


PHẦN 1: NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Omotenashi là gì?

Omotenashi: 5 cấp độ dịch vụ & 3 yếu tố nhận biết

Doanh nghiệp Việt với Omotenashi 

Omotenashi trong cuộc sống hàng ngày tại Nhật



OMOTENASHI LÀ GÌ ?

OMOTE NASHI

Hình thức bên ngoài Không có

Phục vụ khách hàng bằng sự chu đáo, chân thành từ

trái tim không giả tạo, không vụ lợi, không ngần ngại.

(Theo Japan Today)

おもてなし



Tinh thần 
“Omotenashi”

✓ Phục vụ bằng cả trái tim – Muốn chạm đến 
trái tim thì phải xuất phát từ trái tim.

✓ Phục vụ vượt hơn cả sự mong đợi của khách 
hàng.

✓ Mang lại một giá trị cho cộng đồng về sự hiếu 
khách – sự tử tế.



Sản phẩm và dịch vụ không gian dối, lừa đảo

không phân biệt khách hàng

Đối xử đúng mực, lịch sự, tạo cảm giác

hài lòng bằng cách giảm thiểu sự khó chịu

Hành vi và ứng xử phục vụ được tiêu chuẩn hóa 

Khách hàng được phục vụ theo một quy trình đã định

Phục vụ ân cần chu đáo với dịch vụ đặc biệt theo tiêu chuẩn

và quy trình đã qui định 

Quan tâm bằng sự chân thành, không giả tạo vượt

các tiêu chuẩn qui định và vượt sự mong đợi của khách hàng

5 cấp độ dịch vụ của Nhật

Hiếu khách
(Hospitality)

Dịch vụ chuyên
nghiệp

(Service)

Cư xử lịch sự 
(Manner)

Có đạo đức
(Moral)
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Omotenashi



3 yếu tố cơ bản 
nhận biết 
Omotenashi

Sự hoàn hảo trong việc 
chuẩn bị phục vụ khách 
hàng.

Tạo được ấn tượng tốt đẹp 
và thiện cảm với khách hàng.

Những cử chỉ, hành động từ 
trái tim



Chất lượng sản

phẩm và dịch vụ

nhận được

Mong đợi từ

khách hàng

Sự hài lòng 

khách hàng

Khách hàng

quay lại và giới 

thiệu cho người

khác (WoM)

Tăng doanh thu

& Lợi nhuận

Omotenashi

Omotenashi mang lại điều tốt đẹp gì ?



DOANH NGHIỆP 
VIỆT VỚI 

OMOTENASHI



Doanh
nghiệp

tử tế

Hãy luôn giữ tâm thế là “doanh nghiệp tử tế”:

- Có triết lý kinh doanh/sứ mạng hướng đến
mang lại điều tốt đẹp cho cộng đồng.

- Người chủ phải là người “tử tế”.

- Có sản phẩm & dịch vụ vượt sự mong đợi của 
khách hàng và không lừa dối khách hàng.

- Có một văn hóa “tử tế” & “hết lòng phục vụ” lan
tỏa đến toàn công ty.

- Không có ES (Employee Satisfaction) thì
không có CS (Customer Satisfaction).



Omotenashi rất khó thành công với kiểu tổ chức này…

Cấp

bậc

•

Mệnh

lệnh

Khách hàng

Quyết

định

sau

cùng, 

Xác 

nhận, 

Báo

cáo

Tổ chức kiểu Kim tự tháp từ trước tới nay
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Quản lý 

cấp cao

Quản lý cấp trung

Quản lý cấp thấp



Đào tạo nhân lực chủ động, có động lực

Báo

cáo, 

Chia 

sẻ 

phản 

ảnh 

Khách

hàng

Khách hàng

Trao

quyền

Giao quyền

Hỗ trợ thông tin

Môi trường mà

nhân viên có thể tự 

thực hiện dịch vụ

cho khách hàng

Copyright: Kamoshida Lecture

Hãy để cho nhân viên thỏa mãn & chủ động chăm sóc khách hàng
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Quản lý cấp thấp

Quản lý cấp 
trung

Quản lý 

cấp cao



Tại Việt Nam

ICOOL VN thực hành Omotenashi trong dịch vụ và đã

nhận được nhiều nhận xét tích cực.

