

• Tổ chức Xanh Ngọc (6-8 yếu tố)
Mỗi ngày đi làm là 1 ngày ý nghĩa

Thấu hiểu bản thân 
(xu hướng tính cách, sở trường + đam mê) 
Tìm ra vị trí phù hợp – phát huy tiềm năng 

(Làm việc vui + tự nguyện)

Kỹ năng/Chuyên môn
- Cần thiết: Tự học + 4 kỹ + Xây dựng đội ngũ
- Nhóm kỹ năng chuyên môn
=> Hiệu quả công việc:
- Tư duy 1x -3x -10x (tác phẩm, cải tiến liên tục)
- Làm 1 lần, sử dụng N lần

Môi trường sống và làm việc lý tưởng:
(Văn hóa tỉnh thức)
Tủ sách (thức ăn cho tâm/kỹ năng…); Nhóm đồng 
nghiệp (cùng học & rèn luyện); Khóa học hay
 Cam kết “bị” đào tạo liên tục để trưởng thành

Tổ chức 
Xanh Ngọc

Kỹ năng
Chuyên môn cần thiết

Hiệu quả công việc

Thầy + Sách + Bạn
Kiến Thức/Khoá Học

Giá Trị 
Cốt Lõi1

2

3

4

Nhóm Zalo chung 

GNH.vn/ZaloBke



4 vòng ĐH thông thường ĐH 3 gốc Bài test

Kiến thức Lý thuyết 12 môn học
(rất ít dùng thực tế)
Lý thuyết về Nghề

Tinh hoa: TY-GĐ/PTB.Thân/ĐĐức 
/Đạo lý/Q.trị/PP.Gduc/S.Khỏe
(50-100c)

40

Kỹ năng 1%-5%
95% DN phải đào tạo lại

4 kỹ năng quan trọng
Tự học, thiền EQ, Tự Rèn, Team

40

Xu hướng
tính cách

1%-5% Q.sát đ.kết lại cuộc đời, 200 câu hỏi
NTH, DISC, MBTI, STVT, TSH…

40

3 gốc rễ 1%-5%: GDCD… CK1, CK2, Thiền vipassana
Làm dự án thiện nguyện, Áp suất…

40

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

10+10+10+10
20+20+20+20
30+30+30+30
40+40+40+40

Chính sách Vay học + xin việc 100%
Chính sách Học bổng + xin việc 100%
Học bổng + ưu tiên chọn DN uy tín
Học bổng + đào tạo lãnh đạo kế thừa

Chọn ra
Nhân lực
Tinh hoa

Đại Dương cực XANH => Phát triển NNLĐH 3 Gốc
3tr SV/năm + 20tr HS/năm => 10% = 300k SV/năm

Có 3 cách đào tạo:

Level 1: Online video
Mở phễu lớn cho tất cả 
cùng học + bài test

Level 2+3: Zoom có 
chia nhóm BTC tương 
tác (HLV, Mentor)

Level 4: Offline đào tạo 
đội ngũ tinh hoa tiềm 
năng

Hội tụ con người tinh hoa 
=> cống hiến cộng đồng

bài 
tự học 
+vượt 

test

Phát triển Nguồn Nhân Lực => Doanh Nghiệp , HS, SV => ĐH 3 Gốc
Cần tìm 30 nhân sự giỏi, 10 DN tâm huyết đồng hành (5-10 năm)

Dự án ĐH 3 GỐC - GNH.vn/DH3Goc - Gửi hồ sơ tại CongSu.GNH.vn - zalo Thành: 036.726.9027 - Thắng 0963.028523



Tập hợp ~10 Doanh nghiệp
đã + đang làm tương tự
Cam kết cùng đồng hành

Lập kế hoạch + Triển khai
cụ thể tại 10 DN này
Theo 4 vòng tròn đào tạo
Bài học bài tập thang đo
Văn - Tư - Tu

1 2 3 4
ĐH 

3 GỐC
P.Triển Nguồn Nhân Lực PTr NNL PTr NNL

P.Triển NNL (tại 10 DN)  ĐH 3 Gốc (toàn XH) 

Lộ trình dự án (hiện nay giai đoạn 1+2)

Cần tìm: Trợ lý thầy Quân, Trưởng dự án, Chuyên gia
Gửi hồ sơ tại CongSu.GNH.vn (sms zalo Thành: 036.726.9027 - Thắng 0963.028523)

