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MỞ ĐẦU

Nếu như, những cuộc thương lượng trong gia đình, giữa bạn bè với
nhau…với những yêu cầu đặt ra không quá cao và không nhất thiết phải lập một kế
hoạch trước cho quá trình thương lượng. Ngược lại, các cuộc thương lượng trong 
kinh doanh, trong công việc yêu cầu cần đạt được là rất cao, đòi hỏi người tiến
hành thương lượng phải có sự chuẩn bị thật chu đáo.

Trong tương lai, chúng ta có thể sẽ là một nhân viên văn phòng, một thư ký, 
hay một doanh nhân, và không hiếm khi chúng ta sẽ phải thay mặt lãnh đạo tiếp
xúc, trao đổi, giải quyết những công việc nhất định với các đồng nghiệp, khách 
hàng, đối tác; không hiếm khi chúng ta phải chuẩn bị cho các cuộc thương lượng
của lãnh đạo và tham gia vào cuộc thương lượng đó. Chính vì vậy, chúng ta cần
phải có những kiến thức nhất định về thương lượng, phải nắm vững các kỹ năng cơ
bản để đảm bảo cho cuộc thương lượng thành công tốt đẹp.

Trong thực tế, quá trình thương lượng diễn ra rất đa dạng, phong phú, tùy 
theo từng trường hợp cụ thể mà người thương lượng sẽ tiến hành các thủ tục cần
thiết hay nhiều bước khác nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia thương lượng thường
xác định quá trình thương lượng gồm ba giai đoạn sau đây: 

I. Chuẩn bị thương lượng

II. Tiến hành thương lượng 

III. Kết thúc thương lượng

Ba giai đoạn trên giúp chúng ta phần nào hình dung về một cuộc thương
lượng, ba giai đoạn trên cũng là nội dung chính của tài liệu này.  

Mục đích của tài liệu này nhằm giới thiệu những kinh nghiệm của nhiều
chuyên gia thương lượng trong cuộc sống nói chung, cũng như trong hoạt động 
kinh doanh  nói riêng. Mặc dù tác giả đã rất cố gắng trình bày, nhưng với tư cách 
là người tập hợp những kinh nghiệm của các chuyên gia, cho nên tính lôgíc và hệ
thống của tài liệu vẫn còn hạn chế. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng 
góp để tài liệu này  được phong phú và hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn



Phần I

CHUẨN BỊ THƯƠNG LƯỢNG 
Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất của quá trình thương lượng là phải có 

sự chuẩn bị thật tốt, nếu làm ngược lại chúng ta sẽ có thể bỏ lỡ cơ hội thương lượng 
thành công. Ở giai đoạn chuẩn bị, ngoài việc phải nghiên cứu vấn đề sẽ được đưa
ra trao đổi, bàn bạc, nắm vững các qui định của pháp luật về vấn đề đó, mỗi bên 
còn phải cân nhắc, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của mình. 

I. KHÁI NIỆM VỀ THƯƠNG LƯỢNG 

1. Khái niệm

Có rất nhiều tình huống trong gia đình và xã hội cần phải thương lượng.
Chẳng hạn, chúng ta có thể đã thương lượng về việc làm vệ sinh phòng ở ký túc xá, 
nếu chúng ta phụ trách công việc này vào ngày thứ bảy, các bạn còn lại sẽ phụ trách 
công việc đó vào những còn lại. Công việc cứ như thế luân phiên. Thỉnh thoảng, 
chúng ta có việc đột xuất hay thay đổi thời khóa biểu thì những điều khoản đã thống 
nhất trên cũng cần phải thương lượng lại. 

Thương lượng là một hoạt động cơ bản của con người. Trong cuộc sống,
thương lượng hiện diện ở mọi lúc mọi nơi. Chúng ta luôn tiến hành thượng ngay cả
khi chúng ta không biết mình đang thực hiện hoạt động này.  

Vậy, thương lượng là gì?   

Có thể hiểu, “thương lượng là hành vi và quá trình, mà trong đó hai hay 
nhiều bên tiến hành trao đổi, thảo luận về các mối quan tâm chung và những điểm
còn bất đồng, để đi đến một thỏa thuận thống nhất”1.

Trong môi trường kinh doanh, thay vì chỉ chấp nhận hay bác bỏ những gì bên 
kia đưa ra, các bên tiến hành thương lượng để đạt được một thỏa thuận tốt hơn.
Vậy, thương lượng trong hoạt động kinh doanh là một quá trình cho và nhận một
cách tự nguyện, ở đó cả hai bên đều điều chỉnh các đề xuất và nguyện vọng của
mình để tiến lại gần nhau hơn.

2. Vai trò của thương lượng 

Tại sao con người phải thương lượng với nhau? Tại sao các bên lại phải ngồi
lại với nhau, trao đổi, bàn bạc để đưa ra ý kiến chung thống nhất? Tại sao chúng ta 
và người bán hàng mặc cả với nhau về giá cả của một món hàng? 

Đó có phải là hai bên mong muốn giải quyết một vấn đề nào đó; đó có phải là 
người bán hàng muốn bán được hàng, còn chúng ta muốn mua hàng để phục vụ nhu
cầu sinh hoạt ?

3. Đặc điểm của thương lượng 

 
1 TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN. Đàm phán trong kinh doanh quốc tế. NXB Thống Kê, 2001. Tr 4 



a. Trong quá trình thương lượng, một bên không chỉ đơn thuần theo đuổi lợi
ích riêng lẻ của mình, mà phải biết điều chỉnh lợi ích đó để xích lại gần
nhau và đi đến ý kiến thống nhất. 

Thương lượng là một quá trình bàn bạc, thỏa thuận giữa các bên, nằm đi đến
sự nhất trí. Nói cách khác, thương lượng là quá trình đưa ra yêu cầu, nhượng bộ và
đi đến ý kiến thống nhất. Nếu trong quá trình này, các bên luôn luôn giữ yêu cầu
của mình, không có bất cứ sự nhượng bộ nào, thì tất nhiên cuộc thương lượng sẽ
thất bại. 

Ví dụ: Chúng ta trả giá một đôi giày thể thao là 350.000 đồng, bên người bán 
vẫn giữ mức giá đưa ra là 500.000 đồng. Chúng ta không chịu trả thêm, và người
bán giày vẫn giữ đúng mức giá đã đưa ra. Do vậy, việc mua bán không thể diễn ra. 

b. Thương lượng là sự thống nhất giữa hai mặt mâu thuẫn “hợp tác” và 
“xung đột”. 

Một quá trình thương lượng thành công và ký kết hợp đồng, lợi ích chung 
của các bên được thống nhất, và đây được xem là khía cạnh “hợp tác” của các bên. 

Bên cạnh đó, các bên luôn giữ lập trường của mình, mong muốn đạt được lợi
ích nhiều hơn bên kia, và làm cho quá trình thương lượng thất bại. Đó là vì lợi ích 
của các bên mâu thuẫn với nhau, và đây được xem là khía cạnh “xung đột” trong 
thương lượng.

Hiểu rõ hai mặt “hợp tác” và “mâu thuẫn” trong quá trình thương lượng là 
chìa khóa thành công giúp ta định ra những chiến lược thương lượng cụ thể.

c. Thương lượng đó là sự hợp tác hai bên cùng có lợi. 

Trong quá trình thương lượng, các bên luôn tìm cách bảo vệ lợi ích của mình, 
trong phạm vi đã được xác định và có thể đạt được càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, 
muốn thương lượng thành công, tất cả các nhà thương lượng, kể cả nhà thương
lượng giỏi cũng phải biết tìm cách thỏa mãn một phần lợi ích thấp nhất của đối
phương. Ngược lại, nếu không làm thực hiện được điều này cuộc thương lượng sẽ
dễ đi đến thất bại. 

Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ bên thương lượng với mình để từ đó xác 
định được mức lợi ích mà họ có thể chấp nhận được. 

d. Thương lượng dựa trên cơ sở pháp luật. 

Hiểu rõ mục đích của đối phương vẫn chưa đủ; việc am hiểu pháp luật, các 
thông lệ liên quan của quốc gia hai bên và kể cả các qui định pháp luật quốc tế là 
điều cần thiết cho một quá trình thương lượng thành công. Bởi lẽ, trong quá trình 
các bên trao đổi, bàn bạc với nhau cũng điều phải dựa trên các nguyên tắc đã được
thừa nhận hợp pháp trước đó. Hơn nữa, am hiểu lĩnh vực pháp luật còn giúp cho 
những thỏa thuận của các bên được thực hiện một cách nghiêm túc, tránh xảy ra 
những thiệt hại.  

e. Thương lượng vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật



Thương lượng là nhằm điều hòa lợi ích giữa người với người, thỏa mãn nhu 
cầu của mỗi bên để đi đến ý kiến chung thống nhất. Vấn đề đặt ra là, các bên phải
suy nghĩ, hướng đến lợi ích của các bên, và để thực hiện được điều này, các bên 
phải tiến hành tự nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách toàn diện, khách quan và 
có hệ thống dựa trên cơ sở chiến lược và chiến thuật thương lượng. Và đây chính là 
tính khoa học của thương lượng.

Tuy nhiên, thương lượng còn là một nghệ thuật, một người có kiến thức sâu 
rộng, song vẫn chưa đủ đảm bảo cho sự thành công của cuộc thương lượng. Do vậy, 
ngoài kiến thức, sự am hiểu pháp luật….chúng ta còn cần phải lĩnh hội được nghệ
thuật thương lượng, cụ thể đó là phải tinh tế, nhạy bén, khéo léo, linh hoạt, biết
thuyết phục người khác. 

Tóm lại, thương lượng là một quá trình phức tạp, nhưng với khả năng ứng xử
tốt thì sẽ nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Bởi lẽ, không thể lấy lợi ích thuyết phục
con người mà là ở đây phải biết dùng con người thuyết phục con người.  

4. Các hình thức thương lượng thường gặp

Trong cuộc sống có rất nhiều hình thức thương lượng khác nhau, tương ứng
với mỗi hình thức là sự cần thiết những kỹ năng và chiến lược riêng biệt. Mỗi hình 
thức thương lượng có những đặc điểm riêng và sự khác biệt về các chủ thể tham gia 
hoặc thực hiện. Có thể nêu một vài hình thức điển hình. 

CÁC HÌNH THỨC THƯƠNG LƯỢNG2

HÌNH THỨC

THƯƠNG LƯỢNG 

VÍ DỤ CÁC BÊN LIÊN QUAN 

QUẢN TRỊ THƯỜNG 
NGÀY: 

Những thương lượng như
thế này liên quan đến những
vấn đề nội bộ và mối quan 
hệ công việc giữa các nhóm 
nhân viên. 

� Tổ chức tiền lương, các 
điều khoản và điều
kiện làm việc. 

� Xác định vị trí vai trò 
công việc và phạm vi
trách nhiệm. 

� Tăng năng suất bằng 
cách làm việc thêm 
giờ.

� Hội đồng quản trị

� Các cơ quan trực thuộc

� Đồng nghiệp

� Công đoàn 

� Tư vấn pháp luật

THƯƠNG MẠI: 

Những cuộc thương 
lượng này thường xảy ra 

� Giành được một hợp
đồng cung cấp cho 
khách hàng. 

