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.

TỪ THÁCH THỨC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
TRONG THỜI ĐẠI MỚI…

V

iệc lãnh đạo một doanh nghiệp trong nền
kinh tế tri thức và kỷ nguyên “thế giới số”
hoàn toàn khác biệt và thách thức hơn rất
nhiều so với trước đây. Hơn nữa, bối cảnh của
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nhiều biến
động, đầy rủi ro và phức tạp đã phá vỡ cấu trúc
của hầu hết các tổ chức theo cả chiều rộng và
chiều sâu, điều đó đòi hỏi người lãnh đạo phải
có sự đón đầu, dẫn dắt và kiến tạo sự thay đổi về
cách thức quản lý và lãnh đạo trong toàn doanh
nghiệp của mình.
Có thể nói, một công ty có trở nên thành công và
thành công bền vững hay không, trước hết là do
“năng lực kiến tạo” của người đứng đầu và của
đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp ấy. Đó cũng là
lý do mà mọi nhà lãnh đạo trong thời đại ngày nay
đều đang đi tìm đáp án cho hai câu hỏi nan giải:


Đâu là tinh thần lãnh đạo phù hợp mà tôi nên
có trong thời đại ngày nay?



Làm thế nào để tinh thần ấy được lan tỏa trong
toàn doanh nghiệp của tôi?

Để trả lời cho các câu hỏi căn cốt này, trước tiên
chúng ta cần tìm ra giải pháp cho hai “căn bệnh
kinh niên” của lãnh đạo hiện nay, đó là: (1) Nhà
lãnh đạo chưa nhận thức và khai phá hết tiềm năng
lãnh đạo vốn có của mình; (2) Nhà lãnh đạo chỉ lo
kiểm soát nhân viên thay vì giúp họ có khả năng
“tự trị” và biết cách tự phát huy hết tiềm năng vốn
có của họ.
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến hai “căn bệnh kinh niên”
về lãnh đạo này chính là: sự thiếu nhận thức của
người lãnh đạo về mô hình con-người-tổng-thể
(The Whole-Person Paradigm) nhằm phát huy
sức mạnh nội tại của mỗi cá nhân trong tổ chức
– từ đó kiến tạo nên một đội ngũ hiệu quả cao.
Theo đó, người lãnh đạo phải xem tổ chức như
một “hệ sinh thái” chứ không phải là một “cỗ máy
cơ khí”, và xem từng cá nhân trong doanh nghiệp
dưới lăng kính của một con-người-tổng-thể bao
gồm đầy đủ các yếu tố: “Tinh thần, Trí tuệ, Tình cảm,
Thể chất” (Spirit, Mind, Heart, Body) - chứ không phải
chỉ là “công cụ lao động”.

Đặc biệt, trong bối cảnh của thời đại tri thức và
kỷ nguyên số ngày nay, khi tài sản lớn nhất của
doanh nghiệp không hẳn là công nghệ, hay tài
chính, mà chính là tiềm lực và sức mạnh của đội
ngũ, vai trò của nhà lãnh đạo càng trở nên rõ
ràng và quan trọng hơn bao giờ hết!
Các nhà lãnh đạo thời 4.0 cần “định nghĩa lại” khái
niệm lãnh đạo, cần tư duy lại tinh thần lãnh đạo,
và phải được trang bị các mô hình, các lối tư duy,
cùng những công cụ và phương pháp mới để sẵn
sàng tiên phong mở đường, kiến tạo nên một tổ
chức luôn có khả năng tiến tới những thắng lợi
mới trong thời đại mới này.
… ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH “LÃNH ĐẠO KIẾN TẠO
/ PROACTIVE LEADERSHIP”
Với bối cảnh mới như vậy, cùng với tư duy mới về
“con-người-tổng-thể” trong bối cảnh đó, thế giới
ngày nay đang chuyển dịch sang một phương cách
quản trị mới được mang tên “Quản trị bằng tự trị”
hay “Quản trị bằng văn hóa” hay “Quản trị mà
không cần quản trị”. Và phương cách quản trị mới
này chính là tương lai của quản trị, và đây cũng
là giải pháp chủ chốt cho các “căn bệnh kinh niên”
của lãnh đạo hiện nay.
Thấu hiểu được hoàn cảnh mới, đồng thời cảm
thức sâu sắc về “xu hướng quản trị của tương lai”,
FranklinCovey - tổ chức hàng đầu thế giới trong
việc giúp các đối tác của mình trở nên tầm vóc
và phát triển bền vững - đã sáng tạo nên một
chương trình đào tạo đặc biệt, gọi là: “Lãnh đạo
Kiến tạo / Proactive Leadership” (được gọi tắt
là chương trình “PL”).
Mục đích của chương trình PL này là cung cấp cho
các nhà lãnh đạo mô hình “Lãnh đạo Kiến tạo” và
cùng với mô hình đó là một giải pháp “Lãnh đạo
Kiến tạo” cụ thể (gồm “Tư duy, Kỹ năng & Công cụ
/ Mindset, Skillset & Toolset”) để giúp các nhà lãnh
đạo không chỉ biết cách hình thành “năng lực
lãnh đạo kiến tạo” cho riêng mình, mà còn biết
cách hình thành “tinh thần kiến tạo” ấy cho từng
thành viên trong đội ngũ và cho cả tổ chức của mình.