Đưa ra cộng đồng DN
Đưa ra cho HS + SV

Tập hợp 10-30 Nhân sự: Team BTC dự án
Thông minh, kaizen, sáng tạo, đúc kết

Có kinh nghiệm quản lý, quản trị, đạo lý
Cần tìm: Trợ lý, Trưởng dự án, Chuyên gia

Cải tiến và triển khai nhiều 
lần cho đạt kết quả tại 
10 DN đang đồng hành
=> đưa ra cộng đồng GNH

GNH.vn/DH3Goc



TOOLS Khóa học / dự án Khóa học / dự án Khóa học / dự án Khóa học / dự án

1-2 ngày văn tuệ CK1, CK2, NTH, Team LDCM, Dạy con Mô hình Xanh Ngọc HBR / FOCO /…

Duy trì A+1 CK16, CK20, Team30 DayCon20… HànhTrình90… HBR / FOCO /…

Áp suất A+10 AS 3 ngày (đại chúng) AS 7 ngày (nsự mới) AS 3 ngày/tháng HBR / FOCO /…

Thiền Vipass Sáng, tối 2,3,5,7 ngày 10 ngày Vipass HBR / FOCO /…

Trại Camp dài ngày Camp14 (Vabis) Camp30 (Vabis) Camp90 (Vabis)

Trại Camp tại FOCO Camp 2 ngày (Foco) … HBR / FOCO /…

Không gian suy ngẫm Mỗi sáng 45p Chiều 2,4,6: 60p HBR / FOCO /…

Review Lương tâm Mỗi tháng/lần 360 độ theo nhóm HBR / FOCO /…

Đi làm Thiện nguyện VHĐ, Nhặt Rác HBR / FOCO /… Phục vụ Chữa bệnh …

THẺ GAMES Bộ thẻ Nhân Quả Bộ thẻ Chánh Kiến

Các bộ công cụ (Tools) cần triển khai

Tinh hoa: TYêu-GĐình/Ptriển.BThân/ĐĐức /Đạo lý/Q.trị /PP.Gduc/S.Khỏe
Các kỹ năng quan trọng: Tự học, thiền EQ, Tự Rèn, Team, 5s-Kaizen, OKRs
Tính cách: Q.sát đ.kết lại cuộc đời, 200 câu hỏi, NTH, DISC, MBTI, STVT, TSH…
Chánh Kiến 1, CK2, Thiền vipassana, Làm dự án thiện nguyện, Áp suất…

Các bạn bổ 
sung thêm 
các công cụ

(Khóa học là 
1 công cụ)
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Nhân sự dự án ĐH 3 Gốc cần làm gì?

1-Bài học
2-Bài tập
3-Thang đo

1. Yêu nghề nhân sự, đào tạo + có nhiều kinh 

nghiệm quản lý, lãnh đạo là lợi thế lớn

2. Thông minh, đúc kết tốt, suy ngẫm sâu

3. Đã học và hiểu rõ về: 

3 gốc / 4 vòng tròn / Xanh Ngọc / Văn tư tu

4. Có thời gian ít nhất 3 ngày/tuần cho dự án
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Các bạn sẽ cùng làm theo nhóm các công việc sau
1. Thiết kế các khóa học & dự án theo: Bài học + bài tập + thang đo

2. Triển khai, cải tiến trong thực tế DN & cộng đồng GNH

3. Huấn luyện và đào tạo tại BKE và tại Doanh Nghiệp



Dự án: Phát triển nguồn nhân lực  ĐH 3 Gốc 
Cần 30 nhân lực, 10 DN cùng làm cho dự án 5-10 năm

1) Doanh nghiệp đã + đang làm tương tự

2) Nhân sự về cùng biên soạn & triển khai
 Thông minh, kaizen, sáng tạo, đúc kết

 Có kinh nghiệm quản lý, quản trị, con người

 Đã đọc nhiều sách về Tâm lý, Đạo lý, Nhân sự

 Làm việc có lương vừa đủ

 Toàn tâm toàn ý: Full time hoặc 1 tuần 3 ngày

 Làm tại HCM, HN theo nhóm tự quản (Xanh ngọc) 
(theo thời gian đầu tại HCM => online thời gian sau)

TranVietQuan.com

SMS, Zalo: 0989.330.880

Cần tìm: Trợ lý thầy Quân, Trưởng dự án, Chuyên gia
Gửi hồ sơ tại CongSu.GNH.vn (sms zalo Thành: 036.726.9027 - Thắng 0963.028523)
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Tủ sách tinh hoa
Khóa học hay