Chủ động đếm số khách từ lúc khách gửi xe để sắp

xếp phòng phù hợp, tránh để khách đợi lâu.

Đặt sẵn các nhạc cụ đơn giản và các vòng xoay trong 

phòng để khách thêm vui vẻ…



Chuỗi Karaoke Icool



Pizza 4P
• Mission: “Delivering Wow, Sharing 

Happiness”

• Omotenashi: Tinh thần hiếu khách của 
người Nhật



Aeon Mall 
Vietnam

Sự tử tế cũng là lợi điểm lớn

Trở thành một doanh nghiệp có thể 
làm lay động trái tim của 5 tỷ khách 
hàng trên toàn Châu Á.



Công Ty Du Lịch Hoàn Mỹ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI (6 giá trị)

1. Hiếu Khách (Hospitality), giúp đỡ & Tử tế với 
mọi người

2. Chu đáo (Care in detail) & Tinh tế

SỨ MỆNH 

1. Sứ mệnh đối với khách hàng

2. Sứ mệnh đối với nhân viên

3. Sứ mệnh đối với cộng đồng

Đào tạo Omotenashi cho tất cả nhân viên



Chuỗi “Nhà hàng Café” của Morico

• Khách sẽ trải nghiệm giá trị “nuôi dưỡng tinh thần” trong
ẩm thực và dịch vụ “triết lý người thân” Omotenashi.

• Huấn luyện nhân viên rất kỹ và trao quyền cho cấp dưới.



TRẠM XĂNG 
IDEMITSU Q8

• Bán xăng chính xác 0,01 lit

• Ông chủ người Nhật Bản - Hiroaki 
Honjo - Tổng giám đốc Công ty Xăng 
dầu IQ8, không quản mưa gió cúi chào 
những vị khách đầu tiên đến với cây 
xăng mới mở ở Hà Nội.

• Nhân viên cây xăng sau khi đổ xăng 
luôn nở nụ cười thân thiện và cúi đầu 
chào khách. Khách sẽ được nhân viên 
lau kính xe miễn phí.



Sacombank

Sacombank tôi luyện “tinh thần Omotenashi” cho mỗi nhân viên trong chăm sóc khách hàng



Omotenashi trong đời 
sống hằng ngày

Tại Nhật:

Thức ăn luôn được trình bày đẹp để đem lại trải nghiệm 
tốt hơn cho thực khách.

Ở dưới hoặc bên cạnh bàn ăn nhà hàng hay quán bar 
luôn có một chiếc giỏ nhỏ để bạn để túi xách hay áo 
khoác.

Nhà vệ sinh vô cùng sạch sẽ, sẵn sàng phục vụ mọi 
người ở hầu hết địa điểm công cộng. 



Omotenashi trong 
đời sống hàng ngày

Tại Nhật:

Chữ nổi được khắc trên tay vịn để giúp 
người khiếm thị có thể tự định hướng

Nhà vệ sinh vô cùng sạch sẽ, sẵn sàng phục 
vụ mọi người ở hầu hết địa điểm công cộng. 



Omotenashi 
trong kinh doanh

Tại Nhật:

Nhân viên trực thang máy cúi chào 
khách ngay cả khi thang máy đã đóng ở 
khu thương mại Takayshimaya, Tokyo.



Nhân viên tàu cúi chào cám ơn hành khách.



Hãng xe Lexus

Một trong những mẫu xe thể hiện văn hóa hiếu 
khách tốt nhất của Lexus gần đây là mẫu RX. 

Từ cửa nội thất bên ngoài tránh lóa mắt, cửa điện 
tự điều chỉnh chậm trước khi đóng để tránh gây 
ồn, thậm chí đến giá để cốc trên xe cũng thể hiện 
tính chất “omotenashi” khi có thể tự chỉnh độ sâu 
theo cỡ cốc đựng và loại đồ uống…



Các hãng taxi của Nhật

Ở Nhật, lái xe taxi đeo găng tay màu trắng, vải ren lót trên 
ghế, cửa mở tự động nhờ điều khiển đặc biệt ở buồng lái. 