“Tất cả những nhà lãnh đạo tầm vóc đều phải tập trung vào cả bốn khía cạnh
của một con-người-tổng-thể: Tinh thần, Trí tuệ, Tình cảm, Thể chất - nếu như họ
muốn làm lãnh đạo thực sự, và phát huy hết nguồn lực của toàn đội ngũ.”
- FranklinCovey

www.FranklinCovey.vn

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Khóa học “Lãnh đạo Kiến tạo / Proactive Leadership”
chắt lọc và đúc kết những tinh hoa quản trị nhằm
mang lại giải pháp tổng thể độc đáo nhất giúp cho
lãnh đạo:


Hiểu rõ mô hình và phương pháp để có thể trở
thành một nhà “Lãnh đạo Kiến tạo”.



Biết cách xây dựng và phát triển “Năng lực Tự
Quản trị” và “Văn hóa Kiến tạo” cho chính mình và
cho đội ngũ của mình dựa trên mô hình “Lãnh đạo
Kiến tạo” và mô thức “con-người-tổng-thể”; từ đó
sẽ phát huy tối đa “năng lực lãnh đạo” của chính
mình và “sức mạnh nội tại” to lớn của cả đội ngũ.

Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo các cấp mong muốn
cập nhật tinh hoa lãnh đạo của thế giới cho chính mình,
cho toàn Ban lãnh đạo nhằm xây dựng “năng lực tự
quản trị” và “hệ thống tự vận hành” cho tổ chức.
Các Giám đốc Nhân sự cấp cao có mong muốn
tìm hiểu về mô hình và phương pháp quản trị mới
(phương pháp “quản-trị-mà-không-quản-trị”) để cố
vấn cho lãnh đạo cấp cao biết cách chọn lựa phương
pháp quản trị của tương lai nhằm phát huy tối đa
tiềm lực của doanh nghiệp và luôn duy trì sự phát triển
nhanh và bền vững.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

CẤU PHẦN

MỤC TIÊU & NỘI DUNG


Tìm hiểu các “sai lầm kinh điển” trong lãnh đạo.



Xác định phương pháp để chuyển hóa bản thân và đội ngũ bằng cách
thay đổi các mô thức cốt lõi.



Mô hình “Lãnh đạo Kiến tạo”:
Biết cách lãnh đạo chính mình:

Nền tảng

-

“Mang theo thời tiết của riêng mình”.

-

“Ta là sản phẩm của chính mình”.

Giúp người khác tự lãnh đạo họ:

Thực hành / Hành xử 1:
Tạm ngừng trước khi
phản ứng
Thực hành / Hành xử 2:
Tìm giải pháp thay thế,
thay vì rơi vào bế tắc
Thực hành / Hành xử 3:

Luôn ưu tiên cho mục tiêu
tối quan trọng

Giải phóng tiềm năng con người một cách tổng thể, từ đó họ được
truyền cảm hứng và tự hướng đến các mục tiêu có giá trị của đội ngũ
và tổ chức.

Tự do lựa chọn cách phản ứng trước các tác động dựa trên các nguyên lý
và kết quả mong muốn.



Nhận lãnh trách nhiệm trong mọi hành động của mình.



Sử dụng tư duy và ngôn ngữ chủ động để gỡ bỏ rào cản trong công việc.



Tìm ra và khai thác các nguồn lực tiềm ẩn mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến.



Tập trung hành động trong phạm vi mình có thể ảnh hưởng thay vì
những điều mình không thể kiểm soát, từ đó tạo nên thay đổi và ngày
càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình.



Xác định những cống hiến cao nhất và tốt đẹp nhất mà bạn muốn tạo
dựng trong vai trò công việc hiện tại.



Giới hạn sự tập trung vào một vài mục tiêu ưu tiên nhất của mình
trong tổ chức.



Giúp đội ngũ xây dựng mục tiêu tối quan trọng nhất quán với mục tiêu
của tổ chức để thực thi xuất sắc.