Kỹ năng Xu hướng
tính cách

3 Gốc rễ
Xanh Ngọc

(1) Bài học
Giáo trình

(2) Bài tập
Rèn luyện

(3) Thang đo
Đo lường lại

Văn - Tư
QS-PT-ĐK

Clip, Slide, Sách
THẺ GAMES

Văn - Tư - Tu
Trắc nghiệm + Form

Cùng làm dự án
THẺ GAMES

Văn - Tư - Tu
5 level, 360 độ

4 VÒNG TRÒN ĐÀO TẠO => ĐẠI HỌC 3 GỐC 

Bất cứ Khóa học hay Dự án nào đó mà chuẩn hóa lại thành 3 bước:
Bài học - Bài tập - Thang đo => nâng tầm nhân sự theo 4 vòng tròn đào tạo
(hoặc 2-3 vòng) thì đều trở thành Bộ Công Cụ cho ĐH 3 Gốc triển khai cho cộng
đồng GNH và mở rộng ra cho các DN, HSSV về sau
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1. Bài học: giúp người học Văn+Tư, nên có 2 loại bài học

a-Bài học Cơ bản, nhanh, ngắn gọn => HV học trước, hoặc dùng để ôn nhanh

Sau đó làm bài trắc nghiệm nhanh => đảm bảo HV có ý thức muốn học 

b-Bài học Kỹ và sâu, nhiều ví dụ ứng dụng => Soạn thành Clip/Tài liệu chiếu sẵn 

c-Các câu hỏi đáp, nên làm sẵn 100 câu hỏi đáp thường gặp

2. Bài tập duy trì: Văn+Tư+Tu, Trắc nghiệm, Tình huống, Đệ nhị thân + Check List 

3. Thang đo: Đo lường qua báo cáo Đệ nhị thân các bài Trắc nghiệm 5 level + 360 độ

Bài học -> Bài tập -> Thang đo 
=> Sắp xếp đúng vai trò, năng lực 

Sắp xếp lại nhân sự để trọn vẹn với công việc 
(Tiếp tục duy trì A+1 và A+10)
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Tủ sách tinh hoa
Khóa học hay

Kỹ năng

Xu hướng
tính cách

(1) Bài học
Giáo trình 2 loại

(2) Bài tập
Rèn luyện

(3) Thang đo

Văn - Tư (QS-PT-ĐK)

Clip, Slide, Sách, Tài liệu

Loại 1: Khái quát, nhanh, tự học trước,
kèm bộ câu hỏi trắc nghiệm đơn giản 

Loại 2: Kỹ, sâu, nhiều ví dụ minh họa

Áp dụng cho: cá nhân + cả nhóm (ĐNT)

Văn - Tư (QS-PT-ĐK) - Tu

-Bộ câu hỏi Trắc nghiệm (Dễ - TB - Khó)

-Bộ bài tập Tình huống (Dễ - TB - Khó)

-Form (Check list) + Làm cụ thể việc gì đó

-Nộp slide giải pháp, clip trình bày

-Làm dự án, Thiện nguyện, Camp

Áp dụng cho: cá nhân + cả nhóm (ĐNT)

Đo lường lại: Văn - Tư - Tu

Theo 5 level  nhóm đánh giá 360 độ

Áp dụng cho: cá nhân + cả nhóm (ĐNT)

4 VÒNG TRÒN ĐÀO TẠO => ĐẠI HỌC 3 GỐC 

Bất cứ Khóa học hay Dự án nào đó mà chuẩn hóa lại thành 3 bước:
Bài học - Bài tập - Thang đo => nâng tầm nhân sự theo 4 vòng tròn 
đào tạo (hoặc 2-3 vòng) thì đều trở thành Bộ Công Cụ cho ĐH 3 Gốc 
triển khai cho cộng đồng GNH và mở rộng ra cho các DN, HSSV về sau 

Xanh Ngọc

3 Gốc rễ

1. Vĩ nhân-A.Hùng
2. Thiên nhiên, muôn loài
3. Tình yêu-H.Nhân
4. Đ.Đức-Đạo lý
5. Quản trị-Nhân sự
6. Giáo dục-Dạy con
7. Sức khỏe tự nhiên
8. Tài chính-Tiêu dùng

1. Tự học & Tự rèn
2. Thiền EQ
3. Team & đào tạo
4. OKRs & lập Plan
5. Kaizen & 5S
6. Kỹ năng chuyên môn
7. Thuyết phục
8. Sống đơn giản, an vui

1. Sở trường & đam mê
2. Mặt mạnh & yếu
3. Môi trường, nghề phù hợp
4. Thần số, Nhân tướng
5. Tâm lý: Disc, Mbti…
6. Hiểu rõ vai trò tốt nhất

