Niềm tin: Năng lực cần thiết và có thể học hỏi trong thời đại ngày nay
Niềm tin là “đơn vị tiền tệ” mới trong một xã
hội đòi hỏi sự gắn kết như ngày nay. Ngược
lại với những gì mọi người đã nghĩ, niềm tin là
một kỹ năng có thể học hỏi.
Khi niềm tin xuống thấp, mọi người nghi ngờ
lẫn nhau, kể cả cấp trên và tổ chức của mình.
Họ cảnh giác trước những cuộc trò chuyện,
suy đoán và cô lập bản thân với người khác.
Hệ quả có thể nhìn thấy đó là hiệu suất giảm
và chi phí tăng.

Khi niềm tin tăng cao, giao tiếp, sáng tạo và
mức độ gắn kết được cải thiện. Năng suất cũng
được gia tăng và chi phí giảm xuống vì sự tập
trung đã được chuyển hướng vào công việc
chính thay vì dành thời gian để nghi ngờ và
tức giận.
Đến với chương trình đào tạo Tốc độ Niềm tin
– Phiên bản tóm lược, mỗi cá nhân sẽ thành
thạo trong việc sử dụng mô hình, bộ ngôn ngữ
và các hành vi để trở thành một đội nhóm và
đội ngũ đáng tin.

Mỗi cá nhân góp phần xây dựng một tổ
chức đáng tin
Thông qua chương trình đào tạo Tốc độ Niềm
tin – Phiên bản tóm lược, mỗi cá nhân sẽ xác
định và nắm rõ được “lỗ hổng niềm tin” về sự
tín nhiệm cá nhân và các mối quan hệ trong
công việc. Thông qua các tình huống “thực tế
trong môi trường công sở”, học viên sẽ được:
•

Luyện tập bộ thẻ Hành động xây dựng
niềm tin để xây dựng, khôi phục và mở
rộng niềm tin

•

Xây dựng Kế hoạch hành động để nâng cao
sự tín nhiệm và tầm ảnh hưởng của bản thân

•

Luyện tập giao tiếp một cách rõ ràng, thể
hiện sự tôn trọng và chính xác

•

Xác định cách mở rộng niềm tin theo từng
cấp bậc phù hợp với đồng nghiệp

•

Cải thiện mức độ cam kết thông qua quy
trình Chia sẻ Trách nhiệm cùng Cộng sự

“Bạn không thể kiểm soát mọi thứ, nhưng
bạn có thể ảnh hưởng đến những điều có sẵn.
Niềm tin bắt đầu từ chính bạn.”
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4 Yếu tố cốt lõi
của sự tín nhiệm
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- Stephen M.R.Covey
Tác giả cuốn sách Tốc độ của Niềm tin

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

Chương trình đào tạo Tốc độ của Niềm tin – Nền tảng sẽ cung cấp cho học viên bộ ngôn ngữ, các
hành vi và công cụ để nâng cao sự tín nhiệm cá nhân và xây dựng các mối quan hệ đáng tin nhằm
mang lại kết quả bền vững.
Tham gia chương trình đào tạo này, học viên sẽ được:

THỰC TRẠNG NIỀM TIN

Xác định thực trạng niềm tin của bản thân bằng cách
xác định tác động của Thuế niềm tin và Cổ tức niềm tin
trong công việc hằng ngày

NIỀM TIN VÀO BẢN THÂN
(Nguyên lý của sự tín nhiệm)

Trở thành hình mẫu về niềm tin thông qua năng lực và
bản tính cũng như chịu trách nhiệm cho việc gia tăng sự
tín nhiệm cá nhân

NIỀM TIN TRONG MỐI QUAN HỆ
(Nguyên lý của hành vi)

Thay thế “Hành vi ngụy tạo” bằng 13 Hành vi giúp xây
dựng niềm tin để xây dựng, khôi phục và mở rộng niềm
tin đối với các mối quan hệ quan trọng

BỘ TÀI LIỆU HỌC VIÊN
Trust Action Plan (TAP)

•

Tài liệu học viên

•

Bộ thẻ hành động xây
dựng niềm tin

•

Sách “Tốc độ của Niềm tin”

•

Ứng dụng số “Huấn luyện
Tốc độ của Niềm tin”

DESIRED OUTCOME

CURRENT SITUATION
Confront reality by describing the situation clearly and factually.

ACTION PLAN
Identify key actions you will take and behaviors you will model to close the gap
between the situation and the outcome. Use the Trust Action Cards as a resource.

®

The 5 Waves of Trust

Trust Action Cards

•

NEW YORK TIMES BESTSELLER

Use this tool individually or with a group to decide what action to take to inspire
trust in a given situation.

Hoạt động Củng cố Niềm
tin Hàng tuần
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VERSION 3.0

“As trust is manifest in each successive
wave, the effect of trust becomes
cumulative and exponential.”
STEPHEN M. R. COVEY
The Speed of Trust

The One Thing That
Changes Everything

Foreword by

Stephen R.
Covey
Author of The 7 Habits
of Highly Eﬀective
People

STEPHENM.R.

COVEY
WITH REBECCA R. MERRILL

Speed of Trust ACTION CARDS
www.speedoftrust.com

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

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

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
contact@FranklinCovey.vn
www.FranklinCovey.vn