� Hội đồng quản trị

� Nhà cung cấp

2 TIM HINDLE, Negotiating Skills (Kỹ năng thương lượng, biên dịch Nguyễn Đô), NXB Tổng hợp TP. 
HCM, 2005. Tr 8 



giữa một tổ chức và đối tác 
bên ngoài. Mục đích chính 
là những vấn đề liên quan 
đến lợi ích về tài chính. 

� Lịch giao hàng và cung 
cấp dịch vụ.

� Thỏa thuận về chất
lượng và giá cả sản
phẩm. 

� Khách hàng 

� Các cơ quan nhà nước

� Công đoàn 

� Tư vấn pháp luật

PHÁP LÝ: 

Những cuộc thương 
lượng này thường là chính 
thức và ràng buộc về mặt
pháp lý. Những tranh chấp
phát sinh trước đây có thể
trở thành vấn đề quan trọng
cần thương lượng. 

� Tuân thủ những quy 
định của chính quyền
địa phương và pháp 
luật quốc gia. 

� Tiếp xúc với các cơ
quan pháp luật (như cơ
quan chống độc quyền)

� Chính quyền địa
phương

� Chính phủ

� Các cơ quan pháp luật

� Hội đồng quản trị

5. Những sai lầm thường mắc phải trong thương lượng 

Những nhà thương lượng tài giỏi nhất cũng không tránh khỏi những sai lầm. 
Một khi đã mắc phải thì khả năng có một kết quả tốt rất ít. Việc nghiên cứu những 
sai lầm của những người đi trước để từ đó rút ra những kinh nghiệm cho bản thân là 
điều rất cần thiết. 

Ngồi vào bàn phán với suy nghĩ quá nhiều định kiến, cụ thể là làm sao luôn 
luôn thắng.

Không xác định được người có quyền quyết định cuối cùng của phía đối
phương. 

Không xác định được thế mạnh của mình là gì. 

Khi ngồi vào bàn thương lượng chỉ với một phương án duy nhất. 

Không kiểm soát được những yếu tố quan trọng như, thời gian, vấn đề cần
giải quyết…. 

Bỏ mất cơ hội đưa ra lời đề nghị trước. 

Vội rời khỏi cuộc thương lượng khi vừa bắt đầu đi vào bế tắc. 

Không chọn được thời điểm kết thúc cuộc thương lượng.

Trên đây là những sai làm chủ yếu trong thương lượng thường gặp phải. 
Ngoài ra còn nhiều loại sai lầm khác mà trong quá trình chuẩn bị và tiến hành 
thương lượng chúng ta sẽ phát hiện ra.  

II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU 



Chỉ khi nào xác định được mục tiêu thì chúng ta mới có thể lập kế hoạch 
thực hiện mục tiêu này. Do vậy, trước khi tiến hành lập kế hoạch cho quá trình 
thương lượng chúng ta  phải viết ra tất cả những mục tiêu mong muốn.

1. Làm rõ mục tiêu 

Trong một cuộc thương lượng có nhiều mục tiêu mà chúng ta cần đạt được. 
Vì vậy, chúng ta cần phải liệt kê tất cả các mục tiêu đó, xem những vấn đề công 
khai có thể thỏa hiệp và những vấn đề không thể thỏa hiệp. 

Khi xác định mục tiêu thương lượng, chúng ta cần phải thu thập những số
liên quan đến nội dung. Bởi lẽ, trong quá trình thương lượng những gì chúng ta đã
làm và chưa làm sẽ quyết định biểu hiện của chúng ta tại bàn thương lượng.

Do vậy, chúng ta phải biết đặt ra mục tiêu lý tưởng, đó chính là những gì
chúng ta mong muốn đạt được trong cuộc thương lượng.

Làm thế nào để thiết lập mục tiêu cho quá trình thương lượng? Có thể dựa
trên các tiêu chí sau để xây dựng mục tiêu: 

� Mục tiêu đặt ra phải cụ thể

� Mục tiêu đặt ra phải thực tế

� Mục tiêu đặt ra phải đo được

� Mục tiêu đặt ra phải được thực hiện trong thời gian xác định. 

� Mục tiêu đặt ra phải có phạm vi thực hiện nhất định

2. Xác định mức độ ưu tiên  

Khi chúng ta đã xác định các mục tiêu cho cuộc thương lượng, hãy sắp xếp
chúng theo thứ tự ưu tiên và xác định những mục tiêu thứ yếu. Như vậy, khi tiến
hành thương lượng, chúng ta sẽ biết mục tiêu nào nên nhượng bộ trước. Tùy theo 
hình thức thương lượng mà chúng ta sẽ có một cách xác lập mục tiêu ưu tiên riêng 
biệt. 

Ví dụ: Chúng ta biết rằng, thương lượng trong hoạt động kinh doanh, người
mua và người bán thường quan tâm đến các mục tiêu sau: Giá cả, chất lượng,
phương thức thanh toán, phương thức giao nhận hàng,…chẳng hạn. Với bảng sau 
đây chúng ta có thể tham khảo để xác định mục tiêu nào là ưu tiên: 

XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ ƯU TIÊN 

BÊN BÁN Độ ưu tiên BÊN MUA 



Trên cơ sở chuẩn bị và xác định mức độ ưu tiên, chúng ta có thể dễ dàng 
nhận dạng những mục tiêu nào phải loại bỏ hoàn toàn ở giai đoạn trước và ngay cả
khi trong tiến trình thương lượng. Có như vậy chúng ta mới nhanh chóng tiến đến ý
kiến chung thống và đạt được kết quả tốt đẹp.

III. TỰ CHUẨN BỊ

Những thông tin có được trước khi tiến hành thương lượng và ngay trong khi 
tiến hành thương lượng sẽ quyết định sự thành công của chúng ta. Chúng ta sẽ
giành được ưu thế hơn nếu như có nhiều thông tin. Do vậy, công việc chuẩn bị
những thông tin có độ tin cậy cao, cùng với việc biết tự đánh giá bản thân, chúng ta 
sẽ có được kết quả tốt cho quá trình thương lượng. 

1. Đánh giá bản thân 

Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đã đề ra, điều cần thiết thực hiện
đầu tiên là phải nhận thức đúng bản thân, hoàn cảnh, những điểm mạnh, điểm yếu
của bản thân. Để tự đánh giá được bản thân, chúng ta có thể tham khảo các câu hỏi
sau đây: 

Chúng ta am hiểu vấn đề sắp được đưa ra trao đổi và bàn bạc ở mức độ nào? 

Chúng ta sở hữu điểm mạnh nào? Và điểm yếu nào vẫn còn tồn tại? Chúng ta 
phải phát huy điểm mạnh này ra sao, và khắc phục điểm yếu như thế nào? 

Ngoài ra, chúng ta còn phải biết áp dụng những biện pháp cần thiết nhằm
chuẩn bị sự tự tin về tâm lý, tư thế sẳn sàng trước cuộc thương lượng. Đó là những
tố chất mà nhà thương lượng cần phải có, cụ thể:

a) Kỹ năng quan sát và suy nghĩ

Quan sát và suy nghĩ là hai điều kiện không thể tách rời nhau của con 
người. Trong thương lượng, hai yếu tố này giúp chúng ta tìm ra phương pháp 
để thương lượng và phương hướng hành động.  

Do vậy, trong cuộc sống hằng ngày chúng ta phải tập quan sát để ý đến tất
cả những sự việc xung quanh, và trong quá trình thương lượng chúng ta cũng
đừng bỏ qua bất cứ lời nói, cử chỉ và hành động nào của đối tác. Có được các 
thông tin này, chúng ta phải biết phân tích và nắm vững bản chất của vấn đề.

b) Sự tự tin 



Có được sự tự tin sẽ giúp cho tiến trình thương lượng được tiến hành một
cách tốt đẹp, nâng cao năng lực của người thương lượng, hơn thế nữa sự tự tin 
mang đến sự tin tưởng từ phía đối tác đối với chúng ta. Sự tự tin phải tự xuất
phát từ bản thân chúng ta, do vậy: 

- Chúng ta luôn nói: Chúng ta có thể làm được !

- Đừng nên nghi ngờ bản thân mỗi khi gặp khó khăn.

- Hãy tự trấn an mỗi khi gặp nguy hiểm. 

c) Khả năng khống chế tình cảm

Tình cảm của người thương lượng thể hiện trong quá trình này đóng vai 
trò quan trọng. Bởi lẽ, sự bực bội không vui đối với người nóng tính rất dễ bộc
lộ và một khi rơi vào trạng thái như thế sẽ có những ảnh hưởng không tốt đến
quá trình thương lượng.  

d) Khả năng suy đoán

Trong thương lượng, chúng ta không thể khẳng định được rằng mình hoàn 
toàn nắm được tình hình, hiểu thái độ của đối tác…Cho nên, việc sử dụng óc
phán đoán có tính chính xác về đối tác và đưa ra những giả thuyết tốt là điều
cần thiết. 

Để có được nhiều giả thuyết chúng ta phải biết đặt trên suy nghĩ của đối
tác. 

Giả thuyết phải được căn cứ vào sự thật. Lấy sự thật làm căn cứ cho các 
giả thuyết sẽ có tính chính xác cao. 

Trong tình thế chưa nắm rõ được các chứng cứ cụ thể, chúng ta có thể đưa
ra nhiều giả thuyết, đó có thể là những việc đã xảy ra trong quá khứ, đó có thể
là những việc đang xảy ra ở hiện tại và kể cả sẽ diễn ra trong tương lai. Và, 
đây là cơ sở giúp chúng ta có thể đưa ra chiến lược đối phó thích ứng. 

Điều cần thiết nhất ở đây là chúng ta phải mạnh dạn đưa ra các giả thuyết. 

e) Kỹ năng biểu đạt ngôn ngữ

Như chúng ta đã biết, thương lượng còn là một nghệ thuật và ngôn ngữ
biểu đạt là chủ yếu trong suốt quá trình. Một khi năng lực thương lượng được
nâng cao thì khả năng biểu đạt ngôn ngữ cũng không ngừng tăng lên. Nhưng,
câu hỏi được đặt ra, chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Đó là phải không ngừng học
tập và rèn luyện mình. 

- Thường xuyên đọc sách sẽ tạo lập khả năng biểu đạt ngôn
ngữ tốt hơn.

- Khi trình bày vấn đề với phía đối tác, bí quyết thành công là 
chúng ta phải nhìn vào mắt đối phương và nói một cách thoải
mái. 



- Hãy cố gắng tìm hiểu sở trường của đối phương để đưa ra lời
khen ngợi đúng lúc. 

- Khi gặp phải tình huống người giao tiếp không nói lý lẽ, điều
tốt nhất là không nên trả đũa. 

- Với phụ nữ, chúng ta hãy dùng những lời khen để rút ngắn
khoảng cách. 

- Khống chế cơn giận, đưa ra lý lẽ đầy đủ sẽ dễ dàng thuyết
phục đối tác hơn.