Toyota đào tạo cho nhân viên về 
tinh thần Omotenashi ở bất kể quốc 
gia nào



Mọi nhân viên cửa hàng, không kể là 
ai, đều phải chào khách bằng cách nói 
to và lịch sự “irasshaimase” (Kính 
chào Quý khách). 

Tuy ở các cửa hàng Walmart hay GAP 
cũng có người chào hỏi nhưng ở 
Nhật, quan niệm chào đón một người 
nào đó là trách nhiệm của tất cả mọi 
người.



Tóm lại

• Omotenashi là yếu tố quan 

trọng mang lại sự phát triển 

bền vững.

• Muốn thực hiện Omotenashi 

phải trở thành một doanh 

nghiệp tử tế.

• Không có ES thì không có CS.



OMOTENASHI 
Vì sự phát triển bền vững



Quy trình thực hiện và
phương pháp 
triển khai



4 triết lý cơ bản của Omotenashi

5 bước xây dựng văn hóa Omotenashi

PHẦN 2: NỘI DUNG TRÌNH BÀY



4 triết lý của tiêu chuẩn dịch vụ
Omotenashi

KHÁCH HÀNG ĐỒNG NGHIỆP, 

ĐỘI NHÓM, ĐỐI TÁC

CỘNG ĐỒNG VÀ 

XÃ HỘI

TÍNH LIÊN TỤC VÀ
CẢI TIẾN

Nguồn: 4 philosophies of the 

Omotenashi Skill Standards (METI, 2018)



4 triết lý của tiêu chuẩn dịch vụ Omotenashi 

Nguồn: 4 philosophies of the 

Omotenashi Skill Standards (METI, 2018)
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Triết lý cơ bản tại AEON

▪ Từ AEON theo tiếng Latin có nghĩa là “sự vĩnh hằng”.

▪ Niềm tin và nguyện vọng của khách hàng là điều cốt lõi trong triết lý hoạt động

của AEON. Tại AEON, sứ mệnh vĩnh cửu của tập đoàn là mang lại lợi ích cho

khách hàng và vì thế các hoạt động của AEON tập trung vào khách hàng ở

mức độ cao nhất.



“Cộng đồng” AEON là một tập đoàn bắt nguồn từ

trong cuộc sống cộng đồng và luôn tận tình đóng góp

không ngừng cho cộng đồng

“Hoà bình” AEON là một tập đoàn có các

hoạt động theo đuổi hòa bình thông qua 

sự thịnh vượng“Con người” AEON là một tập

đoàn tôn trọng phẩm giá con 

người và đề cao các mối quan

hệ cá nhân
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BÁN LẺ LÀ NGÀNH NGHỀ BIỂU TƯỢNG CỦA HÒA BÌNH

Triết lý cơ bản: 1.  HÒA BÌNH
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Triết lý cơ bản: 1.  HÒA BÌNH
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Giáo dục

là phúc lợi tốt nhất

40

Triết lý cơ bản: 2. CON NGƯỜI

Cộng đồng

Cổ đông

Nhân viên AEON 
Đối tác kinh doanh 

Khách hàng
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Triết lý cơ bản: 2. CON NGƯỜI
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Triết lý cơ bản: 3. CỘNG ĐỒNG
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Triết lý cơ bản: 3. CỘNG ĐỒNG

Xây trường học



5 bước xây dựng văn hóa Omotenashi
trong tổ chức

Nguồn: Outline of the elements of Omotenashi Skills Standards 
(METI, 2018)

1) Thay đổi
nhận thức
(mindset)

2) Trang bị kỹ
năng cung cấp
dịch vụ cho KH

3) Trang bị Kỹ
năng vận hành

công việc

4) Tạo kỹ năng
phổ quát và đa

dạng

5) Xây dựng
thành văn hóa

tổ chức



Bước 1: 
Thay đổi 

nhận thức 
(mindset)

• Thấu hiểu sâu sắc lẫn nhau với khách hàng 
thông qua giao tiếp tốt; 

• Hiểu nhu cầu hiện tại, nhu cầu tiềm năng của
khách hàng

• Cung cấp dịch vụ phù hợp, đáp ứng đồng thời 
cả nhu cầu khách hàng và mục tiêu công ty