Xác định rõ cống hiến độc đáo
Thực hành / Hành xử 5:

Thấu hiểu Mô thức “con-người-tổng-thể”.

-



Tập trung vào “Phạm vi
ảnh hưởng”
Thực hành / Hành xử 4:

-

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

ĐẶC TÍNH CHƯƠNG TRÌNH

1

2
Không những tích hợp
trọn vẹn những tư duy và
phương pháp lãnh đạo
mới nhất và tinh hoa nhất
của thế giới với thời lượng
đào tạo tinh gọn chỉ trong
1 ngày, giải pháp “Lãnh đạo
Kiến tạo” còn mang trong
mình tất cả các đặc tính
riêng có trong mỗi giải pháp
của FranklinCovey, đó là:

3

4

ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI / WORLD-CLASS
Chương trình đạt chuẩn quốc tế (về cả nội dung
và cách thức triển khai) và hiệu quả được
chứng thực trên toàn cầu.

CẢI BIẾN VĂN HÓA / TRANSFORMATIONAL
Chương trình mang đến sự cải biến văn hóa
cho người tham dự từ việc giúp chuyển hóa
nhận thức và thay đổi từ bên trong.

NỀN TẢNG BỀN VỮNG / SUSTAINABLE
Nội dung chương trình được xây dựng trên
nền tảng vững chắc là những giá trị phổ quát
và các nguyên lý trường tồn.

PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP / INTEGRATED
Chương trình tích hợp thành hệ thống đầy đủ
các tư duy, kỹ năng và công cụ để trở thành
một “Lãnh đạo Kiến tạo”.

HƯỚNG TỚI KẾT QUẢ / RESULT-ORIENTED

5

Người tham dự không chỉ thấy được những kết quả
tức thì ngay khi áp dụng nội dung chương trình,
mà còn gặt hái những kết quả vượt trội một
cách bền vững trong tương lai khi cam kết tiếp tục
áp dụng những nội dung đó.

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
Chương trình “Lãnh đạo Kiến tạo” được triển khai với hai hình thức đào tạo sau:


Đào tạo chiêu sinh (tại Nhà trường) / Public Workshop: Phí tham dự chương trình cho một học viên
là 350 USD. Đặc biệt, khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng ít nhất hai tuần, Quý vị sẽ được áp dụng
mức phí ưu đãi là 300 USD.



Đào tạo nội bộ (tại Doanh nghiệp) / In-house Workshop: Phí đào tạo cho doanh nghiệp sẽ tùy thuộc
vào quy mô đào tạo và mức độ thiết kế nội dung cho phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp. Khi doanh
nghiệp có nhu cầu, Quý vị vui lòng liên hệ Nhà trường tại số điện thoại (028) 3837.0208 hoặc email
workshop@FranklinCovey.vn.
Thời lượng & Ngôn ngữ: 1 ngày (6 giờ); Được triển khai hoàn toàn bằng tiếng Việt, hoặc hoàn toàn bằng
tiếng Anh (tùy vào sự lựa chọn của học viên và doanh nghiệp).

www.FranklinCovey.vn

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”?
LÃNH ĐẠO
TẦM VÓC

ĐỘI NGŨ
HIỆU QUẢ

THƯƠNG HIỆU
UY TÍN

BÁN HÀNG
VƯỢT TRỘI

THỰC THI
XUẤT SẮC

VĂN HÓA
THÀNH CÔNG

GREAT
LEADERS

EFFECTIVE
PEOPLE

TRUSTED
BRANDS

SUPERIOR
SALES

EXCELLENT
EXECUTION

WINNING
CULTURE

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

LÃNH ĐẠO
TẦM VÓC
Great Leaders

ĐỘI NGŨ
HIỆU QUẢ

THƯƠNG HIỆU
UY TÍN

BÁN HÀNG
VƯỢT TRỘI

THỰC THI
XUẤT SẮC

VĂN HÓA
THÀNH CÔNG

Eﬀective People

Trusted Brands

Superior Sales

Excellent Execution

Winning Culture

GIẢI PHÁP TƯ VẤN

GIẢI PHÁP TƯ VẤN
WINNING

CULTURE
FOUNDATIONS

CHÚNG TÔI MANG ĐẾN TẦM VÓC MỚI CHO CÁC CÁ NHÂN & TỔ CHỨC Ở MỌI NƠI

We Enable Greatness in People and Organizations Everywhere

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

Building

GREAT LEADERS

EFFECTIVE PEOPLE

TRUSTED BRANDS

SUPERIOR SALES

EXCELLENT EXECUTION

WINNING CULTURE

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
www.FranklinCovey.vn
www.PACE.edu.vn