1. Hiểu 3 gốc, 3 độc…
2. Hiểu 8 chánh, Thiền
3. Lục hòa, Xanh ngọc
4. Triển khai triết lý & 

bộ câu hỏi then chốt
5. Sơ đồ & 8 câu hỏi trí tuệ
6. Nội lực: Camp30, 90
7. Dự án Thiện nguyện
8. Nhân sự kế thừa
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Tủ sách tinh hoa
Khóa học hay

Kỹ năng
Thực hành nhiều

Xu hướng
tính cách

4 VÒNG TRÒN ĐÀO TẠO => ĐẠI HỌC 3 GỐC 

Xanh Ngọc

3 Gốc rễ

1. Vĩ nhân-A.Hùng

2. Thiên nhiên, muôn loài

3. Tình yêu-H.Nhân

4.Đ.Đức-Đạo lý

5.Quản trị-Nhân sự

6. Giáo dục-Dạy con

7. Sức khỏe tự nhiên

8. Tài chính-Tiêu dùng

1.Tự học & Tự rèn

2. Thiền EQ

3. Team & đào tạo

4.OKRs & lập Plan

5.Kaizen & 5S

6. Kỹ năng chuyên môn

7. Thuyết phục

8. Sống đơn giản, an vui

1.Sở trường & đam mê

2.Mặt mạnh & yếu

3. Môi trường, nghề phù hợp

4. Thần số, Nhân tướng

5. Tâm lý: Disc, Mbti…

6. Hiểu rõ vai trò tốt nhất

1. Hiểu 3 gốc, 3 độc…

2. Hiểu 8 chánh, Thiền

3.Lục hòa, Xanh ngọc

4. Triển khai triết lý & 

bộ câu hỏi then chốt

5. Sơ đồ & 8 câu hỏi trí tuệ

6. Nội lực: Camp30, 90

7. Dự án Thiện nguyện

8.Nhân sự kế thừa
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Mỗi đầu mục là 1 khóa học (theo tín chỉ) hoặc 1 dự án mà Nhân Sự 
cần phải vượt qua theo 3 bước: Bài học – Bài tập – Thang đo



(1) Bài học
Giáo trình 2 loại

(2) Bài tập
Rèn luyện

(3) Thang đo

Văn - Tư (QS-PT-ĐK)
Clip, Slide, Sách, Tài liệu
Loại 1: Khái quát, nhanh, tự học trước,

kèm bộ câu hỏi trắc nghiệm đơn giản 
Loại 2: Kỹ, sâu, nhiều ví dụ minh họa
Áp dụng cho: cá nhân + cả nhóm (ĐNT)

Văn - Tư (QS-PT-ĐK) - Tu
-Bộ câu hỏi Trắc nghiệm (Dễ - TB - Khó)
-Bộ bài tập Tình huống (Dễ - TB - Khó)
-Form (Check list) + Làm cụ thể việc gì đó
-Nộp slide giải pháp, clip trình bày
-Làm dự án, Thiện nguyện, Camp
Áp dụng cho: cá nhân + cả nhóm (ĐNT)

Đo lường lại: Văn - Tư - Tu
Theo 5 level  nhóm đánh giá 360 độ
Áp dụng cho: cá nhân + cả nhóm (ĐNT)

CÁC KHÓA HỌC THEO 3 BƯỚC

Bất cứ Khóa học hay Dự án nào đó 

mà chuẩn hóa lại thành 3 bước: 

Bài học - Bài tập - Thang đo 

=> nâng tầm nhân sự theo 4 vòng 

tròn đào tạo (hoặc 2-3 vòng) 

thì đều trở thành Bộ Công Cụ cho 

ĐH 3 Gốc  triển khai cho cộng 

đồng GNH và mở rộng ra cho các DN, 

HSSV về sau 
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Hãy đọc thật kỹ và thử năng lực bản thân bạn

Hãy suy ngẫm thật kỹ, để nó ngấm vào mạch máu của bạn
1. Làm thế nào để đào tạo + triển khai từng yếu tố trong 4 vòng tròn đào tạo? 