- Chúng ta phải luôn chú ý về cách dùng ngôn từ sao cho phù 
hợp trong từng ngữ cảnh riêng. 

f) Khả năng trả lời

Trong quá trình thương lượng, chúng ta không thể tránh khỏi những câu 
hỏi rất khó trả lời, và đây là nguyên nhân gây áp lực cho nhà thương thuyết. Vì 
thế, ở giai đoạn chuẩn, việc suy nghĩ và viết ra các câu hỏi mà đối tác có thể
đặt ra sẽ giúp chúng ta phát hiện khả năng trả lời của mình, để từ đó có sự điều
chỉnh tốt hơn trong bàn thương lượng. Một vấn đề cần lưu ý, trả lời câu hỏi
nên tránh sự dài dòng. 

Một vấn đề không kém phần quan trọng là phải biết cách đặt câu hỏi
ngược lại cho đối tác. Để có được thông tin tốt và câu trả lời chính xác về nội
dung cần trao đổi, thì việc đặt câu hỏi là một nghệ thuật. 

Chúng ta phải chuẩn bị trước các câu hỏi sẽ đặt ra cho phía đối tác, bởi lẽ
trong khoảng thời gian ngắn của cuộc thương lượng chúng ta không thể lập tức
đưa ra nhiều câu hỏi. Có thể, chúng ta sẽ dùng thông tin trước đây về đối tác 
để làm tư liệu đặt câu hỏi. Và, điều tốt nhất là phải diễn đạt câu hỏi đó với
người đồng nghiệp của mình. 

Những dạng câu hỏi mà chúng ta có thể đặt: 

� Chúng ta thử đưa ra những câu hỏi sẽ có thể đẩy đối tác đến bước
đường cùng. 

� Hãy đặt những câu hỏi mà đối phương có thể sẽ né tránh 

� Dùng những câu hỏi đã có để kiểm tra mức độ tin cậy của đối phương. 

Những dạng câu hỏi sau đây không nên đặt ra cho đối tác: 

� Tránh đặt các câu mang tính nhạy cảm. 

� Đừng đặt câu hỏi với thái độ kẻ trên cho người dưới. 

� Không nên đặt câu hỏi để tỏ vẻ chúng ta thông minh. 



Đối với những câu hỏi mà chúng ta chưa hiểu rõ vấn đề, điều tốt nhất là 
không nên vội trả lời ngay. Với một câu hỏi, có thể chúng ta trả lời dừng lại ở
một phần nội dung sẽ tốt hơn, không nên trả lời toàn bộ.

Phải biết phân biệt đâu là câu hỏi và đâu là câu trả lời. Chúng ta nên tránh 
đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi không cần thiết phải trả lời, và biết tránh đặt
những câu hỏi không nên hỏi. 

g) Năng lực ứng biến

Nhà thương thuyết phải có khả năng ứng biến trong quá trình thương
lượng, có thể hiểu đó là khả năng thích ứng của nhà thương thuyết, khả năng
này tồn tại đối lập với những gì tóm gọn trong khuôn khổ hay quá cứng nhắc. 
Để làm được điều này, nhà thương thuyết phải biết tự điều chỉnh về tâm lý sao 
cho phù hợp với tình huống. 

Có thể khẳng định rằng, trong suốt quá trình thương lượng chúng ta không 
thể chỉ giữ một cách nói, một giọng nói, một nét mặt,…duy nhất. Mà phải có 
sự thay đổi linh hoạt để kịp thời thích nghi với những thay đổi. 

Khả năng ứng biến này không phải đương nhiên mà có được, chúng ta 
phải đầu tư rèn luyện một tư duy nhạy bén, sức chịu đựng áp lực cao… 

Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải rèn luyện khả năng này bằng cách nào? Có 
thể giới thiệu các cách sau: 

Hãy suy nghĩ bằng con đường ngược lại vấn đề mỗi khi gặp khó khăn. 

Hãy tập trung lắng nghe, phân tích và phát hiện những mâu thuẫn trong lời
nói của đối tác, để từ đó có thể kịp thời phản bác lại. 

2. Tìm hiểu đối tác 

Người xưa truyền lại rằng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho nên, 
công việc tự đánh giá bản thân không, có thể nói, vẫn chưa đủ tạo ra cơ sở cho cuộc
thương lượng thành công. Yếu tố còn lại mà nhà thương thuyết giỏi hay thực hiện
đó là phải tìm hiểu kỹ về đối tác. Nói về tìm hiểu đối tác, chúng ta thường chú ý đến
các yếu tố khả năng của đối tác, mục đích của đối tác, có khi tự đặt câu hỏi ai là 
người sẽ trực tiếp thương lượng với chúng ta; và chính từ câu hỏi này chúng ta cần
phải tìm hiểu kỹ đối tác có thể ở khía cạnh văn hóa.

Tìm hiểu khả năng của đối tác đó là khả năng tài chính, năng lực sản xuất- 
kinh doanh, mức độ trang bị cơ sở vật chất- kỹ thuật… 

Khi đã tìm hiểu về khả năng của đối tác, chúng ta hãy đặt câu hỏi tại sao họ
quyết định thương lượng với chúng ta, việc quyết định này có phải là thành ý với ta 
hay không, họ sẽ được lợi ích gì qua cuộc thương lượng này, hơn nữa đối tác đã
thương lượng với ai khác hay không? Một loạt các câu hỏi chúng ta sẽ tự đặt ra 
xung quanh mục đích của đối tác. 



Vậy, để đạt được lợi ích trên thì ai sẽ là người có thẩm quyền quyết định
trong cuộc thương lượng này, có địa vị như thế nào trong đơn vị và trong xã hội, đối
phương có phải là những chuyên gia thương lượng có nhiều kinh nghiệm không, đối
phương có đủ hiểu biết và thực tế cần thiết để đạt được mục tiêu hay không, đến với
cuộc thương lượng họ có bị một áp lực nào đó buộc phải quyết vấn đề hay không, 
và kể cả việc tìm hiểu tính cách và sở thích của người này. Nghĩa là chúng ta sẽ tìm 
hiểu về người thương lượng với mình không chỉ ở khía cạnh quyền lực mà còn tìm 
hiểu kỹ khía cạnh văn hóa của họ3.

Chúng ta sẽ tạo được ưu thế tốt trong thương lượng nếu như nhận biết được
sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia, giữa các dân tộc; sự khác biệt này còn 
thể hiện ở sự khác biệt về tuổi tác, giới tính4…

3. Tổ chức đoàn thương lượng 

Trong trường hợp hai đoàn tiến hành thương lượng, công việc chuẩn bị tổ
chức đoàn thương lượng có ý nghĩa rất quan trọng. Cơ cấu của đoàn thương lượng
thông thường có các vai trò sau: “Trưởng đoàn, Chuyên gia thương lượng, Quan sát 
viên”5

a) Trưởng đoàn:  

b) Chuyên gia thương lượng:

c) Quan sát viên: 

IV. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG LƯỢNG LINH HOẠT

Sau khi chúng ta đã xác định được mục tiêu của mình và của phía đối tác, 
công việc tiếp theo là xây dựng một chiến lược thương lượng thật đơn giản và linh 
họat. Có thể hiểu, chiến lược là một chính sách chung nhằm đạt được một số mục
tiêu đã định.  

1. Đặt ra phương án thương lượng 

Thực tế, nhiều cuộc thương lượng đi đến việc ký kết hợp đồng, nhưng một
trong hai bên cảm thấy dường như bị ép phải chấp nhận cuộc giao dịch mà họ
không vừa ý. Nguyên nhân xuất phát từ đâu, đó có thể họ đã không chuẩn bị nhiều
phương án thương lượng khác nhau. Trong điều kiện đó, nếu đã chuẩn bị nhiều
phương án, khi cuộc thương lượng thất bại thì có thể đưa ra những lựa chọn để đối
phương phải suy nghĩ.

Làm thế nào để có thể đưa ra nhiều phương án cho cuộc thương lượng?
Chúng ta phải bắt đầu từ công việc chuẩn bị. Phương án chúng ta chuẩn bị nhằm
mục đích nào sau đây: phương án chuẩn bị sẽ áp dụng khi cuộc thương lượng thất

3 Về khía cạnh văn hóa, xin xem ở phần phụ lục ở trang  30 
4 Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Thanh niên Mỹ có học vấn tốt nhưng thường thiếu kinh nghiệm làm việc. 
Hay như người Nga ở độ tuổi trung niên thường kém nhạy bén về thị trường thương mại…. 
5 Nhiều tác giả, Giáo trình kỹ năng giao tiếp, NXB Giáo Dục, 2005, tr 139 



bại sẽ đưa ra điều khoản mới; hay là khi đối tác không đồng ý với các điều kiện của
chúng ta đưa ra thì sẽ đưa ra điều kiện mới?  

Chúng ta phải biết sắp xếp phương án thương lượng theo trật tự, lô-gíc, và 
căn cứ vào vấn đề đang thương lượng, như vậy từng vấn đề sẽ dược bàn bạc một
cách cụ thể và dứt khoát; một khi vấn đề nào đó chưa được giải quyết dứt điểm thì 
không thảo luận vấn đề tiếp theo.  

2. Chuẩn bị nhiều chiến thuật

Chiến thuật chính là những phương pháp cụ thể để thực hiện một chiến
lược. Do vậy, khi tiến hành thương lượng mà chỉ với một chiến thuật duy nhất thì 
quả là chưa đủ. Nếu như chiến lược thương lượng sai thì chiến thuật đề ra cho dù 
tuyệt vời đi chăng nữa thì cũng vô tác dụng. 

Căn cứ vào những tổng kết của những chuyên gia, theo biểu hiện của nhà
thương lượng trong quá trình này, có thể chia chiến thuật của quá trình này ra làm 
mấy loại sau: “Chiến thuật cứng rắn, Chiến thuật thương lượng theo kiểu công kích, 
Chiến thuật theo kiểu số đông để thủ thắng, Chiến thuật theo kiểu ép buộc…”6

BẢNG SO SÁNH CÁC CHIẾN THUẬT THƯƠNG LƯỢNG 

Chiến thuật Ưu điểm Nhược điểm

Chiến thuật cứng rắn:

Khi nhà thương thương
thuyết có sẳn một ưu thế
lớn hoặc do tính cách của
họ.

Đạt được lợi nhuận tối đa Dễ đi đến thất bại

Chiến thuật công kích: 

Nhà thương thuyết áp 
dụng chiến thuật này dùng 
để ép đối tác phải nhượng
bộ.

Nhận được nhiều nhượng
bộ

Đối tác nhận biết và
nhanh chóng rút lui.  

Hợp đồng được ký nhưng
không giữ được mối quan 
hệ tốt. 

Chiến thuật dùng số đông
để thắng:

Trên bàn thương lượng có 
nhiều nhà thương thuyết

Có được sự trợ giúp của
nhiều chuyên gia, nhiều
lĩnh vực khác nhau,…để

Nếu tổ chức không tốt sẽ
là điểm yếu để đối tác làm 
xáo trộn dẫn đến mất đoàn 

6 TRƯƠNG DANH QUYÊN, Đàm phán và thương lượng trong giao dịch kinh doanh, NXB Thanh Niên 2005, 
tr 50. 



nhất những thỏa thuận được
chặt chẽ hơn. Giải quyết
vấn đề nảy sinh trong 
thương lượng sẽ linh hoạt
hơn. 

kết và đi đến kết quả thỏa
thuận trái ngược lại với
mục tiêu đã đặt ra. 

