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A just world that values and conserves nature.
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A just world that values and conserves nature.

CHƯƠNG TRÌNH (09:00-12:00)

ÔN LẠI NỘI DUNG VÀ RÀ SOÁT CHƯƠNG 
TRÌNH (15 MIN) 

GIỚI THIỆU TÀI CHÍNH XANH– ÔNG JAN WILLEM 
DEN BESTEN (45 PHÚT) 

TRƯỜNG HỢP HƯỚNG DẪN TỰ NGUYỆN TRONG 
ĐẦU TƯ  - BÀ HOÀNG PHƯỢNG (PAN NATURE) (60 
PHÚT)

NGHỈ GIẢI LAO (15 PHÚT)

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG DOANH 
NGHIỆP (45 PHÚT)
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TỔNG KẾT NGÀY 1–
NGHĨ NHANH?

3

TỔNG KẾT NGÀY 1 – BẠN ĐÃ THU 
ĐƯỢC GÌ?

Say the name of the person 

and throw the ball!
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IUCN HÀ LAN

HÀNH TRÌNH 
TÀI CHÍNH XANH

5

Tài chính xanh trong kế hoạch doanh

nghiệp

“RỦI RO THẤP TRONG CÁC QUAN HỆ HỢP TÁC CÔNG

TƯ VÀ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ ĐẤT, 

NƯỚC, HỆ SINH THÁI MANG LẠI LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ

CAO HƠN” 

“Thiết lập và tăng cường hợp tác giữa

các nhà đầu tư lớn và các nhóm cộng

đồng/nông hộ”

“Cuộc họp các bên liên quan: tiêu chí kinh

doanh xanh và điều kiện hợp tác

Trình bày ít nhất 01 đề xuất dự án cho

Catalytic Fund “ 
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Đối thoại Tài chính xanh và bao trùm

• Hàng tỉ Euro đang tìm kiếm các dự án để đầu tư

• NGOs/các tổ chức cộng đồng thường không chủ động thu hút các

nhà đầu tư tư nhân

• Ngày càng nhiều các quỹ công yêu cầu bồi hoàn. 

• Lĩnh vực tài chính và NGO nên hiểu cách thức hoạt động của nhau

Lý do lựa chọn chiến lược này?

Rút ngắn khoảng cách
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INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE

LÝ DO LỰA CHỌN?

Áp lực bền vững
MỐI QUAN TÂM CỦA 

NGÀNH TÀI CHÍNH

Tuân thủ các yêu
cầu PTBV của các
bên liên quan ở 
cấp toàn cầu và

địa phương

Quản lý môi
trường

Quản trị bền
vững và đòi
hỏi báo cáo

BĐKH

Suy giảm
ĐDSH

Suy giảm dịch
vụ HST

- Sản phẩm tài chính cho
IG

- Nhận thức và phương
pháp tiếp cận để định

lượng rủi ro và cơ hội môi
trường

- Báo cáo bền vững

Rủi ro môi trường & cơ
hội quản lý, khả năng
phục hồi khí hậu, tài

chính bao trùm và bền
vững

DUY TRÌ 
SỰ PHÙ 

HỢP

 Hiệu suất MT&XH

 SDGs

 Yêu cầu quản trị doanh

nghiệp (e.g. King IV)
 Báo cáo bền vững

 Báo cáo tổng hợp

 Nguyên tắc

Xích đạo

 Nguyên tắc Bền

vững của

UNEP-FI

 Lợi thế cạnh tranh

 Yêu cầu của chính

phủ về tài chính IG

QUY MÔ

$300 triệu đô tại Mỹ
60 nghìn tỉ USD

NHÀ HẢO TÂM
LĨNH VỰC TƯ NHÂN
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RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH

• Cung

• $400 triệu USD cho tài chính
khí hậu năm 2016

• Cầu

• Nếu đầu tư 1% tổng dòng
vốn đầu tư toàn cầu vào các
dự án bảo tồn, có thể huy
động 300 tỉ USD để bảo vệ
và phục hồi các hệ sinh thái
nguy cấp