2. Làm thế nào đưa tiến trình Văn-Tư-Tu vào trong từng khóa học (Bài học-Bài tập-Thang đo)

3. Làm thế nào để soạn bộ trắc nghiệm từ đơn giản đến sâu sắc, mà học viên không đoán trước được câu 
trả lời (tức là học viên phải hiểu bài mới làm đúng, mà lại không đánh đố học viên)

4. Làm thế nào để soạn bài tập tình huống sát thực tế + ứng với từng bài học 
 HV hiểu và tự suy ngẫm giải pháp trong từng tình huống

5. Làm thế nào để đưa Teamwork (đệ nhị thân, lục hòa, suy ngẫm chung) vào trong khóa học?

6. Làm thế nào để nhóm bạn tốt tiếp tục duy trì học tập trong 6 tháng tiếp theo?

7. Làm thế nào để chọn đúng các tiêu chí quan trọng (then chốt) của từng lĩnh vực, từng phòng ban, sau đó 
viết ra bộ thang đo 5 level? (xem mẫu phần mô hình Xanh Ngọc), và cho đánh giá 360 độ?

8. Bạn đã triển khai thử 1,2,3..10 lần trong 3-4 team khác nhau  suy ngẫm, cải tiến  lặp lại

9. Khi áp dụng bộ Bài học-Bài tập-Thang đo có thấy khá chuẩn xác không?
Sau 1-2 tháng có thấy anh em tiến bộ không? Có phát triển nguồn nhận lực?

Quan trọng: Khóa học được hiểu là Tool (công cụ), là dự án, là chuyến đi thiện nguyện, là khóa tu 
thiền… để làm cho Nhân sự được phát triển theo 4 vòng tròn đào tạo (Phát triển nguồn nhân lực)
Lưu ý: mỗi vòng tròn là hàng loạt các khóa học (và tự học) cần thiết kế & triển khai.
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Dự án Phát triển Nguồn Nhân Lực  Đại Học 3 Gốc
Ứng Viên thử sức vai trò Chuyên Gia

Ví dụ mẫu và Bài tập 
Bài học  Bài tập Trắc Nghiệm
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Tiêu
Đề

Công thức để HIỂU SÂU 
MỌI VIỆC (18p)

Link https://bit.ly/3e7wcyX

Số phút 17:28

Key 
chính

Quan sát-phân tích-đúc kết
Văn-Tư-Tu
Học-Hiểu-Hành

Ví dụ
minh 
họa

Tiến trình quen bạn trai, bạn gái
Tiến trình lấy chồng lấy vợ
(QS-PT-ĐK)
Thầy bói xem voi

1-Phân tích – suy ngẫm một vấn đề cần thực hiện như thế 
nào? (chọn câu đúng nhất so với bài giảng)  
a. Đi vào chi tiết, liên kết với những vấn đề liên quan. 
b. Đi vào chi tiết rồi đánh giá tổng quan trong thời gian lâu.  
c. Đi vào chi tiết, liên kết yếu tố liên quan, đánh giá tổng quan 
xem xét vận hành. 
d. Không có đáp án nào đúng. 

Đáp Án: C

2-Đúc kết nguyên lý-lõi có tầm quan trọng thế nào? (chọn 
câu đúng nhất so với bài giảng)  
a. Đúc kết nguyên lý-lõi là cách duy nhất để thực hành ứng 
dụng tốt 
b. Đúc kết nguyên lý-lõi là cách tốt nhất để ghi nhớ dễ dàng
c. Đúc kết nguyên lý-lõi là để hiểu thực sự sâu sắc và chia sẻ với 
người khác. 
d. Tất cả đều đúng.

Đáp Án: D

(1) BÀI HỌC                     (2) BÀI TẬP (TRẮC NGHIỆM)

Dự án ĐH 3 GỐC - GNH.vn/DH3Goc - Gửi hồ sơ tại CongSu.GNH.vn - zalo Thành: 036.726.9027 - Thắng 0963.028523

https://bit.ly/3e7wcyX


Hãy làm Bài tập tương tự
(Làm ra bộ câu hỏi trắc nghiệm, mỗi video 

phải có ít nhất 3 câu hỏi trắc nghiệm)

1. Thực hành QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT 

P1 (9p) https://bit.ly/2QO8BKs

2. Thực hành QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT 

P2 (10p) https://bit.ly/3xfSkOQ

3. Thực hành QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT 

P3 (11p) https://bit.ly/3tDt1En

4. Tiến trình TÌNH CẢM (xúc-thọ-ái) (13p)

bom.to/iQ4yiVUboNUcO

5. Cách để TÌM RA ĐAM MÊ (11p)

https://bit.ly/3aw6t0C

6. Thực hành QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT 

P4 (11p) https://bit.ly/3n837pL

7. HỌC & RÈN để TRỞ THÀNH con người tinh hoa 

- 3H (12p) https://bit.ly/3sDA6mX

8. Bốn VÒNG TRÒN ĐÀO TẠO (18p)

bom.to/8cdWV2lw0R7cq

9. ĐÂU LÀ VUA CỦA CÁC KỸ NĂNG (13p)

https://bit.ly/2PHPzVQ

10.Phương pháp phát triển Bản Thân - CHUYỂN 

HÓA 3H-3Bảo (5p)  https://bit.ly/3uaxI91
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Dự án Phát triển Nguồn Nhân Lực  Đại Học 3 Gốc
Ứng Viên thử sức vai trò Chuyên Gia

