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CÁCH THỨC ĐIỀU HÀNH NHÓM THÀNH CÔNG[1] 

 
I. Thành lập Nhóm Hợp tác 
    1. Lấy con người làm trọng tâm cho các hoạt động của Nhóm 
    2. Thiết lập sứ vụ, tầm nhìn, mục tiêu và hành trình Nhóm 
    3. Xây dựng niềm tin trong Nhóm 
    4. Vun tưới tình thân ái trong Nhóm 
    5. Trân quý ân ban của mỗi thành viên (9 thông minh) 
    6. Xây dựng Nhóm tự quản 
    7. Cổ võ tinh thần hợp tác Nhóm: Nhóm viên đóng góp + toàn Nhóm hỗ trợ.  
 
II. Nâng cao Thành quả Nhóm 
    1. Thông tin trong Nhóm hiệu quả 
    2. Thông tin ngoài Nhóm hiệu quả 
    3. Điều hành buổi họp kết quả  
    4. Xây dựng hệ thống tổ chức Nhóm 
    5. Phân tích động lực và thúc đẩy nỗ lực 
    6. Khuyến khích tư duy sáng tạo 
    7. Nhận diện và xử lý các tinh huống khó khăn 
    8. Nâng cao tiêu chuẩn Nhóm 
    9. Tạo bầu khí gia đình thân thiện trong Nhóm. 
 
III. Hướng tới Tương lai Nhóm 
    1. Theo dõi sự phát triển và tiến triển của Nhóm 
    2. Đánh giá mức độ thực hiện công tác Nhóm 
    3. Khen thưởng ưu điểm cá nhân và thành quả Nhóm 
    4. Huấn luyện để nâng cao trình độ và kỹ năng Nhóm 
    5. Thích nghi với những thay đổi thời đại và tiến bộ khoa học kỹ thuật 
    6. Cổ võ hành động sáng tạo 
    7. Khuyến khích tầm nhìn cho những hoạt động tương lai 
    8. Thưc hiện qui trình “Luân phiên lãnh đao” 
    9. Phát triển số lượng và chất lượng Nhóm - “Sinh mầm nẩy lộc” 
  10. Trọng dụng nhân tài - “Hậu sinh khả úy” 
  11. Chuẩn bị thế hệ kế thừa - “Tre già măng mọc.” 
 
 
 
[1] Copyright © 1963 NghiaSinh Intl, Inc.   
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CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC HỌP THÀNH CÔNG[2] 

 
I. Chuẩn Bị Cuộc Họp 
    1. Xác định mục đích buổi họp và ước lượng thành quả cuộc họp 
    2. Ấn định địa điểm và thời gian cho buổi họp 
    3. Thiết lập và in ấn chương trình nghị sự 
    4. Minh định chủ tọa đoàn và thành phần tham dự  
    5. Gởi thư mời họp, nêu rõ mục đích và kèm theo chương trình họp 
    6. Sắp xếp phòng họp và chỗ ngồi họp 
    7. Chuẩn bị cho buổi họp (như chương trình họp, tài liệu họp, biên bản trước) 
    8. Phân nhiệm cho buổi họp (như chủ tọa, thư ký, thủ quỹ, tiếp tân) 
    9. Kiểm tra điện nước kỹ thuật (như giấy bút, phòng vệ sinh, chỗ đậu xe). 
 
II. Tham Dự Cuộc Họp 
    1. Duy trì vai trò chủ động của chủ tọa 
    2. Điều khiển buổi họp theo đúng thứ tự ghi trong chương trình 
    3. Cần giữ đúng giờ khai mạc và giờ kết thúc 
    4. Lắng nghe ý kiến người tham dự về đề tài ghi trong chương trình nghị sự 
    5. Sắp xếp những vấn đề mới (nếu có) vào chương trình các buổi họp sau 
    6. Thâu đạt hiệu quả hài hòa khi thương thảo 
    7. Xử lý vấn đề phát sinh (nếu có) 
    8. Lưu ý thư ký ghi chép biên bản buổi họp theo mẫu tiêu chuẩn 
    9. Phát huy tinh thần, mục đích và thành quả buổi họp. 
 
III. Chủ Trì Cuộc Họp 
    1. Hiểu rõ cách thức hành xử của người chủ trì buổi họp 
    2. Nắm vững thông tin về những người tham dự 
    3. Duy trì tiến độ cuộc họp 
    4. Giữ trật tự cho buổi họp 
    5. Sử dụng các thủ tục hành chánh 
    6. Giải quyết các vấn đề trong buổi họp 
    7. Chia sẻ những công tác sẽ thực hiện 
    8. Thông báo các vấn đề sẽ được bàn thảo trong tương lai 
    9. Đúc kết buổi họp và cảm ơn mọi người tham dự. 