Chiến thuật phòng ngự: Đây là chiến thuật rất thông minh, có thể đối phó lại
với những đối tác áp dụng chiến thuật cứng rắn và
công kích.  

Nhà thương thuyết áp dụng chiến thuật này dễ dàng né 
tránh sự tấn công của đối tác, luôn kiên nhẫn, tìm lý lẽ
và cơ hội để phản công lại7.

Tóm lại, nhà thương thuyết phải chuẩn bị nhiều chiến thuật có tính linh 
hoạt, sẽ sở hữu được quyền thay đổi linh hoạt, và vì thế trong khi thương lượng có 
thể phân tích và nắm vững tình thế. Từ đó, có thể điều chỉnh mục tiêu của mình. 

Trong quá trình xây dựng chiến lược thương lượng, cần trả lời các câu hỏi
sau đây: 

- Ta cần bao nhiêu người thương lượng trong đoàn? 

- Nên mở đầu như thế nào? 

- Nên đưa ra những câu hỏi nào trong buổi mở đầu?

- Đối tác có thể sẽ hỏi những câu hỏi nào? 

- Ta sẽ trả lời những câu hỏi đó như thế nào? 

- Ta có đủ dữ liệu và thông tin để trả lời chưa? 

V. THƯƠNG LƯỢNG THỬ

Trong trường hợp chúng ta nhận thấy rằng cuộc thương lượng có nhiều vấn
đề phức tạp hoặc là chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm; do vậy để tiến hành cuộc
thương lượng tránh không mắc sai lầm, chúng ta nên tiến hành thương lượng thử.

Thương lượng thử là việc chúng ta tổ chức thành hai nhóm thương lượng,
trong đó một bên đóng vai và có quan điểm lập trường như đối tác, còn lại là chúng 
ta.  

Thương lượng thử sẽ góp phần vào sự thành công của quá trình thương lượng
nếu như được sự tham gia nhiệt tình và nghiệm túc của tất cả thanh viên đóng vai. 

 
7 Tuy nhiên, đối với một nhà thương thuyết giỏi thì cách đối phó lại với chiến thuật phòng ngự này không 
phải là khó, đó là họ tìm hiểu kỹ lý do tại sao đối tác lại phòng ngự.



Phần II 

TIẾN HÀNH THƯƠNG LƯỢNG 
Sau khi đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị, các bên sẽ ngồi lại với nhau để trao 

đổi, bàn bạc các vấn đề cần giải quyết, hay còn gọi là tiến hành thương lượng. 
Trong giai đoạn này, các bên tin rằng có thể làm việc cùng nhau để đi đến giải
pháp chung cho vấn đề mà các bên cùng quan tâm. Và các bên cũng nhận thức
được rằng, mỗi bên có cách nhìn riêng về cuộc thương lượng; đó là, một sự mong 
muốn khác nhau về kết quả. Vì vậy, để quá trình thương lượng đạt kết quả tốt đẹp, 
điều đầu tiên phải biết tạo ấn tượng đẹp, sau đó là việc đưa ra những đề nghị cũng
như việc trả lời những đề nghị của đối phương. Song, những yếu tố khác cũng 
không kém phần quan trọng ngay trong quá trình thương lượng, đó là việc phải đối
phó với những thủ thuật mà đối phương sử dụng.

I. ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN 

Chúng ta nên nhớ rằng, thương lượng không phải là cuộc biện luận, cuộc
tranh chấp, không phải là một cuộc chiến, không phân định ai thắng ai thua,…một
cuộc thương lượng thành công trong đó các bên đều đạt được lợi ích. Thực tế
thương lượng là một quá trình giao lưu về tư tưởng, nhận thức giữa các bên. Xuất
phát từ nhận thức đó, để mở đầu cuộc thương lượng chúng ta phải xây dựng lòng 
tin, hướng đối tác đến lợi ích chung, tạo dựng bầu không khí, khi cần thiết có thể
khen ngợi đối tác; có nghĩa là trong quá trình này phải biết dùng tình cảm để thuyết
phục, sau đó với những nghệ thuật đã chuẩn bị dẫn dắt một cách khéo léo vào vấn
đề.

1. Xây dựng lòng tin 

Trong quá trình thương lượng, giao lưu tốt sẽ có lợi cho việc tạo nên bầu
không khí thương lượng tốt đẹp, rất có ích cho việc phát triển và kết thúc thương 
lượng tốt đẹp.  

Xây dựng được lòng tin lẫn nhau có lợi ích là cho đối phương thấy rằng
chúng ta rất chân thành đến với cuộc thương lượng, các bên liên kết với nhau để
nhanh chóng giải quyết các vấn đề; đây chính là cơ sở cho việc giải quyết các xung 
đột. Để bước đầu xây dựng được lòng tin, chúng ta cần phải chú các vấn đề sau 
đây: 

Rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta và đối tác: Chúng ta phải biết sử dụng
đại từ xưng hô một cách hợp lý, cụ thể như từ “chúng ta” làm cho đối phương luôn 
nghĩ rằng họ và chúng ta là một. 

Dùng sự chân thành đối đãi với đối tác: Sự chân thành ở đây có nghĩa là chỉ
nên tiết lộ những thông tin cần thiết và trong khuôn khổ cho phép. Chúng ta phải
luôn kiểm soát hành vi của bản thân và kịp thời điều chỉnh. 

Một khi nói sai hay có cử chỉ không đúng phải nhận sai sót và kịp thời xin 
lỗi. Không nên tranh cãi với đối tác. 



Khi đối tác đã thật sự tin tưởng chúng ta thì lúc đó chúng ta mới tin tưởng họ.

Ngoài ra, chúng ta đừng cố ý phê bình một cách tiêu cực một điểm nào đó
của đối tác.  

Tuy nhiên, đứng về phía chúng ta không nên tin tưởng quá nhiều vào đối tác. 

Có rất nhiều cách tạo dựng lòng tin với phía đối tác, với những câu hỏi sau 
đây có thể giúp chúng ta làm tốt công tác chuẩn bị8:

Chúng ta thật sự chú ý đến vấn đề con người chưa? 

Có phải chúng ta đến đây để vạch trần những điểm yếu của đối tác chăng?

Chúng ta có mong muốn đối tác tin tưởng mình không? 

Chúng ta có thật sự hiểu hành vi của đối tác chưa? 

Tại sao chúng ta lại không tin tưởng vào đối tác của mình? 

2. Hướng đối tác đến lợi ích chung 

Có thể nói rằng, trong các cuộc thương lượng mục đích cuối cùng của các 
bên là hợp tác với nhau; đạt được những lợi ích mong muốn từ đối tác, cho nên 
thương lượng là sự thống nhất mối quan hệ được mất giữa các bên. 

Vậy làm thế nào để tìm ra lợi ích chung cho các bên? Và chúng ta biết rằng 
mỗi cuộc thương lượng đều ẩn chứa những lợi ích chung, trong đó chỉ có nhà 
thương lượng sẽ là người tìm ra. 

Trước tiên, chúng ta phải biết nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. 
Tất nhiên là ở góc độ của đối tác, để từ đó có thể đưa ra nhiều biện pháp lựa chọn
để giải quyết vấn đề.

Hãy phân tích xem có phải đối tác đang mong muốn điều gì đó, chẳng hạn họ
mong muốn biết được sự thật, họ muốn có được nhiều ưu đãi, họ muốn được lắng
nghe, họ muốn tránh những điều bất ngờ và thay đổi, họ muốn có một cảm giác tốt
đẹp, họ muốn tránh bị chèn ép, hay là họ muốn tiền-hàng hóa và dịch vụ……?

3. Tạo dựng bầu không khí thích hợp

Có những cuộc thương lượng, ngay sau khi các bên gặp gỡ giao lưu, tiếp xúc
với nhau cũng đã xảy ra xung đột. Dĩ nhiên, đây chỉ mới là thời điểm bắt đầu và
thời điểm kết thúc của quá trình còn dài ở phía sau. Vì thế, ngay ở bước đầu này 
chúng ta phải biết tạo nên bầu không khí thật tốt đẹp để có mối quan hệ đến kết quả
của cuộc thương lượng. 

Chúng ta hiểu thế nào về bầu không khí của cuộc thương lượng? Đó là sự
biểu hiện thái độ của các bên trong qúa trình thương lượng, là yếu tố ảnh hưởng đến

8 Có thể khẳng định đây chỉ là những câu hỏi mang tính chất tham khảo, tùy thuộc vào nội dung thương 
lượng và sự khác biệt về nền văn hóa,….. chúng ta còn có thể đưa ra rất nhiều câu hỏi khác. 



tâm lý, tình cảm và cảm giác của nhà thương lượng, từ đó tạo nên những phản ứng
tương ứng.

Bầu không khí tích cực sẽ tạo sự thân thiện và làm cho nhà thương lượng
cảm thấy thoải mái, tự tin hơn. Tạo cảm giác tốt đẹp cho đối tác khi bước vào tiến
hành thương lượng. Sau đây là những vấn đề chúng ta cần phải làm và cần phải
tránh: 

Hãy cũng tâm sự với đối tác, tất nhiên phải đề cập đến chủ đề mọi người đều
thích, và tránh đừng nói đến vấn đề riêng mang tính chất cá nhân. 

Hãy kể chuyện cho đối tác nghe, đương nhiên phải là chuyện cười. 

Chúng ta hãy luôn chú ý đến vẻ mặt của mình 

Khi nói, tốt nhất nên đứng dậy để tạo tư thế thoải mái, tự do và năng động
hơn. Và phải nhìn thẳng về phía đối tác. 

Có như thế, chúng ta sẽ tiến hành nhập đề một cách nhẹ nhàng, không nên 
nói nhanh quá và cũng đừng nói quá chậm. 

Lưu ý, khi nói chúng ta vẫn phải chú ý đến những vấn đề xung quanh để có 
những thông tin kịp thời. 

4. Khen ngợi đối tác đúng lúc 

Khen ngợi người khác là một nghệ thuật trong giao tiếp, một lời khen chứa
đựng sự chân thành sẽ rất có ý nghĩa cho các bên. Khen ngợi được xem như là một
bí quyết giúp chúng ta có được sự tín nhiệm và thiện cảm của đối tác. 

Bí quyết dùng lời khen để có sự tín nhiệm của đối tác không phải áp dụng
cho mọi đối tượng, mà trước khi dùng lời khen đó tốt nhất hãy suy nghĩ thật kỹ9, lời
khen sắp nói ra đây có căn cứ không? Một khi đối tác nghe rồi có tin và chấp nhận
hay không? Do vậy, muốn sử dụng bí quyết này thì phải biết rõ sở trường của đối
tác là gì? Và nếu, phát hiện ra những ưu điểm của đối tác mà người khác chưa phát 
hiện thì đây cũng là một lợi thế.

Sử dụng lời khen chứa đựng ngôn từ tránh công kích vào khuyết điểm về
hình thể của đối tác. 

