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4 NGUYÊN TẮC THỰC THI
THE 4 DISCIPLINES OF EXECUTION

4DX OS: Phương pháp triển khai
“4 Nguyên tắc Thực thi” theo tiến
độ riêng của từng đội nhóm
4 Nguyên tắc Thực thi giúp đội nhóm thực hiện tốt
các mục tiêu tối quan trọng trong vòng xoáy những
công việc phát sinh mang tính khẩn cấp cần được
giải quyết ngay.

Với vai trò là các Trưởng nhóm Bộ giải pháp Thực
Thi của FranklinCovey và là đồng tác giả cuốn sách
nổi tiếng “4 Nguyên tắc Thực thi”, Chris McChesney
và Jim Huling sẽ đồng hành cùng tổ chức của bạn
trong từng giai đoạn xuyên suốt quá trình áp dụng
thông qua hơn 2,000 phương pháp triển khai mang
tính chiến lược. Các bạn có thể xây dựng những
thước đo đòn bẩy và thước đo kết quả, theo dõi tiến
độ, và kiến tạo trách nhiệm hàng tuần một cách rõ
ràng và cụ thể.

Với hệ điều hành mới, tốc độ triển khai 4DX nhanh hoặc chậm tùy thuộc vào
nhịp độ của đội nhóm bạn. Mỗi nguyên tắc được đánh giá ở bốn giai đoạn
khác nhau - kế thừa từ những giai đoạn trước đó.

HỌC TẬP
Bạn sẽ bắt đầu với tốc độ nhanh chóng…và không chỉ dừng lại ở những điều cơ bản. Bạn và đội
nhóm sẽ học được những dạng thức và kiến thức trọng tâm của những nguyên lý trường tồn về
thực thi.

HƯỚNG DẪN
Một trong những điểm mạnh nhất của 4DX là việc gắn kết đội nhóm. Trong phần này, chúng tôi
sẽ cung cấp cho bạn và đội nhóm của bạn các bài tập để tìm được câu trả lời tốt nhất và sự tham
gia tuyệt vời nhất.

ÁP DỤNG
Với kinh nghiệm 15 năm đồng hành cùng hơn 2,000 tổ chức triển khai “4 Nguyên tắc Thực thi”,
chúng tôi nhận thấy rằng giai đoạn “Áp dụng” này chính là lúc “kỳ tích” xảy ra. Với mỗi nguyên tắc,
bạn sẽ được chỉ dẫn cụ thể từng bước để gỡ bỏ những khó khăn trong suốt quá trình thực hiện.

THIẾT LẬP
Đây không chỉ là một kế hoạch mà còn là một quá trình triển khai. Trong phần “Thiết lập”, bạn sẽ
sử dụng kết quả từ giai đoạn “Áp dụng” và “Hướng dẫn” vào một hệ thống đơn giảnđể có thể làm
việc dựa trên hệ điều hành “4 Nguyên tắc Thực thi” này đều đặn mỗi ngày và mỗi tuần.

“Chúng tôi mang đến tầm vóc mới cho các cá nhân và tổ chức ở mọi nơi” - FranklinCovey

Hệ điều hành 4 Nguyên tắc Thực thi
The 4 Disciplines of Execution Operating System
“Chúng tôi xây dựng Hệ điều hành 4 Nguyên tắc Thực thi (4DX OS) vì chúng tôi muốn bạn thực sự bắt tay
vào làm, hơn là chỉ để học những khái niệm. Những bài học thực sự quan trọng nằm ở phương pháp bạn
ứng dụng các nguyên tắc ấy trong thực tế. Trong 4DX OS, chúng tôi sẽ cùng bạn đi từ khái niệm đến triển
khai quy trình bằng chính hệ thống thực thi của công ty bạn.Giúp bạn tiết kiệm được hơn 15 năm thử và
sai mà chúng tôi đã trải qua.”
—CHRIS MCCHESNEY

Chương trình nào phù hợp với bạn nhất?
Có hai phiên bản 4DX OS:
4DX OS dành cho đội nhóm:
Áp dụng và triển khai 4DX trong nội bộ đội nhóm.
4DX OS dành cho đội ngũ:
Áp dụng và triển khai 4DX giữa các phòng
ban hoặc toàn bộ tổ chức với sự hỗ trợ của
FranklinCovey.
Chương trình 4DX OS được xây dựng dựa trên
cuốn sách về Thực thi hàng đầu thế giới.

FranklinCovey Việt Nam là đại diện độc quyền của FranklinCovey Worldwide tại Việt Nam

FranklinCovey là tổ chức hàng đầu thế giới trong việc giúp các đối tác trở nên tầm vóc và phát triển bền vững.
Hoạt động của chúng tôi tập trung vào 6 lĩnh vực, cũng chính là 6 thành tố cốt yếu để tạo nên một tổ chức
tầm vóc, bao gồm: Lãnh đạo Tầm vóc, Đội ngũ Hiệu quả, Thương hiệu Uy tín, Bán hàng Vượt trội, Thực thi Xuất sắc
và Văn hóa Thành công.
Hiện FranklinCovey đang hoạt động tại hơn 160 quốc gia, vùng và lãnh thổ. Đặc biệt, FranklinCovey đã và
đang tham gia đào tạo và tư vấn cho hơn 90% tập đoàn thuộc “Fortune 100” và cho khoảng 75% tập đoàn
thuộc “Fortune 500”. Ngoài ra, FranklinCovey cũng triển khai đào tạo và tư vấn cho rất nhiều cơ quan chính phủ
ở nhiều nước trên khắp thế giới.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC TẦM VÓC TỪ FRANKLINCOVEY
FranklinCovey’s Organizational Greatness Model
TỔ CHỨC TỐT / A GOOD ORGANIZATION

TỔ CHỨC TẦM VÓC / A GREAT ORGANIZATION

ĐẠT ĐƯỢC CHỈ TIÊU / Absolute Performance

KẾT QUẢ BỀN VỮNG / Sustained Performance

KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG / Satisfied Customers

KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH / Loyal Customers

NHÂN VIÊN HỢP TÁC / Cooperative Employees

NHÂN VIÊN GẮN KẾT / Engaged Employees

“KINH DOANH ĐƠN THUẦN” / “Business as Usual”

CỐNG HIẾN NỔI BẬT / Distinctive Contribution

ĐỂ TẠO NÊN TỔ CHỨC TẦM VÓC
How “Good” Becomes “Great”?
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CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH TỔ CHỨC TẦM VÓC

On Becoming a Great Organization
GIẢI PHÁP TẠO NÊN TỔ CHỨC TẦM VÓC

FranklinCovey’s Solutions for Your Organizational Greatness
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CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI CHO CÁC CÁ NHÂN & TỔ CHỨC Ở MỌI NƠI

We Enable Greatness in People and Organizations Everywhere
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Lãnh Đạo Tầm Vóc

Đội Ngũ Hiệu Quả

Thương Hiệu Uy Tín

Bán Hàng Vượt Trội

Thực Thi Xuất Sắc

Văn Hóa Thành Công

Trụ sở chính: Tòa nhà PACE
341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3837.0208

Văn phòng Hà Nội: International Center
17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3646.2828

workshop@FranklinCovey.vn
contact@FranklinCovey.vn
www.FranklinCovey.vn

