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Được vinh dự đồng hành cùng 
Yamaha Motor Việt Nam 

trong 2 năm qua với 3 đợt tập 
huấn Teambuilding, AIT Việt Nam 
(AITVN) đã có cơ hội được chứng 
kiến tinh thần làm việc sáng tạo, 
độc đáo, khả năng lãnh đạo, lập kế 
hoạch và quản lý hướng tới xuất 
sắc của cán bộ cao cấp Yamaha 
Việt Nam. 

SỨC SÁNG TẠO BẤT NGỜ 
ĐẾN KINH NGẠC
Tinh thần quyết tâm chiến thắng 
và sự đóng góp quên mình cho tập 
thể đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối 
với Ban tổ chức của AITVN. Sự 
bất ngờ của chúng tôi liên tục đạt 
ngưỡng mới khi người khổng lồ 
YAMAHA Việt Nam đã chơi hết 
mình và đặt ra những chiến lược 
cụ thể cho các thử thách do Ban 
tổ chức đưa ra. Sự sáng tạo thể 
hiện trong tất cả các thử thách: 
những màn trình diễn linh vật với 
phần thuyết minh đặc sắc - thú 
vị, mô hình domino, các tiết mục 
biểu diễn nghệ thuật đậm phong 
cách Yamaha… Tất cả đã tạo nên 
những cảm xúc không thể nào 
quên trong mỗi phút giây các bạn 
xuất hiện. Các bạn ở đó để tỏa 
sáng và “đốn gục” trái tim mọi 
người trong đó có chúng tôi. 

Ấn tượng bất ngờ dâng cao hơn 

khi độ khó, tính thách thức tăng 
dần theo thời gian: Từ việc có sự 
chuẩn bị, có cơ hội được quan 
sát người khác chơi để rút kinh 
nghiệm … Đến khi các bạn bị đặt 
vào tình huống tham gia chơi hoàn 
toàn bất ngờ. Nhưng chưa dừng 
ở đó, đỉnh điểm của thử thách là 
yêu cầu tính sáng tạo, sự đồng sức 
đồng lòng, quên đi cái riêng vì cái 
chung của tất cả người chơi khi 
các đội nhóm phải tự vượt qua 
rào cản của chính mình để vươn 
lên tầm nhìn cao hơn, rộng lớn 
hơn: Tinh thần nhất tâm hợp tác 
xuyên biên giới giữa các đội nhóm, 
phòng ban đã tạo nên sức mạnh 
của YAMAHA Việt Nam. Cuối 
cùng chính các bạn đã cho ban tổ 
chức thấy: Yamaha là bất ngờ, là 
tuyệt vời và trên cả tuyệt vời!

TÍNH TUÂN THỦ VÀ KỶ 
LUẬT NHƯ MỘT QUÂN ĐỘI 
TINH NHUỆ
Tính kỷ luật và tuân thủ tuyệt đối 
chính là điểm mạnh nổi bật của 
Yamaha. Từ sự quan sát rất bí mật 
và có chủ đích của mình, chúng 
tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi 
tính tuân thủ của người Yamaha! 
Khi tham gia bất cứ hoạt động 
nào, các bạn đều mang sự nhiệt 
tình và niềm đam mê của mình 
vào đó, nếu như có khúc mắc 
hay bất đồng thì mọi thành viên 

trong nhóm sẽ tập hợp lại lắng 
nghe, chia sẻ để cùng nhau tuân 
thủ theo hướng dẫn chỉ đạo của 
nhóm trưởng và không bao giờ 
làm sai quy định của nhóm. Chúng 
tôi rất ngưỡng mộ sự kỷ luật đó 
của các bạn, tinh thần của các bạn 
vững và kiên định như một cỗ xe 
tăng, được lập trình và sẵn sàng 
cán đích! 

Tuy nhiên, khi tính tuân thủ là 
điểm nổi bật thì mặt trái của nó 
là tư duy đột phá. Thật khó cho 
một đội nhóm vừa phải mải miết 
tuân thủ, kỷ luật vừa phải cán đích 
trong khuôn khổ thời gian hạn 
hẹp với sức ép cạnh tranh khốc 
liệt giữa các đội để dành chức 
quán quân. Điều này yêu cầu các 
nhóm trưởng và thành viên trong 
đội phải có tầm nhìn cao rộng hơn 
để suy nghĩ thoát lối mòn (“Think 
out of the box”). Dù vẫn còn đó 
chút lúng túng và bất đồng giữa 
các nhóm trưởng trong triết lý và 
kế hoạch hành động cho chiến 
thắng chung, nhưng cuối cùng 
tất cả các thành viên đều nhận ra 
phương châm “hy sinh chiến thắng 
nhỏ để đạt chiến thắng lớn” đồng 
thời giảm thời gian công sức cho 
toàn bộ lực lượng. Đó cũng chính 
là mục tiêu cuối cùng và cao nhất 
mà chương trình năm nay chúng 
tôi hướng tới: Tầm nhìn bao quát, 
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sự hợp tác giữa các bộ phận, giữa những người đứng 
đầu trong nội bộ Yamaha Việt Nam.

TẦM VÓC CAO HƠN NỮA
Trong kinh doanh, điểm mạnh cũng có thể là điểm yếu, 
và điểm yếu lại có thể biến thành điểm mạnh bất ngờ 
nếu chúng ta biết sử dụng đúng nguồn lực, đúng thời 
điểm và đúng nhiệm vụ. Tất cả các trò chơi đều được 
thiết kế hết sức sâu sắc, ngụ ý sâu xa về phương pháp 
quản lý, lãnh đạo. Các cán bộ Yamaha Việt Nam đã thể 
hiện sự nhuần nhuyễn trong nhiều kĩ năng và thái độ 
tích cực trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh 
tranh khốc liệt. Tuy nhiên họ cần phải học tập nghiêm 
túc hơn nữa, đúc kết nhiều kinh nghiệm với tầm nhìn 
và sứ mệnh vượt qua rào cản đội nhóm nhỏ, sẵn sàng 
thay đổi hành vi vì mục tiêu chung trong khi vẫn phát 
huy sức mạnh vô biên của tính tuân thủ, kỉ luật, sáng 
tạo. Phải chăng đây chính là chủ đề của chương trình 
teambuiding năm tới?

Chương trình Teambuilding năm 2017 không chỉ đem 
lại những giây phút thăng hoa cho các cán bộ của 
Yamaha mà còn đem lại cho chúng tôi, Ban tổ chức của 
AITVN, những trải nghiệm tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả 
các bạn đã cống hiến hết mình cho chiến thắng chung 
của tất cả chúng ta. Cảm ơn Ban lãnh đạo Yamaha, các 
bạn trong bộ phận Nhân sự Yamaha đã tin tưởng, trao 
thử thách và là những cố vấn nghiêm khắc theo sát 
chúng tôi trong suốt quá trình xây dựng, thử nghiệm 
chương trình. Thành công của các bạn là niềm tự hào 
của chúng tôi!

AITvN