Một lời khen ngợi nhiệt tình, khiêm tốn và ôn hòa sẽ giúp chúng ta hoàn 
thành tốt các bước còn lại. 

5. Dẫn dắt vào vấn đề 

Như chúng ta đã nghiên cứu tại sao đối tác lại tiến hành thương lượng với
mình, đó chính là họ cũng có lợi ích trong cuộc thương lượng này. Cho nên, đối với
các bên đã từng thương lượng với nhau hay đối với các bên chỉ mới thương lượng 
 
9 Có thể nói nên chú ý đến sự khác biệt về giới tính để sử dụng lời khen cho phù hợp; giả sử thông thường 
người phụ nữ rất thích nhận được những lời khen, còn đàn ông xem lời khen đôi khi đó là sự mỉa mai chứa
đựng quá nhiều ẩn ý. 



lần đầu tiên, thì chúng ta cũng nên hiểu rằng chủ đề của cuộc tiếp xúc thường là 
biểu hiện trực tiếp những vấn đề mà họ quan tâm. Thông qua cuộc nói chuyện này 
chúng ta cũng phần nào hiểu được tâm lý của đối tác, và với thời điểm thích hợp
chúng ta nên chuyển chủ đề cùng với việc thay đổi giọng nói (tốc độ lời nói), 
chuyển hướng vào chủ đề cần thương lượng.

Dẫn dắt đối tác vào chủ đề đòi hỏi người thương lượng phải thật sự nhạy bén 
và tự nhiên. Có như vậy, trong suốt quá trình thương lượng người này luôn ở thế
chủ động. 

II. ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ

Lời đề nghị chính là nền tảng cho mọi cuộc thương lượng, vì thế ngay từ
bước chuẩn bị khi xác định các mục tiêu thì chúng ta phải tính đến phương án mình 
nên đưa ra lời đề nghị trước hay là chờ trả lời đề nghị của đối tác. Đây là một phần
quan trọng trong chiến lược thương lượng. Vấn đề bên nào đưa ra lời đề nghị trước
hay sau sẽ chiếm ưu thế hơn? Thông thường, nhà thương thuyết sẽ chọn một thời
điểm thích hợp và với cách thức trình bày thích hợp để đưa ra đề nghị với nhiều lựa
chọn.

1. Đưa ra đề nghị với nhiều lựa chọn. 

 Có thể hiểu, đề nghị là một lời hứa có liên quan hoặc yêu cầu, thông qua 
con đường này, hai bên tiến tới xây dựng nên hợp đồng. Trong một cuộc thương 
lượng các bên sẽ đưa ra rất nhiều đề nghị khác nhau. Tuy nhiên, có trường hợp chỉ
cần một lời đề nghị đưa ra có thể chi phối cả quá trình thương lượng nếu như chúng 
ta tin chắc vào yêu cầu của mình và phải thật sự nắm chắc vấn đề. Ngược lại, sẽ là 
nguyên nhân dẫn đến sự thất bại hay gây ra những thiệt hại. 

Trong cuộc thương lượng mỗi bên đều mong muốn bảo vệ lợi ích của mình. 
Tuy nhiên, lợi ích đó chỉ đạt được khi có ý kiến chung thống nhất, có nghĩa chúng 
ta đưa ra lời đề nghị sao cho thật hợp lý.   

Để đối tác dần dần tiếp xúc với các điều kiện và để cho kế hoạch của chúng 
ta được phát huy, bí quyết thành công là nên đưa ra lời đề nghị mở, có nghĩa là có 
nhiều lựa chọn để đối tác thấy rằng đề nghị này có thể thương lượng được.  

Trong suốt quá trình thương lượng, chúng ta không thể nhớ hết tất cả những
gì mà các bên đưa ra, hãy ghi chép lại những đề nghị được đưa ra, và tốt nhất phải
đưa cho người cộng sự kiểm tra để phát hiện những điểm còn thiếu sót. Nội dung 
ghi chép này sẽ có ích vào việc thiết lập hợp đồng.

Có thể đưa ra lời đề nghị theo cách này: “nếu các ông làm điều này, chúng 
tôi sẽ làm điều kia”…. 

Trong các cuộc thương lượng thương mại, giá là nội dung cơ bản của các đề
nghị. Các bên sẽ quan tâm về giá đã đưa ra và xoay quanh vấn đề này hầu như nhiều
nhất. 

 



2. Thời điểm đưa ra lời đề nghị

Có quan điểm cho rằng, chúng ta sẽ có nhiều lợi thế hơn nếu như đối tác 
đưa ra lời đề nghị mở đầu, vì như thế sẽ rút ngắn khoảng cách giữa yêu cầu của họ
và mong muốn của chúng ta. Nếu như gặp tình huống này, hãy mạnh dạn thay đổi
chiến lược của chúng ta cho phù hợp. Ngược lại, chúng ta quyết định rằng mình đưa
ra đề nghị trước, rất có thể lời đề nghị này sẽ không thực tế, vì vậy hãy đưa ra lời đề 
nghị chứa đựng nhiều điều kiện mở và có thể cao hơn chúng ta mong muốn và có 
được sự đáp ứng thấp hơn. 

Tùy theo tình huống, việc đưa ra lời đề nghị trước hay sau có một ý nghĩa
nhất định. Hãy lên tiếng khi có điều cần phải nói. 

3. Cách thức trình bày lời đề nghị

Như đã đề cập, thương lượng còn là một nghệ thuật, vì vậy khi trình bày lời
đề nghị đầu tiên chúng ta hãy tự tin và trình bày một cách lưu loát, có căn cứ khoa 
học.  

Đưa ra lời đề nghị càng ít cảm xúc càng tốt. Hãy sử dụng cách nói mạnh
dạn, và dứt khoát, như: “Chúng tôi cần…..; chúng tôi yêu cầu…..; chúng tôi đòi
hỏi….” 

III. PHẢN HỒI LỜI ĐỀ NGHỊ

Khi đối tác trình bày lời đề nghị, hãy để cho họ trình bày hết ý kiến, lắng
nghe trước rồi hãy trả lời. Để phản hồi đề nghị và mong muốn đối tác chấp nhận
câu trả lời, đầu tiên hãy phân tích kỹ lời đề nghị đó, tất nhiên là chúng ta cũng cần
phải có khoảng thời gian, sau khi trả lời hãy quan sát những thay đổi.  

1. Phân tích kỹ lời đề nghị của đối phương: 

Sau khi đối tác trình bày xong đề nghị, chúng ta không bị bắt buộc phải đưa
ra ngay câu trả lời cho lời đề nghị đó. Hãy thận trọng phân tích lời đề nghị xem nếu
chúng ta trả lời như thế có phù hợp với mục tiêu mình đã đặt ra chưa. Có thể trong 
lời đề nghị đó có nhiều điều mà chúng ta vẫn còn hiểu một cách mơ hồ.

Phân tích kỹ lời đề nghị giúp chúng ta không phải rơi vào thế mà đối
phương đã sắp đặt sẳn. Bởi lẽ, trong nhiều cuộc thương lượng đối tác có thể sẽ sử
dụng thủ thuật đưa ra lời đề nghị giả tạo, nhưng điều này sẽ mang lại lợi ích nhiều
cho đối tác.  

Điển hình, có những cuộc thương lượng mà trong đó đối tác đưa ra “giá 
giả”10, thường là một giá thấp. Cho dù chúng ta đang ở vị thế là bên bán hay bên 
mua, khi hiểu được cái bẫy giá thấp sẽ không bị mất những lợi ích cho những cuộc
thương lượng sau này.  

 
10 Có thể hiểu hình thức “giá giả” là người mua đưa ra một cái giá thật cao để loại những người mua khác, 
cuối cùng chỉ còn lại người này thì họ lại tiếp tục trả giá, khi gặp tình huống này, người bán không muốn bán 
nữa cũng không được. Và đây được là cách làm vi phạm mặt đạo đức kinh doanh. 



Tóm lại, hãy phân tích kỹ lời đề nghị để hiểu rõ ý đồ của đối tác là gì, sau 
đó hãy trả lời.  

2. Kéo dài thời gian 

Muốn phân tích kỹ lời đề nghị của đối tác, tất nhiên phải có thời gian, thế
nhưng ngay trong quá trình thương lượng làm thế nào để có đủ thời gian suy nghĩ
và phân tích kỹ? Có thể khẳng định, chúng ta chỉ có thể sử dụng các thủ thuật để
kéo dài thời gian. Các thủ thuật sau đây là phần nào giúp các nhà thương thuyết
tranh thủ được về mặt thời gian: 

Có thể yêu cầu đối tác làm rõ một điểm nào đó hoặc làm nổi bật nội dung cần
thảo luận.

Giả vờ không hiểu yêu cầu của đối tác hoặc không hiểu ý nghĩa một thuật ngữ
mà đối tác sử dụng, chẳng hạn, “Ý nghĩa của từ….là gì vậy? Anh (chị) hãy nói rõ 
hơn một tí”.  

Có thể yêu cầu nghỉ giải lao để có thời gian suy nghĩ về những đề nghị.

Khi sử dụng các thủ thuật nhằm kéo dài thời gian, hãy thực hiện một cách tinh 
tế và đầy thận trọng. Có như vậy, chúng ta mới có thể chủ động trong quá trình 
thương lượng, và, có thể phát hiện thêm những gì mà đối tác muốn “lòe” người
khác. 

3. Đề nghị biện pháp thay thế

Đưa ra đề nghị biện pháp thay thế, là cách thức mà nhà thương thuyết sử
dụng đưa ra một đề nghị khác đối kháng với đề nghị của đối tác ngay sau khi đã
tóm tắt đề nghị đối tác. Điều này có nghĩa là những vấn đề đối trọng phải chứa đựng
nội dung ưu tiên cho đối tác, để từ đó chúng ta phát hiện ra những gì chúng ta 
không cần thiết, lúc này hãy đưa vào đề nghị của mình. 

4. Quan sát sự việc thay đổi

Trong giai đoạn này, khi có được thời gian suy nghĩ và phân tích đề nghị
của đối tác, cũng là lúc đang quan sát biểu hiện của đối tác. Rất có thể đó là sự biểu
hiện mạnh mẽ, cứng rắn,….Tuy nhiên, không vì thế mà sợ hãi, phản ứng cứng rắn
lại; cách tốt nhất là hãy để cho đối tác được tự do và chúng ta có thể ngồi yên sau đó
hãy trình bày. 

Ở đây, phải biết lắng nghe đối tác trình bày, chú ý đến tất cả các động tác 
của bên kia để từ đó có thể hiểu được chính xác về hành vi cũng như những suy 
nghĩ của họ. Không nên ngắt lời hay vội phản bác ý kiến của đối tác.  

Muốn quan sát được sự việc thay đổi, đòi hỏi nhà thương lượng phải thật sự
bình tĩnh, tự tin, dám nghĩ dám làm. Trong cuộc thương lượng, chúng ta không chỉ
nghe đối tác trình bày mà còn phải hiểu xem họ làm gì, thông qua tư thế và nét mặt
của họ để đánh giá. 