Ví dụ mẫu với sách Tái Tạo Tổ Chức

 Đúc kết tiêu chí cốt lõi
 Thang đo 5 level
 Bài tập tình huống
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Bài học:

-Tự đọc sách Tái tạo tổ chức

-Áp suất theo nhóm 2 ngày

 Lên trình bày về mô hình XN

 Đúc kết thành 6-12 ý cốt lõi

Bài tập:

1-Trắc nghiệm + Tình huống

2-Thực hành về lương thưởng

3-Thực hành tìm vấn đề chung

4-Thực hành không gian suy ngẫm

5-Báo cáo theo nhóm

Thiết kế:    (1) BÀI HỌC     (2) BÀI TẬP
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Hiểu 
mô hình

Đi làm là 
để Hạnh 

Phúc

Đúc kết các tiêu chí chính
 thực hành + đo lường

Công 
phá

Khoan 
thủng



Đúc kết các tiêu chí chính
 thực hành + đo lường

1. Ăn thức ăn của TÂM đều đặn

2. Thực hành Quán Tâm, Chánh Niệm

3. Thực hành Tác Ý, lời hứa mỗi ngày

4. Thực hành nhóm tự quản

5. Thực hành đóng góp nhóm, XH

6. Thực hành sự trong suốt

7. Động cơ làm việc: Mục tiêu cao cả

8. Để lương tâm dẫn lối (tâm thiện)

9. Sống trọn vẹn trong công việc

10. Thực hành không gian suy ngẫm

11. Thực hành Review lương tâm đúng đắn

12.Hiểu sâu về Tái Tạo Tổ Chức
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1-Ăn thức ăn của TÂM đều đặn
1. Thiếu ý thức trong việc tuân thủ mỗi ngày 

30p-60p Nghe giảng về Chánh Pháp

2. Thỉnh thoảng không tuân thủ mỗi ngày 

30p-60p Nghe giảng về Chánh Pháp

3. Tuân thủ nghe Chánh Pháp mỗi ngày 

nhưng cần sự giám sát của người khác hoặc 

cấp trên

4. Luôn nghe Chánh Pháp mỗi ngày (tự giác)

5. Luôn nghe Chánh Pháp mỗi ngày (tự giác) 

và nhắc nhở đốc thúc cả nhóm cùng nghe

6. Luôn nghe Chánh Pháp mỗi ngày (hiểu sâu 

+ ứng dụng) và đốc thúc, hướng dẫn cả 

nhóm cùng nghe

9-Trọn vẹn trong công việc
1. Tôi không rõ sở trường của mình, chỉ làm 

việc theo việc được giao => Tạo hiệu quả 

KÉM

2. Tôi biết rõ kinh nghiệm (làm khá tốt), làm 

việc mỗi ngày CHƯA đúng việc => hiệu quả 

KÉM

3. Tôi biết rõ kinh nghiệm (làm khá tốt) và làm 

việc mỗi ngày ĐÚNG VIỆC, tạo hiệu quả KHÁ

4. Tôi biết rõ kinh nghiệm (làm RẤT TỐT) và 

làm việc mỗi ngày đúng việc, hiệu quả TỐT

5. Tôi có năng khiếu, tuyệt chiêu vượt trội, và 

làm việc mỗi ngày đúng năng khiếu, tạo hiệu 

quả RẤT TỐT

Viết thành bộ THANG ĐO cho 12 tiêu chí

Bài tập: hãy viết tương tự cho 10 tiêu chí còn lại
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Bài tập tình huống

Hãy tìm giải pháp theo mô hình Xanh Ngọc

1. Tôi đã triển khai đọc sách Xanh Ngọc cho toàn bộ 100 nhân viên, nhưng 1 số nhân viên nói sau lưng là ảo 
tưởng, chẳng làm được đâu. Tôi phải làm sao? (dùng mô hình Xanh Ngọc để giải)