GIEO MẦM PHÁT TRIỂN

Trực tiếp vs. Gián tiép

Tạo xu hướng vs. Phát triển lệch lạc

Trợ cấp tạm thời vs. Vĩnh viễn

Nhàm chán vs. Đổi mới

Phát triển vs. Lướt qua

TÁI ĐẦU TƯ
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TÁI ĐẦU TƯ(2)

PIONEERING Scaling

Direct vs. Indirect

Pioneering vs. Distorting 

Temporary vs. Perpetual Subsidy

Boring vs. Innovation

Scaling vs. Skimming

ĐẦU TƯ CẢNH QUAN
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2. Tìm hiểu về Tài chính cảnh quan

2.1 Tài chính cảnh quan giúp giải quyết các vấn đề sau:

• Đa lợi nhuận

• Nhận diện và loại trừ các tác động ngoại biên tiêu cực

• Tuân thủ luật pháp và các nguyên tắc đạo đức

• Đồng hành với các nhà đầu tư khác

• Thực hành kế hoạch hành động cảnh quan

2. Tìm hiểu về Tài chính cảnh quan

2.2  Tài chính cảnh quan thường sẽ bao gồm:

• Tạo lập môi trường đầu tư

• Nuôi dưỡng/hỗ trợ đầu tư khởi nghiệp

• Đầu tư vào cơ sở cơ sở vật chất

• Đầu tư công (phi lợi nhuận)

• Đầu tư từ khối tư nhân (vì lợi nhuận)

• Đầu tư từ các tổ chức tài chính địa phương

• Đầu tư từ các tổ chức tài chính quốc gia

• Đầu tư từ các tổ chức tài chính quốc tế
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2.3  Tài chính cảnh quan

đòi hỏi sự hợp tác giữa các bên

2. Tìm hiểu về

Tài chính cảnh quan

3. Xác định cảnh quan và công cụ đầu tư

3.1 Giới thiệu về LIFT

• Khoanh vùng các dự án/hoạt động đầu tư trong

cảnh quan

• Xác định các dự án ưu tiên

• Nhận diện các cơ hội kinh doanh

• Tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng

• Lập kế hoạch liên hệ và làm việc với các nhà đầu

tư
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3. Xác định cảnh quan và công cụ đầu tư

3.2 Mục tiêu chính của LIFT

• Phân tích các đòi hỏi tài chính

• Thúc đẩy các ý tưởng kinh doanh

• Xác định các nguồn lực tài chính tiềm năng

• Xây dựng chiến lược đảm bảo nguồn lực tài

chính

• Khuyến khích sự tham gia tích cực của các đối

tác tài chính trong hợp tác cảnh quan

3. Xác định cảnh quan và công cụ đầu tư

3.3 Một số mục tiêu khác của LIFT

• Nâng cao nhận thức về tài chính của các nhà

lãnh đạo/quản lý trong khu vực cảnh quan

• Chia sẻ thông tin/hiểu biết về các cơ hội tài chính

• Hợp tác đầu tư giữa các đối tác trong cùng một

cảnh quan

• Các chính sách tác động nhằm dịch chuyển dòng

tài chính

• Phát triển các cơ chế tài chính sáng tạo
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4. Triển khai thực hiện LIFT

4.1 Bước 1: Khoanh vùng tất cả các dòng tài chính

hiện hữu

• Các dòng tài chính hiện hữu và kỳ vọng, và các

thể chế tài chính

• Tài chính địa phương, quốc gia và quốc tế

• Tài chính công và tài chính tư nhân

• Dòng tài chính mà anh/chị mong muốn tham gia

và dòng tài chính mà anh/chị muốn phản đối

• Nghĩ về nguồn tài chính mà anh/chị có thể tận

dụng lợi thế của mình

4. Triển khai thực hiện LIFT

4.2 Bước 2: Đánh giá sự cần thiết của các chương

trình ưu tiên trong sáng kiến cảnh quan Assess 

needs of priority programs of the landscape initiative

• Tập hợp nhóm LIFT

• Biến Kế hoạch Hành động Cảnh quan thành các

ý tưởng đầu tư

• Lựa chọn các loại hình đầu tư để ưu tiên huy

động tài chính

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho từng ưu tiên

đầu tư
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4. Triển khai thực hiện LIFT