IV. ỨNG PHÓ VỚI NHỮNG THỦ THUẬT



Trong nhiều cuộc thương lượng, các bên không tránh khỏi mắc phải việc
đối tác sử dụng các thủ thuật để đánh lạc hướng, vậy làm thế nào để nhận biết và 
đối phó với các thủ thuật này, để không phải mắc phải những sai lầm. 

1. Làm thế nào để nhận biết các thủ thuật

Các thủ thuật được sử dụng rất đa dạng, tinh vi, tùy theo quy mô, hình thức, 
nội dung của cuộc thương lượng họ sẽ sử dụng các thủ thuật khác nhau. Có thể hiểu
các thủ thuật mà đối tác sử dụng nhằm vào các mục tiêu sau: 

� “Làm cho đoàn thương lượng của chúng ta mất tập trung để từ đó họ có 
thể chiếm ưu thế.

� Thay đổi trọng tâm của cuộc thương lương để hướng cuộc thương lượng
theo những điều khoản có lợi cho họ.

� Làm cho đoàn của chúng ta tiến đến kết thúc thương lượng trước khi
bằng lòng hoàn toàn với những điều khoản đã đưa ra”11.

Các thủ thuật mà đối tác có thể sử dụng: dọa dẫm, xúc phạm, bịp bợm, gây 
nản lòng, chia rẽ và khống chế, dùng những câu hỏi dẫn dụ, lôi cuốn cảm xúc, kiểm
tra sự chịu đựng…12 

Trong cuộc thương lượng, thông thường người ta dùng càng ít các thủ thuật
để đạt được mục tiêu càng tốt. Và cũng có thể chúng ta không cần phải dùng đến
các thủ thuật này để đạt được lợi ích, nhưng ít ra chúng ta cũng phải biết nhận ra và 
đối phó với các thủ thuật mà đối tác sử dụng để từ đó có được nhiều thời gian tập
trung vào nội dung chính.  

Chúng ta biết rằng các thủ thuật của đối tác sử dụng không có sự tác động
trực tiếp mà nhằm những mục tiêu khác. Sau khi đã nhận ra các thủ thuật đó, chúng 
ta không thể ngồi yên chấp nhận, mà hãy biết cách đối phó một cách có hiệu quả.
Xin giới thiệu các cách thức mà các chuyên gia thương lượng thường hay đối phó. 

 
11 TIM HINDLE, Negotiating Skills, Kỹ năng thương lượng, NXB Tổng hợp TP HCM, 2005. Tr 36 
12 TIM HINDLE, Tài liệu đã dẫn, tr. 37 



CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI CÁC THỦ THUẬT TIÊU BIỂU13 

CÁC THỦ THUẬT CÁCH ĐỐI PHÓ 

Dọa dẫm

Cảnh báo những hậu quả không hay nếu
không đồng ý với những điều khoản trong 
đề nghị; nhấn mạnh sự trừng phạt

Hãy nói với đối tác rằng chúng ta không thể
thương lượng dưới sự ép buộc và chỉ có thể
nhượng bộ khi họ chứng minh là xứng đáng 
được hưởng sự nhượng bộ đó. Xem xét lại
những lựa chọn.

Xúc phạm

Hoài nghi về khả năng thực hiện của công 
ty hoặc khả năng chuyên môn của chúng ta; 
phê phán chất lượng dịch vụ hoặc sản phẩm.

Bình tĩnh, đừng nổi nóng hoặc xúc phạm
đối phương trở lại. Lặp lại lập trường mạnh
mẽ của chúng ta, và cảnh báo rằng chúng ta 
sẽ ngừng thương lượng nếu đối tác không tỏ
ra có thiện chí. 

Bịp bợm

Đe dọa hành động trừng phạt vô cớ; đưa ra 
sự quả quyết đáng ngờ như nói rằng đối thủ
cạnh tranh sẽ giảm giá. 

 

Nêu lên sự bịp bợm của họ: từ chối những
điều khoản do đối tác đưa ra, và chờ họ
phản ứng. Đặt câu hỏi cho tất cả nhưng 
tuyên bố của họ và yêu cầu nêu bằng chứng 
để làm rõ những lời nói còn mơ hồ.

Gây nản lòng 

Bắt chúng ta phải chờ đợi; bố trí chỗ ngồi
không thoải mái hoặc bất tiện; tiếp khách 
hoặc điện thoại trong thương lượng. 

 

Đây là thủ thuật làm giảm lòng tự tin của
chúng ta. Không từ bỏ những điều khoản
ban đầu trừ khi chúng ta đạt được sự
nhượng bộ, và không bị ép buộc giải quyết
vấn đề.

Chia rẽ và khống chế

Khai thác những bất đồng tiềm tàng trong 
số các thành viên của đoàn chúng ta bằng 
cách lôi kéo người thông cảm nhất với
trường hợp của họ.

Giao nhiệm vụ trước cho các thành viên 
trong đoàn và quyết định về lập trường 
thương lượng được mọi người chấp nhận.
Yêu cầu hoãn cuộc thương lượng nếu có sự
khác biệt ý kiến giữa các thành viên trong 
đoàn. 

13 TIM HINDLE, Tài liệu đã dẫn, tr. 37 



Dùng những câu hỏi dẫn dụ

Dùng một loạt các câu hỏi khiến bạn nói ra 
một điểm yếu trong lập trường thương 
lượng của chúng ta làm cho chúng ta phải
nhượng bộ.

Tránh trả lời câu hỏi khi chúng ta chưa hiểu
ý định đích thực của đối tác. Kiểm tra tất cả
nhữg yêu cầu của đối tác. Hãy kèm theo 
điều kiện cho những nhượng bộ mà chúng 
ta đã đưa ra. 

Lôi cuốn cảm xúc 

Kết tội chúng ta về hành động không sòng 
phẳng nếu không thỏa thuận các điều khoản;
nhấn mạnh sự hy sinh của họ; kêu ca sự xúc 
phạm do sự thiếu tin tưởng của chúng ta. 

 

Xác nhận cam kết của chúng ta để đạt được
một sự giải quyết công bằng theo những 
điều khoản kinh doanh. Hãy đặt câu hỏi để
kiểm tra giá trị những yêu cầu đánh lạc
hướng của đối tác. Hướng cuộc thương
lượng trở lại vấn đề cần bàn. 

Kiểm tra sự chịu đựng 

Giành thêm những nhượng bộ bằng cách vi 
phạm những điều khoản không quan trọng
đã dược thỏa thuận, dẫn đến thu lợi đáng kể
qua một thời gian. 

 

Biết rõ và chính xác điều chúng ta sẽ đồng ý
khi tiến hành giải quyết vấn đề. Viết rõ 
những điều khoản có thể chấp nhận, và luôn 
luôn yêu cầu đối tác theo đúng những thỏa
thuận.



2. Giải quyết những hành vi bất lợi

Những hành vi bất lợi có thể hiểu là những hành động, cử chỉ mà đối tác 
gây ra hoặc có khi xuất phát từ phía chúng ta. Những hành vi này có thể kiểm soát 
và xử lý được. Trong quá trình thương lượng thường gặp những hành vi gây bất lợi
sau: 

Sự nhầm lẫn, đối tác cũng thể cho rằng họ nhầm lẫn, hay có khi chúng ta 
cũng phải bị nhầm lẫn, vì thế cách tốt nhất là trang bị thiết bị thu âm để sau đó có 
thể phân tích lại hay làm bằng chứng. Hơn nữa, tiến hành thương lượng phải đi theo 
từng bước có trật tự.

Trong một số trường hợp, quá trình thương lượng có thể sẽ xuất hiện những
yếu tố ngoài dự tính, do vậy hoãn cuộc thương lượng là cách xử trí thông minh. 

Hành động mang tính bốc đồng của thành viên, đây cũng là nguyên nhân 
làm thất bại của cả quá trình. Vì vậy hãy yêu cầu hoãn thương lượng lại để các 
thành viên thật sự bình tĩnh.

V. LẬP TRƯỜNG VÀ CỦNG CỐ LẬP TRƯỜNG TRONG THƯƠNG 
LƯỢNG 

Sau khi đối tác trình bày những đề nghị, tất nhiên là chúng ta phải phân tích 
và đối chiếu với chiến lược và chiến thuật đã xây dựng. Từ đó, có thể tìm ra những 
vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm, cân nhắc thận trọng những vấn đề nào chúng 
ta nên nhượng bộ hoặc từ bỏ. Củng cố lập trường bắt buộc đối tác phải chấp hay là 
chúng ta phải nhượng bộ, đây là hai cách thức mà các chuyên gia thương có thể áp
dụng tùy theo tình thế hoặc từ những kết quả phân tích được. 

1. Củng cố lập trường trong thương lượng 

Khi một trong các bên sở hữu điểm mạnh trong cuộc thương lượng thì họ
sẽ giữ vị thế này, luôn củng cố lập trường đã trình bày, và mong muốn đối tác thay 
đổi lập trường. Có thể nói, đây là kiểu thương lượng cứng rắn, người thương lượng
xem trọng lợi ích và đặt mối quan hệ xuống hàng thứ yếu14.

2. Kỹ thuật nhượng bộ

Nhượng bộ là bước mà các bên phải thực hiện để đi đến thỏa thuận. Tuy 
nhiên, nhượng bộ như thế nào cũng là vấn đề cần xem xét. Thời điểm nào thì có thể
nhượng bộ? Nhượng bộ đối tác một bước thì họ có nhượng bộ lại hay không? 
Nhượng bộ ta sẽ được gì? Sẽ mất gì?  

Những chuyên gia thương lượng đều hiểu rằng, để đạt được mục tiêu và 
kết quả như mong muốn thì cần phải biết nắm vững qui luật về nhượng bộ, đó là 

 
14 Tuy nhiên, đối với người này thì việc củng cố lập trường sẽ có nhiều bất lợi trong cuộc thương lượng; 
nhưng đối với người khác thì ngược lại. 



xác định một thời điểm thích hợp, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc lúc 
nào cũng nhượng bộ.

Tốt nhất là không nên nhượng bộ ngay từ đầu15, đến thời điểm quan trọng
thì mới nhượng bộ. Thực hiện nhượng bộ với thái độ cương quyết, lời nói phải kiên 
quyết. Và, chứng minh rằng việc nhượng bộ là một bước quan trọng, đó là thành ý 
chứ không phải do sức ép từ nhiều phía. 

Nhượng bộ từng bước vào những thời điểm thích hợp nhất để đạt được kết
quả tốt. Ở đây, có thể vận dụng nguyên tắc giá trị ngang bằng, nghĩa là chúng ta 
đồng ý từ bỏ lợi ích ở mặt nào đó để có được lợi ích ngang bằng ở mặt khác. Hay có 
thể dùng nhượng bộ đổi lấy nhượng bộ, nếu như đối tác không nhượng bộ nào cả thì 
chúng ta ngừng nhượng bộ.

Chúng ta hãy luôn kiểm soát những gì mình đã nhượng bộ, phải ghi chép 
lại những gì đã đáp ứng cho đối tác.  

Mục đích của thương lượng là đi đến thỏa thuận, quá trình thương lượng gần
đến thỏa thuận thì người thương lượng cần phải tinh tế, tập trung cao, vận dụng
các kỹ năng thích hợp để hướng đến sự thỏa thuận một cách tốt đẹp.