 
 

[2] Copyright © 1963 NghiaSinh Intl, Inc. 
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5 ĐIỀU HƯỚNG SINH[3] 

 
 
1) Khi bị chỉ trích hoặc làm tổn thương, 
    * Tôi sẵn sàng tha thứ. 
  
2) Khi được người khác cho biết khuyết điểm, 
    * Tôi vui vẻ kiểm điểm bản thân để cải thiện. 
  
3) Khi muốn chỉ trích hay làm tổn thương kẻ khác, 
    * Tôi nhận diện mình để cảm thông với người. 
  
4) Khi thấy ai có lỗi, 
    * Tôi nói riêng với người đó và không cho người khác biết. 
  
5) Khi bị thiếu thốn về tinh thần hay thể chất, 
    * Tôi cầu nguyện và tận dụng khả năng của mình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[3] Copyright © 1963 NghiaSinh Intl, Inc. 
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KIM CHỈ NAM HƯỚNG DẪN 
CÁ NHÂN & ĐOÀN THỂ[4] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[4] Copyright © 1963 NghiaSinh Intl, Inc. 
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SINH HOẠT CA 

 
Nối Vòng Tay Lớn 

 

Rừng núi dang tay nối lại biển xa 
Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà  

Mặt đất bao la, anh em ta về  
Gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng  

Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam.  
 

Cờ nối gió đêm vui nối ngày  
Dòng máu nối con tim đồng loại  
Dựng tình người trong ngày mới  
Thành phố nối thôn xa vời vợi  

Người chết nối linh thiêng vào đời  
Và nụ cười nở trên môi.  

 
Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay  

Ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi  
Vượt thác cheo leo, tay ta vượt đèo  

Từ quê nghèo lên phố lớn, nắm tay nối liền  
Biển xanh sông gấm nối liền một vòng tử sinh. 

 
Hy Vọng Đã Vươn Lên 

 

1. Hi vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền  
Hi vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến  

Hi vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt  
Hi vọng đã vươn dậy như làn tên đang rực lên trong… màn đêm. 

 
2. Hi vọng đã vươn lên trong nhà hoang bên ruộng cằn  
Hi vọng đã vươn lên trên nương buồn dòng sông vắng  
Hi vọng đã vươn lên trong lòng thuyền còn xa bến  

Hi vọng đã vươn dậy như triều dâng cho buồm căng xuôi… trường giang. 
 

3. Hi vọng đã vươn lên trên bàn tay, trên mặt mày  
Hi vọng đã vươn lên trong tim người không bối rối  
Hi vọng đã vươn lên chân nhịp nhàng còn đi tới  

Hi vọng đã vươn dậy trong lòng anh, trong lòng tôi, trong… lòng ai. 
 

4. Hi vọng đã vươn lên trong mộ sau quên âu sầu  
Hi vọng đã vươn lên dưới mặt trời em phơi phới  
Hi vọng đã vươn lên trong cuộc tình toàn thế giới  

Hi vọng đã vươn dậy trong ngày qua sang ngày nay cho… ngày mai. 
 

 
www.NghiaSinh.org 
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SINH HOẠT CA 

 
Anh Em Ta Về 

 

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này, 1-2-3-4-5 
Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này, 5-4-3-2-1 

Một đều chân bước nhé 
Hai quay nhìn nhau đi 

Ba cầm tay chắc nhé, không muốn ai chia lìa 
Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà 

Năm nhớ mãi tình người trong câu ca. 
 

Nhảy Lửa 
 

Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung 
Ðêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng 

Dang tay nhau đứng vòng quanh lửa hồng 
Trông khói xanh trong đêm bốc cao 

Cùng cầm tay ca mừng ta chúc 
Lửa thêm sáng tươi xua tan bóng đêm 

Anh em ta vui đùa ca hát 
Hát cho đời vui vui thật vui. 

 
Anh em ơi ta hãy lắng tai nghe ngàn muôn tiếng vang 

Trong đêm khuya trông ánh khói điểm tô rừng cây rõ ràng 
Lên cho cao nhất bùng cao sáng bùng 

To nữa lên bùng bùng ngất cao 
Bùng bùng cao ngất bùng cao sáng 
Bùng to nữa lên cao to nữa lên 
Lên cho cao cao càng cao vút 
Bốc lên nào cao cao thật cao. 

 
Chim non Đùa hót 

 

Chim non đùa hót trên cành. 
Sao không xuống chơi cùng đàn. 
Ta yêu những cánh chim lành. 
Vút bay cao tới nơi chân trời. 

 
Trông kìa (2) đàn chim đang bay xa, 
Tung hoành (2) dệt nên muôn câu ca. 
Mong rằng (2) đàn chim bay bay mãi 

Tới nơi trời xanh bao la. 
 

 
www.NghiaSinh.org 