4.3 Bước 3: Khoanh vùng các nguồn lực tài chính

tiềm năng cho các đầu tư trong cảnh quan

• Chuẩn bị bản tóm tắt hồ sơ đầu tư để trình bày

với các nhà đầu tư tiềm năng

• Chuẩn bị đối thoại/trao đổi với các nhà đầu tư

tiềm năng

• Lựa chọn và lượng giá các thông tin để “khớp” 

các nhà đầu tư tiềm năng với các đòi hỏi tài

chính của các hoạt động/dự án đầu tư ưu tiên

trong cảnh quan

4. Triển khai thực hiện LIFT

4.4 Bước 4: Xây dựng chiến lược huy động tài

chính

• Tổng hợp kết quả quá trình khoanh vùng các

nhà đầu tư phù hợp

• Họp nhóm chiến lược tài chính với các chuyên

gia tài chính và các đối tác triển khai hoạt

động

• Chia sẻ chiến lược tài chính với các đối

tác/các bên liên quan trong cảnh quan.
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4. Triển khai thực hiện LIFT

Value	
Propositions
What	value	do	we	deliver	to	the	
customer/beneficiary?

Which	one	of	our	customer’s	needs	are	
meeting/problems	are	we	solving?

What	bundles	of	products	and	services	are	

we	offering	to	each	Customer	Segment?

Which	customer	needs	are	we	satisfying?

Key	Activities

What	Key	Activities	do	our	Value	

Propositions	require?

Key Partners

Who	are	our	Key	Partners?

Which	Key	Resources	are	we	acquiring	

from	partners?

Which	Key	Activities	do	partners	perform?

Customer/Beneficiary	

Relationships
What	type	of	relationship	does	each	of	our	

Customer	Segments	expect	us	to	maintain	
with	them?

Which	ones	have	we	established?

How	are	they	integrated	with	the	rest	of	
our	business	model?

How	costly	are	they?

Customer/Beneficiary	

Segments

For	whom	are	we	creating	value?

Who	are	our	most	important	customers?

Complementary	Landscape

Activities	and	Investments

Which	other	existing		

Activities/investments	in	the	landscape	

will	help	the	model	succeed?

Which	potential	investments	would	help	it	

succeed?	

Key	Resources

What	Key	Resources	required	for	the	

success	of	the	investment?

Channels

Through	which	channels	do	our	customers	

want	to	be	reached?

How	are	we	reaching	them	now?

How	are	our	Channels	integrated?

Which	ones	work	best?

Which	ones	are	most	cost-efficient?

How	are	we	integrating	them	with	
customer	routines?

Risks

What	are	the	major	sources	of	risk	that	

the	investment	will	not	achieve	its	desired	
outcome?	(including operational,	

environmental,		community,	market	and	

political		risks)	

How	will	these	be	mitigated?

Cost	Structure
What	are	the	most	important	costs	inherent	in	our	business	model?

Which	Key	Resources	are	most	expensive?	Which	Key	Activities	are	most	expensive?

What	is	the	timeline	of	major	costs?

Revenue	Streams to	the	enterprise/program

What	are	the	major	sources	of	revenue	generated	by	the	investment?

What	is	the	timeline	for	revenue	generation?

How	much	revenue	does	each	revenue	stream	

contribute	to	overall	revenues?

Social	&	Environmental Cost
What	are	the	potential	social	and	environmental	costs		of	the	business	model?

Social	and	economic	benefits	in	the	landscape
What	are	the	social		and	economic	and	benefits	that	will	accrue	to	the	
landscape?	

To	whom	will	they	accrue?

Environmental	benefits	for	the	landscape
What	are	the		environmental	benefits	that	will	accrue	to	the	landscape?	

MoMo –

Huy động tài chính cho khí hậu
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Tiến trình phát triển dự án

Liên minh đầu tư tư
nhân cho bảo tồn

• Dòng vốn 8,250,000 USD do GEF cấp cho IUCN

• CPIC là một sáng kiến đa bên cấp toàn cầu, hình thành bởi một nhóm

gồm 43 nhà đầu tư, ngân hàng, nhà phát triển dự án, NGOs và các

Viện nghiên cứu

• Mục tiêu: Cung cấp sự gia tăng vật chất trong khối tư nhân, tìm kiếm

đầu tư trở lại cho bảo tồn

• Lộ trình: Xây dựng một “Bản thiết kế” đầu tư bảo tồn cho các lĩnh vực

chiến lược:
1. Khả năng phục hồi đới bờ; 