Trongsuốt quá trình thương lượng cần chú ý các vấn đề sau đây: 

[1.] Phải biết xây dựng bầu không khí ôn hòa, tránh những cơn xúc động,
đừng tỏ ra mình là người thông minh. 

[2.] Chú ý lắng nghe ý đối tác trình bày, không được ngắt lời họ, không nên 
vội vàng trả lời. 

[3.] Lắng nghe và thường xuyên đặt câu hỏi

[4.] Tóm tắt các ý kiến của đối tác để kiểm tra đã hiểu đúng những gì họ muốn
hay chưa.

[5.] Trình bày các ý kiến một cách tự tin, thoải mái và lưu loát có sức thuyết
phục cao. Sử dụng óc hài hước đúng lúc. 

[6.] Phải thật sự bình tĩnh và đừng bao giờ làm cho đối tác mất thể diện.

15 Ngay từ đầu, nếu nhượng bộ quá nhiều thì có thể sẽ không tạo được uy tín với phía đối tác, như vậy rất khó 
thuyết phục được đối tác. 



Phần III 

KẾT THÚC THƯƠNG LƯỢNG 
Có thể nói, bước tiến hành thương lượng là quá trình trong đó người thương

lượng tổ chức thực hiện các bước đã chuẩn bị. Tuy nhiên, chỉ thực hiện những gì đã
sắp xếp trước chưa hẳn là biện pháp tối ưu để đạt được kết quả mong muốn. Vì vậy, 
ở giai đoạn này, ngoài lượng kiến thức sẳn có, người thương lượng còn phải tự
trang bị những kỹ năng để tạo uy tín, đối phó với các thủ thuật, và đặc biệt là việc
nhượng bộ lợi ích cho đối tác không phải lúc nào cũng thực hiện được, bởi lẽ đây là 
việc liên quan đến mục tiêu của chúng ta cũng như kết quả của quá trình thương 
lượng.

Tùy thuộc vào kết quả của quá trình thương lượng, sự thỏa thuận có đạt được
hay không mà các bên sẽ đi đến quyết định kết thúc cuộc thương lượng một cách tốt
đẹp hay phải xử lý những bất đồng một khi thương lượng đi vào bế tắc. 

I. CHỌN CÁCH KẾT THÚC  

Trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng cũng như trong cuộc sống nói chung, 
mở đầu cuộc thương lượng hay câu chuyện là một việc khó; kết thúc thương cũng
vậy, yêu cầu phải biết cách và chọn một thời điểm nào là thích hợp để còn giữ mối
quan hệ tốt đẹp.

1. Thời điểm kết thúc thương lượng 

Ở bước chuẩn bị, chúng ta đã đề cập đến yếu tố thời gian, vì vậy cuộc
thương lượng phải dự kiến khoảng thời gian nào thì có thể kết thúc hay đạt được
những mục tiêu nào thì phải đưa ra lời đề nghị cuối cùng. Cho nên, trong quá trình 
thương lượng một khi chúng ta đưa ra lời đề nghị cuối cùng mà đối tác chấp nhận,
thì hãy chủ động kết thúc cuộc thương lượng.

Tuy nhiên, trên thực tế không hẳn lúc nào đối tác cũng chấp nhận lời đề
nghị cuối cùng một cách dễ dàng như thế. Không ít khi những người thương lượng
cố ý kéo dài thời gian nhằm giành lợi ích tối đa về phía mình, đối với trường hợp
này nên hạn chế thời gian để đi đến kết thúc.  

Xác định thời điểm thích hợp để kết thúc thương lượng đòi hỏi sự nhạy bén 
và tinh tế của người thương lượng. Có thể hiểu một cách khái quát cách xác định 
thời điểm quan trọng này như sau: đó là ngay sau khi các bên đã có những nhượng
bộ qua lại và đi đến ý kiến chung thống nhất. 

2. Kết thúc thương lượng như thế nào? 

Vì thương lượng còn là một nghệ thuật, nên việc kết thúc quá trình này đòi 
hỏi bản thân người thương lượng phải biết vận dụng các kỹ năng xây dựng bầu
không khí thích hợp, để từ đó tiến đến kết thúc cuộc thương lượng tốt đẹp.

Kỹ năng vận dụng chính là kinh nghiệm sẳn có hoặc có thể luyện tập
được, và tùy theo nội dung, vị thế của các bên trong thương lượng việc vận dụng



các kỹ năng này sẽ có điểm khác nhau. Mặc dù vậy, trong thực tế cách mà các 
chuyên gia thương lượng thường vận dụng mỗi khi chủ động kết thúc cuộc thương
lượng gồm các kỹ năng sau: 

Mắt hãy nhìn thẳng về đối tác. Hãy chuẩn bị từ ngữ thể hiện sự cứng rắn,
dứt khoát; song song đó dùng sức mạnh của lời nói, phải nhẹ nhàng nhưng chứa
đựng sự quyết đoán, không được nói nhanh.  

Thực hiện hành động giống như sắp rời khỏi bàn thương lượng bằng cách 
sắp xếp lại các hồ sơ, có thể đứng dậy đi lại. 

Nếu đối tác chưa chấp nhận, hãy tạo cho đối tác cảm thấy đã giành được
nhiều thắng lợi khi đồng ý với thỏa thuận này. Đó là sự cảm nhận kết quả thương 
lượng Thắng-Thắng.

Có thể sử dụng các mẫu câu sau đây: “ Công ty không cho phép tôi đưa ra 
một đề nghị khác”, “ Tôi đã đi quá xa so với dự định ban đầu”, “Tôi sắp đến giờ
hẹn. Hãy đồng ý đề nghị của tôi, nếu không tôi sẽ phải đi dự một cuộc họp khác”, 
Đây là đề nghị cuối cùng của tôi. Dù bất cứ lý do gì tôi cũng không thể đi xa hơn
điều này”16, “cách nghĩ của ông có nhiều điểm rất hợp lý”, …… 

Khi kết thúc nên dùng từ ngữ có lợi để đánh giá lại ý kiến của đối tác. Kết
thúc lời nói, hãy thêm vào lời tạm biệt sẽ để lại ấn tượng tốt cho đối tác. 

3. Căn cứ xác nhận những thỏa thuận

Như đã đề cập, trong suốt quá trình thương lượng phải có sự ghi chép lại
tất cả những thỏa thuận đạt được. Khi cuộc thương lượng thành công, hai bên sẽ
tiến hành ký kết hợp đồng. Hợp đồng được lập chính là căn cứ xác nhận những thỏa
thuận của các bên, và là căn cứ pháp lý cho việc thực thi các thỏa thuận đó.

II. XỬ LÝ BẾ TẮC

Cuộc thương lượng được tiến hành có hai kết quả có thể xảy ra, một là đạt
được thỏa thuận chung, kết thúc tốt đẹp bằng hợp đồng; hai là ngược lại. Mặc dù
trước khi ngồi vào bàn thương lượng các bên đều mong muốn đón nhận trường hợp
thứ nhất. Tuy nhiên, sự thất bại là đều mà không ai mong muốn, ngay cả những 
chuyên gia có kinh nghiệm cũng gặp phải, vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế,
giải quyết sự mâu thuẫn là điều cần thiết.  

Giải quyết như thế nào đây? Bước đầu tiên hãy bình tĩnh, và nghĩ đến: “có 
thể trong nhất thời đối tác không thể quyết định được”… 

Tùy theo tình huống cụ thể mà người thương lượng chọn các cách sau đây để 
phá vỡ bế tắc: 

1. Chủ động hòa giải

16 TIM HINDLE, Sách đã dẫn, tr 55. 



Cuộc thương lượng đi đến chỗ bế tắc, hai bên nên nối lại liên lạc sớm sẽ
góp phần giảm thiệt hại về sau. Hãy chủ động tổ chức một cuộc gặp khác để
hai bên ngồi lại với nhau và điểm ra điểm bất đồng; hay có thể thông qua thư
tay, fax hay thư điện tử gửi văn bản mong được hòa giải. 

Trường hợp thành viên của đoàn đối tác rời bỏ bàn thương lượng, hãy 
thuyết phục người đồng nghiệp để mời họ trở lại.  

Thực tế có trường hợp một bên cố ý làm cho cuộc thương lượng đổ vỡ, bởi
lẽ họ nghĩ rằng nếu tiếp tục sẽ có hại ở điểm nào đó. Cách xử trí tốt nhất đối
với tình huống này phải bình tĩnh và từ từ điều chỉnh lại tình hình. 

Kết quả của quá trình thương lượng không chỉ mang lại lợi ích vật chất mà 
còn là cách thức giữ mối quan hệ, do vậy khi đối tác đồng ý quay lại bàn 
thương lượng tuyệt đối không yêu cầu họ phải xin lỗi. 

Ngoài ra, có thể chấp nhận lời đề nghị thương lượng vào một ngày cụ thể
khác. 

2. Nhờ người thứ ba hòa giải

Nếu như các bên tham gia thương lượng chủ động hòa giải nhưng không 
được, thì lúc này có thể nhờ đến bên thứ ba đóng vai trò trung gian để hòa
giải. 

Người thứ ba này phải am hiểu về lĩnh vực mà hai bên đang trao đổi, và 
phải có uy tín trên thương trường. Người này sẽ xác định các vấn đề mà hai 
bên mong muốn, từ đó tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được để xóa bỏ bế
tắc.  

Trong một số trường hợp, việc sử dụng người thứ ba hòa giải phải chịu
thêm một khoản chi phí, có thể là đi lại, thù lao,…. 

III. THƯỜNG XUYÊN ĐIỂM LẠI NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM, RÚT KINH 
NGHIỆM CHO LẦN SAU: 

Sau mỗi cuộc thương lượng, hãy dành thời gian để suy nghĩ về những việc đã
làm. Cụ thể, hãy trả lời các câu hỏi sau: 

Chúng ta đã làm được gì? 

Những việc đó đã mang lại những kết quả gì? 

Những gì chúng ta chưa làm được? 

Nếu được làm lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì? 

Để trả lời tốt các câu hỏi trên, chúng ta cần phải có một căn cứ, vì thế cần
thiết phải chuẩn bị một quyển sổ tay để ghi chép lại những vấn đề trong cuộc
thương lượng.



Hơn nữa, phải kiểm tra lại những đã thỏa thuận đạt so với mục tiêu đề ra. từ
đó xác đinh lại những vấn đề nào có thể gây khó khăn cho quá trình thương lượng
cũng như việc thực hiện những cam kết. Kiểm tra và rút kinh nghiệm là nền tảng 
vững chắc cho những cuộc thương lượng tiếp theo. 



KẾT LUẬN

Để trở thành nhà thương lượng giỏi, chúng ta hãy kiên trì rèn luyện, và thực
hiện tốt những lời khuyên sau đây: 

Trong giai đoạn chuẩn bị:

Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ, thử nghiệm dần dần.

Hãy chuẩn bị tốt các kỹ năng

Khi tiến hành thương lượng: 

Phải xác định tư tưởng, không khí buổi thương lượng phải thật sự thân mật, 
thoải mái cho cả hai bên. 