Yêu cầu cơ bản: Hiểu được triết lý 
của Omotenashi trong ngành dịch vụ

• Tinh thần cung cấp dịch vụ chất lượng, tự giác
làm gương và huấn luyện nhân viên khác cùng
thực hiện

Yêu cầu nâng cao

Nguồn: Outline of the elements of Omotenashi Skills Standards 
(METI, 2018)



Nhận thức

Sứ mệnh
Sự khuyến khích và

đồng tạo giá trị
Tự kiểm tra và phát 

triển bản thân

Động lực và trách 
nhiệm

Sự trân trọng và lòng 
bao dung

Sự biết ơn và khiêm 
tốn

Giúp hiểu và đáp ứng khách hàng tốt hơn
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Nguyên tắc hành động AEON

Mỗi thành viên trong Công Ty đều nỗ lực thúc đẩy đổi mới theo triết lý “ TẤT CẢ VÌ

KHÁCH HÀNG” → là một nguyên tắc BẤT BIẾN, kể cả khi chính chúng ta không

ngừng đổi mới. Không bao giờ hài lòng với hiện tại, luôn đồng hành cùng khách

hàng.

Xây dựng một AEON thời đại mới, nâng cao đời sống của Khách hàng

→ Chính là TRUYỀN THỐNG của AEON, là SỨ MỆNH của AEON.

Từ hôm nay, trong mọi khả năng mình, chúng ta làm mọi điều để thúc đẩy việc

thực hiện “Nguyên tắc hành động AEON, chia sẻ CAM KẾT này cùng người

AEON và hy vọng sẽ tăng cường mối liên hệ sâu sắc giữa tất cả chúng ta.

Trích dẫn một vài ý từ Chủ Tịch Tokiwa Toshiji, Giám Đốc : Okada Motoya

Tháng 4/2003
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5 cam kết nguyên tắc hành động

1. Người AEON luôn biết ơn những cá nhân đã mang đến sự hỗ trợ và giúp đỡ, không bao giờ

quên việc hành động với thái độ khiêm nhường.

2. Người AEON trân quý niềm tin của người khác hơn bất cứ điều gì, luôn luôn hành động với sự

liêm chính và chân thành trong mọi trường hợp.

3. Người AEON tích cực tìm ra các con đường, nhằm thỏa mãn kỳ vọng của khách hàng.

4. Người AEON không ngừng thử thách chính mình, nhằm tìm kiếm các con đường mới để hoàn

thành lý tưởng AEON.

5. Người AEON hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng địa phương, luôn hành động như những người

công dân có trách nhiệm tốt trong việc phục vụ xã hội.



Bước 2: 
Trang bị kỹ
năng cung
cấp dịch vụ
cho KH và

đáp ứng nhu
cầu KH

• Có các kỹ năng làm việc cơ bản cần thiết 
để phục vụ nhiều tình huống và môi 
trường khác nhau

• Có được sự tin cậy cơ bản từ khách hàng

• Hiểu và tuân thủ các quy tắc nơi làm việc 
và tuân thủ.

Yêu cầu cơ bản

• Trở thành một hình mẫu tại nơi làm việc 
cho đồng nghiệp

• Đưa ra hướng dẫn phù hợp và dẫn dắt
các nhân viên khác trong việc cải thiện 
dịch vụ.

Yêu cầu nâng cao

Nguồn: Outline of the elements of Omotenashi Skills Standards 
(METI, 2018)

Các kỹ năng làm việc cơ bản:

• Chào khách

• Thân thiện/ mỉm cười

• Sử dụng ngôn từ phù hợp

• Luôn hiện diện sẵn sàng một

cách chỉnh tề

• Hành động hỗ trợ phù hợp



Bước 2: 
Trang bị kỹ
năng cung
cấp dịch vụ
cho KH và

đáp ứng nhu
cầu KH

• Có thể giao tiếp phù hợp với khách hàng 
để giải quyết các yêu cầu của họ.

Yêu cầu cơ bản

• Có thể xác định các vấn đề hoặc yêu cầu 
của khách hàng trước khi chúng xảy ra và 
chuẩn bị cho phù hợp.