2. Bảo tồn và phục hồi cảnh quan rừng

3. Kiến trúc xanh trong quản lý thủy vực

4. Tăng cường nông nghiệp bền vững

5. Đánh bắt bền vững ven bờ.

www.cpicfinance.com

http://cpicfinance.com/
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Liên minh tư nhân đầu
tư cho bảo tồn

Coalition Function Output

Xây dựng ý tưởng cho các dự án bảo tồn có thể đầu tư Ý tưởng đầu tư

Kết nối các nhà cung cấp trong chuỗi đồng thời với thoải thuận về hoạt

động hỗ trợ và các nguồn lực

Khả năng xây dựng thỏa thuận

Công bố dự án và các bên liên quan tới công chúng và các nhà đầu tư Dự án đầu tư

Chia sẻ thông tin để thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ các dự án rời rạc sang 

sản phẩm đầu tư ở quy mô lớn hơn

Năng lực nâng cấp và nhân rộng

Liên minh tư nhân đầu
tư cho bảo tồn
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Ươm mầm tài chính cho khu bảo
tồn

• 10 khu vực được lựa chọn là các khu bảo tồn và một số khu vực vành
đai xanh

• Từng khu vực đều gặp các thách thức về tài chính (hết vốn tài trợ, cắt
giảm chi phí thăm quan,thâm hụt ngân sách hoạt động, v.v.)

• Thành lập các nhóm kỹ thuật bao gồm các chuyên gia tài chính, môi
trường và bảo tồn

• Tìm kiếm cơ hội tìm nhà tài trợ

• Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh

• Hỗ trợ xây dựng đề xuất theo hướng phối hợp với thể chế ngân hàng

• Tạo 10 nghiên cứu trường hợp tại 10 khu vực để nhân rộng
• Xác định các điểm chung

• Phương thức hỗ trợ hiệu quả và tập huấn cho các quản lý khu bảo tồn

www.conservationincubator.org.

6/22/2018

VIDEO: SỬ DỤNG AGM HOẶC 

CỔ PHẦN ĐỂ GÂY TÁC ĐỘNG

• Đặt câu hỏi tại Đại hội cổ đông, sử dụng câu hỏi mà
đại biểu thường hỏi:

• Cư dân Bulga chất vấn trong Rio Tinto AGM 2016
(2 câu hỏi đầu)

• Tìm kiếm giải pháp: Cổ đông tìm kiếm giải pháp liên
quan tới BĐKH trong đại hội cổ đông của Shell và BP:

32

http://www.conservationincubator.org/
https://www.youtube.com/watch?v=mlL6C09aepE
https://www.youtube.com/watch?v=X_J94734aNs
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Bài học kinh nghiệm

• Tài chính tư nhân không phải là giải pháp cuối

cùng

• Các giải pháp tài chính cần được phối hợp với

nhau

• Hệ thống phục vụ công không được thiết kế phù

hợp để hỗ trợ khối tư nhân và NGOs

• Tài chính tư nhân cần đến các doanh nghiệp

• Phục hồi cảnh quan cần một lượng tài chính

công đủ để thu hút tài chính tư nhân

• Các doanh nghiệp không chỉ tiếp cận tài chính

khí hậu, mà phải tạo ra tài chính khí hậu

• Các biện pháp can thiệp nên theo hướng đa

ngành và tìm kiếm nguồn lực tài chính đa dạng

• Quyền hưởng dụng đất là một thách thức với

các nhà đầu tư nhỏ

• Năng lượng, nước, cacbon có thể là những gợi ý 

cho việc thiết lập một cơ hội kinh doanh

Thực hành

• Câu hỏi 1: Trong bối cảnh thực hiện tăng trưởng xanh

và phát triển toàn diện, anh/chị nhận thấy vai trò của

tài chính hiện như thế nào? Các cơ hội và thách thức

có thể thấy là gì?

• Câu hỏi 2: Tầm nhìn của IUCN Hà Lan có thể hỗ trợ

anh/chị như thế nào trong việc kết nối với khối tài

chính? Anh/chị kỳ vọng sự hỗ trợ ấy diễn ra như thế

nào?