Tìm hiểu phong tục tập quán của đối tác. 

Thường xuyên quan sát một cách kín đáo và tế nhị cách cư xử của đối tác để 
có thể điều chỉnh kịp thời, hợp lý cách cư xử của mình. 

Phải linh hoạt đánh giá tình hình diễn biến của cuộc thương lượng để đi đến
quyết định kết thúc vào thời điểm thích hợp nhất.  

Sau khi tuyên bố các điều khoản chung đã thỏa thuận, hãy thiết lập hợp đồng 
để làm căn cứ thực hiện các thỏa thuận đó.



PHỤ LỤC

Phụ lục 1

TÌM HIỂU NỀN VĂN HÓA NHẬT BẢN, 

CÁCH THỨC CHUẨN BỊ KHI THƯƠNG LƯỢNG VỚI NGƯỜI NHẬT

I. TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN

1. Giới thiệu tổng quan  

Nhật Bản nằm ngoài khơi phía Đông lục địa Đông Á theo đường cánh cung 
dài hơn 3800 km, chạy dài từ Hokkaido ở Đông Bắc xuống quần đảo Ryukyu gần
Đài Loan ở phía Tây Nam, trải dài từ vĩ độ 200 25’ đến 45035’ vĩ Bắc. 

Diện tích: 377.815 km2. Gồm bốn hòn đảo chính: Honshu, Hokkaido, 
Kyushu, và Shikoku và 6.850 đảo nhỏ.

Thủ đô: Tokyo. 

Dân số: 126, 686 triệu người17

Nhật Bản có địa hình phức tạp, nhiều núi lửa đang hoạt động, thường xuyên 
xảy ra động đất. Khí hậu nằm trong vùng ôn đới. Nước Nhật có rất ít tài nguyên 
khoáng sản, đất nông nghiệp chiếm 19 % diện tích và rất nghèo chất hưu cơ.

Chế độ chính trị: Quân chủ nghị viện.

Tổ chức nhà nước: theo nguyên tắc Tam quyền phân lập.

Tôn giáo:  

� Thần đạo18 

� Phật giáo 

� Hồi giáo 

� Thiên chúa giáo 

� Khổng giáo 

Tính cách người Nhật Bản:

� Có óc cầu tiến và rất nhạy cảm với những biến đổi trên thế giới. 

� Người Nhật rất chú trọng giữ gìn bản sắc dân tộc

� Tinh thần làm việc tập thể

17 Số liệu cập nhật năm….. 
18 Thần giáo (Shinto), là một tín ngưỡng đa thần, vì thế Thần đạo có thái độ bao dung đối với các tôn giáo và 
các vị thần linh khác. 



� Người Nhật không thích đối đầu với người khác 

� Luôn luôn làm việc theo mục tiêu đã định

� Tôn trọng thứ bậc và địa vị. Rất coi trọng tôn ti trật tự.

� Cần cù và có tinh thần trách nhiệm cao. 

� Yêu thiên nhiên và có khiếu thẩm mỹ.

� Tinh tế, khiêm nhường. 

� Trong lĩnh vực kinh doanh người Nhật rất trọng chữ Tín. 

2. Những vấn đề lưu ý khi hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản

a) Giờ giấc làm việc

Giờ làm việc ở các công ty cũng như Chính phủ bắt đầu từ 09 giờ sáng đến 17 
hay 18 giờ tối. 

b) Tiếp xúc 

Người Nhật xem trọng việc tiếp xúc cá nhân vì vậy dành nhiều thời gian để
xây dựng mối quan hệ.

Người Nhật trong giao tiếp thường mặc trang phục đàng hoàng chững chạc. 

c) Gặp gỡ

Khi hai bên chưa biết nhau nên điện thoại trước khi gặp gỡ hoặc có thể nhờ
bên thứ ba giới thiệu.

Làm việc hay có cuộc hẹn với người Nhật thì phải đúng giờ.

Người Nhật rất chú trọng đến cách dùng từ ngữ.

Khi bắt đầu cuộc gặp, người Nhật chú trọng đến hai vấn đề, đó là Chào và 
Trao đổi danh thiếp: 

Cách chào: đầu và thân cúi thẳng xuống, mắt nhìn xuống sàn, đối với Nam, hai 
tay duỗi dọc thân; đối với nữ thì phải chấp hai tay ra phía trước. 

Danh thiếp: Một mặt tiếng Nhật và một mặt tiếng Anh; khi trao đưa mặt chữ
mà người nhận đọc được. Đọc danh thiếp chậm rãi, xong rồi để lên bàn. 

d) Cách nói chuyện

Người Nhật nói chuyện rất nhỏ nhẹ, thái độ chững chạc. 

e) Tặng quà cho người Nhật



Tặng quà và nhận quà ở Nhật là một nét đẹp văn hóa. Người Nhật thường
lưu lại danh sách các món quà. Quà là sự thể hiện của sự trân trọng không diễn tả
bằng lời. 

Có hai dịp để tặng quà: dịp hè từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 8; và tất niên vào 
tháng 12. 

Người Nhật rất thích được tặng rượu, phụ nữ thích tặng tranh ảnh đò dùng
trang trí nhà cửa… 

Khi đến Nhật làm ăn, nên mang theo những món quà lưu niệm, nếu đó là 
quà mang bản sắc quốc gia, hay công ty chúng ta càng được ưa thích. Không 
quên tặng quà cho vợ, và các con của họ, đây là cách mà chúng ta có thể làm vui 
lòng họ nhanh nhất. 

Quà phải được gói một cách cẩn thận.

Số lượng quà tránh số 4, vì đây là con số không may mắn.

Không tặng trà: thể hiện sự đau buồn như lễ tang,… 

Không tặng đồ vật bén nhọn: cắt đứt mối quan hệ

f) Ẩm thực

Người Nhật khuyến khích ăn uống một cách tự nhiên, khi ăn có thể bưng
chén lên, ăn ngấu nghiến là một hành động có ý nghĩa tích cực. Phong cách ăn
uống trông tự nhiên nhưng thật ra lại rất cầu kỳ.

Thức uống có rượu sakê truyền thống và bia, thỉnh thoảng có các loại rượu
whisky. 

Người Nhật dùng đũa Nhật. 

Người có vai vế sẽ nói một câu trước khi bắt đầu: “Tôi tham dự bữa ăn này
nhé”, Rồi đến những người khác. Khi ăn xong, từng người nói “Tuyệt ngon
quá”. 

Ở Nhật, người ta không bao giờ tính tiền chia nhau trả bất kể số đó là bao 
nhiêu. Việc trả tiền cũng phải có sự sắp xếp trước thật tế nhị.

g) Sắp xếp chỗ ngồi

Trong giao tiếp, người Nhật rất chú trọng để việc sắp xếp chỗ ngồi, từ việc
ngồi ở nhà hàng, nhà riêng, trong cuộc họp, trong văn phòng,.….nghĩa là phải
biết sắp xếp theo các quy tắc nghi thức. 

Chẳng hạn trong phòng họp có trang trí bức tranh đắt tiền thì người khách 
quý sẽ được sắp chỗ ngồi quay lưng vào trung tâm bức tranh này, điều này ngược
lại với người Phương Tây. Lưu ý, không được sắp xếp chỗ ngồi của khách quay 
lưng vào cửa ra vào của phòng họp.



II. THƯƠNG LƯỢNG VỚI NGƯỜI NHẬT

Để việc thương lượng với các đối tác Nhật Bản được tiến hành dễ dàng, 
chúng ta cần phải xác định những vấn đề nào cần phải làm như tìm hiểu
thông tin như thế nào, làm thế nào để ký được hợp đồng…Đây là vấn đề 
mà các chuyên gia thương lượng cũng cần phải quan tâm. 

1. Tìm hiểu đối tác 

Tiến hành tìm hiểu đối tượng sắp thương lượng, và tìm cách tiếp cận đối tác 
này. 

2. Chuẩn bị thương lượng 

Khảo sát thị trường Nhật: khả năng tiêu thụ của sản phẩm, các nhóm khách 
hàng, số lượng khách hàng, mức giá chấp nhận của sản phẩm…Ngoài ra, thuế
cũng là một vấn đề cần phải chú trọng: mặt hàng xuất -nhập khẩu này sẽ chịu mức
thuế là bao nhiêu? 

3. Tiến hành hương lượng 

Người Nhật thường quan tâm đến chất lượng của sản phẩm, do vậy khi 
tiến hành thương lượng, bước đầu tiên hãy giới thiệu về những ưu điểm của sản
phẩm. 

Bước tiếp theo là tiến hành trao đổi về các điều kiện để thực hiện các giao 
dịch. 

Người Nhật luôn đánh giá cao những người nhiều tuổi, và xem đây như là 
dấu hiệu của trí tuệ và sự thông thái. Người Nhật không thích trả giá hay kỳ kèo về
các điều kiện. Khi trao đổi với đối tác, người Nhật không nhìn lâu vào mắt đối tác 

4. Sau khi kết thúc thương lượng 

Không chỉ riêng người Nhật, sau khi kết thúc quá trình thương lượng việc
giữ mối quan hệ với đối tác là một việc làm cần thiết. Đây là bí quyết tốt nhất cho 
những lần thương lượng thành công trong tương lai. 



Phụ lục 2

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

KHI THƯƠNG LƯỢNG VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Chuyển giao công nghệ chính là hình thức mua và bán công nghệ, cho nên 
quá trình thương lượng về việc chuyển giao cũng tương tự như hợp đồng mua bán. 
Tuy nhiên, việc thương lượng về hợp đồng chuyển giao công nghệ cũng có những
điểm đặc thù riêng. Đó là: 

- Thu thập thông tin về thị trường liên quan và tính ứng dụng của công nghệ.
- Mục tiêu về hình thức chuyển giao. 
- Phải tìm hiểu các định nghĩa
- Công nghệ được chuyển giao là loại công nghệ gì
- Lãnh thổ khai thác và các đặc quyền
- Những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ của công nghệ được chuyển giao. 
- Giá cả của hợp đồng
- Phương thức thanh toán. 
- Bảo hành công nghệ được chuyển giao. 
- Giữ bí mật về các thông tin có liên quan. 



DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TRƯƠNG DANH QUYÊN, Đàm phán và thương lượng trong giao dịch 
kinh doanh, NXB Thanh Niên, 2005. 

2. TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế,
NXB Thống Kê, 2001. 

3. VƯƠNG ĐÀO, 101 Nghệ thuật đàm phán, NXB Lao Động Xã Hội, 
2006. 

4. ROGER FISHER & WILLIAM URY, Thỏa thuận đàm phán nhưng 
không nhượng bộ, biên dịch PHÚ THÀNH, NXB Thống Kê, 2005. 

5. Ban biên dịch G.B.S, Kỹ năng thương lượng, NXB Tổng Hợp TP HCM, 
2006. 

6. TIME HINDLE, Kỹ năng thương lượng, biên dịch Nguyễn Đô, NXB 
Tổng Hợp TP HCM, 2005. 

7. HOÀNG NAM ĐẤU, Nghệ thuật thuyết phục đối tác, NXB Văn Hóa 
Thông Tin, 2005. 