• Nỗ lực tăng cường sự hài lòng của khách 
hàng ở mức độ tối đa có thể bằng cách
cung cấp các dịch vụ phù hợp một cách 
linh hoạt cho khách hàng thông qua giao 
tiếp với các bộ phận khác và / hoặc hợp 
tác với các công ty và cộng đồng liên quan.

Yêu cầu nâng cao

Nguồn: Outline of the elements of Omotenashi Skills Standards (METI, 2018)

Kỹ năng giao tiếp



Bước 3: 
Trang bị Kỹ
năng vận

hành công
việc

• Hiểu được sự cần thiết và các khái 
niệm cơ bản của chính sách QSC 
(Chất lượng, Dịch vụ, Sạch sẽ) và 
nhận ra vai trò của nhân viên dịch vụ 
tại nơi làm việc.

Yêu cầu cơ bản

• Hiểu điểm mạnh và điểm yếu của 
doanh nghiệp

• Đề xuất cải tiến quy trình, chính sách

• Thể hiện nỗ lực và dẫn dắt mọi người
thực hiện theo chu trình PDCA.

Yêu cầu nâng cao

Nguồn: Outline of the elements of Omotenashi Skills Standards 
(METI, 2018)

Quy trình thực hiện công việc



• Có thể xác định chính xác mục đích và mức 
độ khẩn cấp liên quan đến khiếu nại khách 
hàng đồng thời thể hiện sự chân thành

• Có thể thực hiện các bước đầu tiên theo quy
định nội bộ để quản lý ngay khi xuất hiện
khiếu nại.

Yêu cầu cơ bản

• Có thể xác định nguyên nhân cơ bản của 
khiếu nại từ khách hàng, lập và chia sẻ kế 
hoạch, các biện pháp cần thiết để giải quyết 
khiếu nại và đạt được các mục tiêu trong kế 
hoạch theo chu trình PDCA.

• Dự đoán các vấn đề khách hàng có thể khiếu 
nại và thực hiện các biện pháp phòng tránh
linh hoạt.

Yêu cầu nâng cao

Nguồn: Outline of the elements of Omotenashi Skills Standards 
(METI, 2018)

Quy trình xử lý sự cố:

• Nhìn ra những thách thức và

đề xuất giải pháp

• Quản lý các khiếu nại của

khách hàng một cách phù hợp

Bước 3: 
Trang bị Kỹ 
năng vận 

hành công 
việc



Bước 4: Tạo
kỹ năng bao 
quát và đa

dạng

• Hiểu về sự khác biệt của khách hàng theo
văn hóa, sở thích/thị hiếu, niềm tin, lứa 
tuổi và khả năng tài chính.

• Tôn trọng sự khác biệt trong giá trị và hành 
vi, thấu hiểu triết lý không rào cản

Yêu cầu cơ bản

• Đã và đang thực hiện vai trò lãnh đạo trong 
các dự án cải tiến nội bộ

• Nâng cao nhận thức về sự khác biệt và đa 
dạng văn hóa

• Thu thập thông tin về các dịch vụ cần thiết 
để quản lý những khác biệt này

• Đề xuất các dịch vụ phù hợp nhằm cải 
thiện toàn bộ nơi làm việc

Yêu cầu nâng cao

Nguồn: Outline of the elements of Omotenashi Skills Standards (METI, 2018)



Bước 5: Xây
dựng thành
văn hóa tổ

chức

• Hiểu vai trò Teamwork

• Hiểu vai trò của mình và các thành
viên khác trong Team

Yêu cầu cơ bản

• Chia sẻ và phổ biến kinh nghiệm/
kiến thức cho thành viên nhóm

• Có thể huấn luyện/ hỗ trợ đồng 
nghiệp để khuyến khích họ chủ 
động, thay đổi nhận thức và nâng 
cao năng lực chung của toàn đội

Yêu cầu nâng cao

Nguồn: Outline of the elements of Omotenashi Skills Standards (METI, 2018)