2. Tôi là chủ DN, với năng lực tài chính hiện tại thì quỹ lương dao động tầm 600 triệu – 1 tỷ cho tổng 100 
nhân viên, tôi phải trả lương như thế nào theo mô hình Xanh Ngọc (nhóm tự quản)

3. Trong nhóm tự quản 10 bạn, có 4 bạn ý thức chung tốt, 4 bạn trung bình, 2 bạn hay đòi hỏi lương thưởng 
phải cao (vì 2 bạn cho rằng thế mới đúng), giải pháp gì? (dùng mô hình Xanh Ngọc để giải)

4. Thủ tục hành chính để ứng tiền đi mua 1 món đồ khá phức tạp: người mua viết yêu cầu -> trưởng phòng 
xét duyệt đồng ý -> chuyển qua phòng tài chính -> trưởng phòng TCKT ký -> NV kế toán chi tiền. Chỉ cần 1 
trong 2 trưởng phòng bận việc là phải chờ, dẫn đến NV ngại, và công việc bị chậm trễ, không sáng tạo.
Làm thế nào để giải quyết theo Xanh Ngọc? (cắt bỏ bớt sếp, tự quản vận hành ntn?)

5. Nhóm có 6 bạn thiết kế, lương bình quân 7-12 triệu, có bạn mới nộp hồ sơ năng lực tốt gấp 2 các bạn kia, 
cần lương 25tr, Tổ trưởng lấn cấn không biết nên nhận hay ko? Làm thế nào để giải quyết theo Xanh Ngọc? 
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Dự án Phát triển Nguồn Nhân Lực  Đại Học 3 Gốc
Ứng Viên thử sức vai trò Chuyên Gia

Ví dụ mẫu với Trại huấn luyện Chiến Binh
6 Tháng CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA tại CĐ TUỆ ĐỨC VABIS

Bài tập & Thang đo về:
THÂN – TÂM – TRÍ – THÓI QUEN

Đây là bản khung, chưa chi tiết, dành cho 14-22 tuổi
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Tuệ Đức Vabis BRVT
KHÓA HUẤN LUYỆN ĐẶC BIỆT – CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA

Thầy Khánh: 079.648.3379 / Thầy Oanh: 037.920.9594 / Tuyển sinh: 0855.007.008 - CaoDangTueDuc.edu.vn

Có 3 giai đoạn:
GĐ1 (1 tháng): Nhập ngũ và chọn lọc

GĐ2 (3 tháng): Rèn luyện để trưởng thành

GĐ3 (3 tháng): Ra trận vượt qua thách thức



3 yếu tố chính
Thân, Tâm, Trí

Thầy Khánh: 079.648.3379 / Thầy Oanh: 037.920.9594 / Tuyển sinh: 0855.007.008 - CaoDangTueDuc.edu.vn

Thiết kế theo
1-Bài học
2-Bài tập
3-Thang đo



1. Chạy bộ 3km
2. Hít đất 10 cái
3. Plank 45s
4. Hít xà 1 cái
5. Gập bụng 10 cái
6. Trồng cây chuối 

(thẳng lưng) 30s
7. Nhảy ếch (hoặc 

bật tại chỗ) 20m
8. Vận động phối hợp 

(khu huấn luyện)

Bảng đo lường về THÂN (đầu vào)
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Bảng đo lường về TÂM (đầu vào)

1. Ngồi im tĩnh lặng 30p
2. Nghe quát, chửi:

vẫn bình tĩnh (3p)
3. Vào rừng (theo nhóm) nhịn 

đói 1 ngày: vẫn bình tĩnh
4. Bảng kiểm tra nỗi đau, 

bất mãn, ghét, nỗi sợ
(câu hỏi trắc nghiệm)

5. Hãy kể ra vài điều con 
mơ ước, mong muốn

6. Hãy kể ra vài câu chuyện con 
buồn chán, hận thù, sợ hãi
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Bảng đo lường về TRÍ
(đầu vào)

1. Năng lực quan sát: vào trong phòng 
quan sát 15p rồi làm trắc nghiệm

2. Đọc hiểu: 1 câu chuyện A4 (GHCVN) 
và làm trắc nghiệm

3. Tư duy suy luận: 
Sợi vải / abc / đi chợ / con hươu
5 điều… 5 điều… 5 điều…
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Bảng đo lường về THÓI QUEN
 Hãy kể ra lịch trình 1 ngày thường của con 

(sáng, trưa, chiều, tối) + thứ 7, CN
 Bảng những thói quen cơ bản (3-5 cấp độ)