• Câu hỏi 3: Anh/chị sẽ thực hiện những hành động

nào để thúc đẩy sự gắn kết với khối tài chính?
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A just world that values and conserves nature.

TRƯỜNG HỢP HƯỚNG 

DẪN TỰ NGUYỆN TRONG 

ĐẦU TƯ  

- BÀ HOÀNG PHƯỢNG 

(PAN NATURE)

35

A just world that values and conserves nature.

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

HÀNH ĐỘNG DOANH 

NGHIỆP

“Một mục tiêu mà không có

kế hoạch thực hiện thì chỉ là

ước mơ mà thôi’ 

(Antoine de Saint-Exupery)

36
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HIỂU VỀ 

DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH

Như đã trao đổi trong phần trước, chúng đã thảo luận lý do

vì sao một doanh nghiệp nên gắn kết với một NGO

Hãy kể tên những ký do đó?

Câu hỏi chính: 

Chuyên môn và năng lực chính của tổ chức CSO của anh/chị là gì? 

Đặc trưng của anh/chị - Tại sao các doanh nghiệp nên làm việc (hoặc nói chuyện với các 

anh/chị?
37

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HIỂU VỀ 

DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH

Hội thảo đã thảo luận về các thay đổi mà anh/chị muốn đạt

được, loại doanh nghiệp mà anh/chị muốn gắn kết để đạt

được các thay đổi đó.

Câu hỏi chính: 

Thay đổi nào chúng ta đang theo đuổi, và đã hình thành trong Lý thuyết Thay đổi như thế 

nào?

Loại hình gắn kết doanh nghiệp nào sẽ phù hợp với văn hóa và tiêu chuẩn của tổ chức? 

38
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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ GẮN KẾT 

DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

Dành cho kết nối doanh nghiệp Lĩnh vực chính

Các thay đổi anh/chị theo đuổi Lý thuyết Thay đổi của anh/chị

Vì sao doanh nghiệp sẽ gắn kết 

với tổ chức của anh chị?

Chuyên môn, khả năng và các 

điểm nổi bật của tổ chức

Loại hình gắn kết doanh nghiệp 

nào sẽ sử dụng

Văn hóa và tiêu chuẩn của tổ chức

Để bắt đầu gắn kết và có các tác 

động lâu dài, anh chị cần biết anh 

chị có thể tin cậy vào đối tác bên 

trong và bên ngoài nào

Sự hỗ trợ từ bên trong (lãnh đạo 

và đồng nghiệp)

Sự hỗ trợ từ bên ngoài (Đối tác)

39

CHUẨN BỊ CHO MỘT SỰ GẮN KẾT 

THÀNH CÔNG

• Mục tiêu gắn kết (mục tiêu SMART)

• Doanh nghiệp (lĩnh vực) cần gắn kết

• Các thực hành mà anh/chị muốn thay đổi

• Cách thức gắn kết

• Những người sẽ tham gia

• Đối thoại với người nào tại doanh nghiệp

• Nguồn lực cần thiết

• Khung thời gian

• Rủi ro và cách đề phòng

• Đo lường sự thành công

• Báo cáo và trao đổi
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SMART LÀ GÌ?

• Cụ thể (S) – vạch mọi thứ thật rõ ràng (những gì cần làm,

đầu ra là gì, vì sao nó quan trọng)

• Có thể định lượng (M) – Định lượng, hoặc đề xuất một chỉ

số của quá trình

• Có thể đạt được (A) – kế hoạch dài hạn và tham vọng

nhưng vẫn có thể đạt được.

• Thực tế (R) – nêu rõ các kết quả có thể đạt được, các

nguồn lực có sẵn, các mục tiêu tác động như thế nào tới

định hướng riêng lẻ và định hướng chung

• Thời gian (T) – xác định thời gian mà có thể đạt được các

kết quả đó.

41

BÀI TẬP CANVAS: LẬP KẾ HOẠCH 

HÀNH ĐỘNG

Mục đích: Sử dụng những kiến thức về xây dựng kế hoạch

và các mục tiêu SMART ở trên, hãy lập 1 Kế hoạch hành

động.