Mô hình tổ chức tạo động lực nhân viên

Báo cáo, 

Chia sẻ phản 

ảnh Khách

hàng

Khách hàng

Quản lý cấp trung

Quản lý cấp thấp

Trao

quyền

Quản lý

cấp cao

Môi trường mà

nhân viên có thể tự 

thực hiện dịch vụ

cho khách hàng



“Xe buýt AEON”

Ví dụ Omotenashi tại Aeon VietNam

“Xe buýt Miễn phí AEON”



Ví dụ Omotenashi tại Aeon VietNam
“Xe buýt Miễn phí AEON 

Đọc loa thông báo : cung cấp thông tin cho Khách hàng
”

① Trước ~05/10 phút , xe khởi hành

Để khách hàng chuẩn bị

② Khi trời mưa :

Để Khách Hàng lưu ý khi di chuyển ra ngoài



Văn hoá chào những vị
khách đầu tiên mỗi buổi

sáng thể hiện sự hiếu khách, 
chân thành của các nhân

viên





Trung Tâm BHTH & ST AEON 
Bình Tân mở cửa suốt đêm và
phát chăn gối để người dân có
nơi nghỉ ngơi, trú ngụ tránh bão.
(Vào ngày 25/11/2018 )



Khách hàng có thể mang túi 

xách vào siêu thị khi mua sắm



CHIA SẺ NỤ CƯỜI

SMILING PROGRAM
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“Nụ cười – Chìa khóa mở triệu con tim”



STORE A

STORE B

Dịch vụ No.1

STORE A

Nhân viên phục vụ theo “ Omotenashi”

Xu hướng của thế giới và Omotenashi

Làm cho khách
hàng lựa chọn
mình trên con 
đường nhiều

ngã rẽ



STORE A

No. 1 Service

CRAZY FANS

người hâm mộ 

cuồng nhiệt

MENU
Món Giá

- Nụ Cười………………………   0 vnd

Xu hướng của thế giới và Omotenashi

Thế giới phẳng



Trong một cuộc phỏng vấn

Câu hỏi: Tại sao bạn lại chọn và nộp đơn vào “AEON”?

Trả lời: Vì Tôi thích phong cách làm việc kiểu Nhật Bản, chất lượng

tốt, tiêu chuẩn cao.

Tôi tự hỏi liệu mọi người có thực sự hiểu điều đó ….
Tôi lại đặt câu hỏi - Bạn có thấy điều đó không?

Trong cuộc phỏng vấn này, khi tôi bắt đầu xắn tay áo lên, 

một nhân viên đột nhiên đứng dậy, 

đi đến một bảng điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ.

Các nhân viên đã nhìn thấy tôi, đã cảm thấy tôi

và hỗ trợ tôi mà không nhận được chỉ dẫn từ tôi!



Hãy cố gắng nắm bắt ý nghĩa thực sự của tư duy Omotenashi 
của Nhật Bản, 

ĐỪNG CHỈ NÓI



TINH THẦN DỊCH VỤ NHẬT BẢN
TINH THẦN “OMOTENASHI”

• Là sự quan tâm từ thực tâm chứ không
phải chỉ mang tính hình thức

• Là sự khiêm nhường và luôn đặt người
khác lên trên bản thân mình

• Là mong muốn đáp lại tình cảm của
người khác - khách hàng và những người
quan trọng của ta

• Chúng ta luôn đặt mình vào vị trí của đối
phương

• Tiếp đãi họ với sự trân trọng nhưng vẫn
tự nhiên và chân thành nhất.

Nguồn: Nippon no “Wa No Kokoro”_Omotenashi – FC2



1.Nhận thức, 
hiểu

2. Trải
nghiệm

3. Thực hiện
Cải tiến

4. PDCA

KHÁCH HÀNG

Xem xét tất cả

“Customer Voice”

*Lời khen

*Lời đề nghị

*Lời khiếu nại

TRIẾT LÝ 

CTY  

Thông qua kỳ

thi/hoạt

động/học hỏi ở 

ngoài nước

(Nhật)

Chia sẻ, Giải

pháp, đề

xuất

(Tốt nhất) 

Plan – Do –

Check -

Action

Chỉnh sửa hiệu

quả và phù hợp

nhất





Xin cảm ơn


