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PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN PHẢN HỒI 

Tên khóa học: QUẢN LÝ TỔ (ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN) 

Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS) 

Thời gian đào tạo: từ ngày 03/09,04/09,05/09,27/09,28/09,29/09/2021 

Giảng viên: TS. Phan Ngọc Thanh 

Tên học viên: Nguyễn Thị Phượng 

Chức danh VTCV: tổ trưởng 

Phòng/Nhà máy/Công ty thành viên:  Nhà máy Rượu 

Để giúp chúng tôi đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo cũng như giúp chúng tôi hoàn 

thiện, bổ sung cho những khóa đào tạo kế tiếp, xin Anh/Chị vui lòng điền vào bảng góp ý này. 

1. Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 

 Qua khóa học ,tôi học được   rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý tổ. và hiểu và nắm 
rõ khái niệm về tổ /đội, vai trò,chức năng,nhiệm vụ ,quyền hạn của một tổ trưởng.và các kỹ 
năng một tổ trưởng sản xuất cần có.như: 

- kỹ năng trao đổi thông tin,giao tiếp 

-kỹ năng phân công công việc,triển khai công việc cho tổ viên; 

- kỹ năng giám sát hiện trường. 

- Kỹ năng quản lý chất lượng sản xuất tại tổ  

-Kỹ năng quản lý năng xuất lam việc của từng tổ viên, tìm ra được những nguyên nhân ảnh 
hưởng tới năng xuất và chất lượng  

-kỹ năng hướng dẫn công việc.  

-Kỹ năng cho và nhận phản hồi  

-kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và các giải pháp động viên các tổ viên.  

  

  



 

2 
 

2. Tôi nghĩ tôi có thể áp dụng những điều đã học được trong khóa đào tạo này để thay 

đổi hoặc hoàn thiện cách làm việc của tôi:  

 1.Hoàn toàn không áp dụng được, 2. Khó áp dụng được,  3.Có thể áp dụng được, 4. Áp 

dụng dễ dàng 

    

 Hiểu và nắm rõ khái niệm về tổ/đội     

 Hiểu và nắm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Tổ 

trưởng sản xuất 
    

 Hiểu và nắm rõ các kỹ năng mà một tổ trưởng sản xuất cần phải có     

 Áp dụng được các kỹ năng đã học thông qua những vấn đề thực tiễn     

3. Phương pháp dẫn giảng 

 1. Yếu:,     2. Được,      3. Rất tốt,       4. Xuất sắc  

 1 2 3 4 

  Mức độ hài lòng về kỹ năng truyền đạt của giảng viên (diễn đạt rõ 

ràng, sinh động, sự thông thạo chủ đề, khả năng lôi cuốn,...) 

    

  Mức độ hài lòng phương pháp giảng dạy (thảo luận, trình bày, tổ 

chức các hoạt động, chuẩn bị tài liệu, công cụ đào tạo trực 

tuyến, hệ thống đường truyền internet đào tạo,...) 

    

4. Tôi sẽ có thể áp dụng được dễ dàng hơn nếu khóa đào tạo này được cải tiến hơn/làm 

rõ hơn bằng cách: 
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5. Các chủ đề đào tạo mà Anh/Chị quan tâm trong thời gian tới?    

Cach giao tiếp kheo léo           

  

  

Xin cảm ơn sự góp ý của Anh/Chị 

 

     