Cùng một đại biểu khác điền vào phần Kế hoạch hành động

trong bản Canvas trong 10 phút

Sau đó, chia sẻ kế hoạch này với một đại biểu khác (cùng

làm về 1 khu vực cảnh quan) và thảo luận xem những mục

tiêu đó có phải SMART không?

Nếu không, làm thế nào để cải thiện những mục tiêu đó?

42



6/22/2018

22

MỜI ĐẠI BIỂU THAM GIA PHIÊN TIẾP THEO VÀO 13:00 H

A just world that values and conserves nature.

Chương trình buổi chiều: (13:30-17:00) 

Cuộc thi Dragon’s Den – Các đại biểu được

lựa chọn thuyết trình Kế hoạch hành động. Có

trao giải thưởng (90 phút) 

Business canvas: mục tiêu, hành động và kế

hoạch trong tương lai(60 min) 

Đánh giá kế hoạch hành động, đặt câu hỏi

và trả lời, đánh giá hội thảo(60 min) 
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Dragons’ Den!

Thuyết trình 3 Kế hoạch hành động

- 3 phút thuyết trình với “Ban giám khảo”

- Góp ý từ “Ban giám khảo”

- Góp ý từ các đại biểu khác

Khuyến khích đại biểu dung mẫu trang 11 sách bài
tập để triển khai ý tưởng/câu hỏi/góp ý

1) Tôi có những gợi ý gì cho chiến lược này?

2) Tôi muốn biết thêm thông tin gì?

Thuyết trình
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THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG

Mục đích: Xem xét những gì tổ chức đã có và những gì cần để triển khai Kế

hoạch hành động cũng như để nâng cao năng lực tổ chức

Tìm các đối tác đang cần những thứ mà tổ chức của anh/chị có thể hỗ

trợ! Liệt kê những thứ tổ chức anh chị có thể cung cấp và những thứ

doanh nghiệp anh/chị đang tìm kiếm vào bản “Working together –

Cùng hợp tác” trong tập Canvas. Sau đó hãy “tham khảo thị trường”

và tìm ra đối tác phù hợp.

Các câu  hỏi hữu ích:

• Ta có thêm kinh nghiệm không?

• Ta có thêm kỹ năng không?

• Ta có thêm nguồn lực không?

• Tac có thêm mạng lưới và quan hệ không?

• Ta có cùng thách thức và cơ hội không?

• Ta có nhắm tới cùng doanh nghiệp hay khối doanh nghiệp không?

47

BÀI TẬP: ĐO LƯỜNG LỢI ÍCH VÀ 

NHU CẦU

Mục đích: Dựa vào nội dung Kế hoạch hành động anh/chị vừa lập cũng như

tình hình “thị trường”, nêu những hỗ trợ và kỹ năng tổ chức anh/chị cần

Viết tên tổ chức của anh/chị và những gì tổ chức cần ra giấy note và dán

lên poster. Anh/chị có thể chọn nhiều chủ đề.

Các chủ đề: Kỹ năng hợp tác, Kỹ năng chạy chiến dịch, tài chính xanh,

nghiên cứu dòng chảy tài chính, hỗ trợ pháp lý, thu thập thông tin vv,..

Anh/chị có 15 phút.

Điều phối sẽ tóm tắt, chia nhóm những nhu cầu, và thảo luận với anh/chị ở

phiên follow-up.

48



6/22/2018

25

Tổng kết – phần 1

Cầm giấy note và đi xung quanh các bảng
giấy, trả lời các câu hỏi: Ghi chú tên tổ chức
của anh/chị

1. Hành động của tổ chức là gì? thực hiện
vào thời điểm nào, ai thực hiện?

2. Làm thế nào tổ chức tự giải quyết được
các vấn đề? Có vấn đề nào mới nảy sinh?

3. Tổng kết hội thảo!

Tổng kết – phần 2

• Nhóm nhỏ phân tích các phản hồi (10 

phút)

• Trao đổi lại với nhóm

Đừng quên điền các hành động của

anh/chị vào trang 13 sách bài tập
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Thảo luận: tương lai của BE trong SRJS

Bài học là gì?

• Anh/chị rút ra bài học gì?

• Chúng ta phải làm như thế nào để đạt

được mục tiêu?

Những lời từ biệt nổi tiếng