1. Dậy sớm tập thể dục, Ngủ sớm
2. Ăn uống chừng mực
3. Giặt đồ, Nấu ăn
4. Quét dọn nhà cửa
5. Đọc sách, Tự giác học bài
6. Bơi lội, Thể thao, Võ thuật, Thiền
7. Xem phim, Chat FB
8. Nói dối, nói né
9. Mua sắm
10. Hút thuốc, uống rượu bia
11. Lấy đồ của người khác
12. Làm thiện nguyện
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1) Doanh nghiệp đã + đang làm tương tự

2) Nhân sự về cùng biên soạn & triển khai

3) Trợ lý thầy Quân, Trưởng dự án, Chuyên gia

TranVietQuan.com

SMS, Zalo: 0989.330.880

Dự án ĐH 3 GỐC - GNH.vn/DH3Goc

Gửi hồ sơ tại:  CongSu.GNH.vn

Zalo Thành: 036.726.9027 - Thắng 0963.028523

Tìm cộng sự cùng chí hướng
Dự án Phát triển nguồn nhân lực  ĐH 3 Gốc 

30 nhân lực, 10 DN cùng làm dự án 5-10 năm



Bài tập dành cho Ứng Viên
Hãy làm với đúng năng lực bản thân, trung thực, tư duy sâu

Viết thành bộ THANG ĐO 5 level cho 12 tiêu chí

1. Ăn thức ăn của TÂM đều đặn

2. Thực hành Quán Tâm, Chánh Niệm

3. Thực hành Tác Ý, lời hứa mỗi ngày

4. Thực hành nhóm tự quản

5. Thực hành đóng góp nhóm, XH

6. Thực hành sự trong suốt

7. Động cơ làm việc: Mục tiêu cao cả

8. Để lương tâm dẫn lối (tâm thiện)

9. Sống trọn vẹn trong công việc

10.Thực hành không gian suy ngẫm

11.Thực hành Review lương tâm đúng đắn

12.Hiểu sâu về Tái Tạo Tổ Chức

Hãy làm Bộ câu hỏi trắc nghiệm ứng với các bài học sau
(Làm ra bộ câu hỏi trắc nghiệm, mỗi video phải có ít nhất 3 câu hỏi trắc nghiệm)

1. Thực hành QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT P1 (9p) https://bit.ly/2QO8BKs

2. Thực hành QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT P2 (10p) https://bit.ly/3xfSkOQ

3. Thực hành QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT P3 (11p) https://bit.ly/3tDt1En

4. Tiến trình TÌNH CẢM (xúc-thọ-ái) (13p) https://bom.to/iQ4yiVUboNUcO

5. Cách để TÌM RA ĐAM MÊ (11p) https://bit.ly/3aw6t0C

6. Thực hành QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT P4 (11p) https://bit.ly/3n837pL

7. HỌC & RÈN để TRỞ THÀNH con người tinh hoa - 3H (12p) https://bit.ly/3sDA6mX

8. Bốn VÒNG TRÒN ĐÀO TẠO (18p) https://bom.to/8cdWV2lw0R7cq

9. ĐÂU LÀ VUA CỦA CÁC KỸ NĂNG (13p) https://bit.ly/2PHPzVQ

10.Phương pháp phát triển Bản Thân - CHUYỂN HÓA 3H-3Bảo (5p)  https://bit.ly/3uaxI91

Điền file hồ sơ 200 câu hỏi (cũng bị hỏi hơi khó 1 chút) và nộp file này tại: CongSu.GNH.vn (Vui lòng vào xem kỹ) 

Sau đó liên hệ báo cho: Zalo Thành 036.726.9027 - Thắng 0963.028523 – thầy Quân 0989.330880

Khi đọc và suy nghĩ về dự án này khá kỹ (vài lần) rồi mà vẫn có gì khó hiểu liên hệ để hỏi cho rõ: Thành: 036.726.9027 - thầy Quân 0989.330880 

Bài 1 và Bài 2: các bạn làm 1 trong 2 bài hoặc làm cả 2 càng tốt

Bài 1 soạn trắc nghiệm Bài 2 soạn thang đo

https://bit.ly/2QO8BKs
https://bit.ly/3xfSkOQ
https://bit.ly/3tDt1En
https://bom.to/iQ4yiVUboNUcO
https://bit.ly/3aw6t0C
https://bit.ly/3n837pL
https://bit.ly/3sDA6mX
https://bom.to/8cdWV2lw0R7cq
https://bit.ly/2PHPzVQ
https://bit.ly/3uaxI91

