
Mến chào các bạn,  

Các bạn đang có trong tay một trong những công cụ tuyệt vời nhất mà các Chuyên gia Khai 
vấn Lãnh đạo thường xuyên sử dụng để giúp các nhà lãnh đạo và quản lý xây dựng Khung 
năng lực – Leader’s Dashboard. 

Bản Khung năng lực dành cho nhà lãnh đạo này được ví như nền tảng và kim chỉ nam giúp các 
nhà lãnh đạo và quản lý nắm rõ con đường mà họ sẽ dẫn dắt tổ chức hoặc đội nhóm tiến về 
phía trước. 

Nếu bạn mong muốn được trải nghiệm một giờ làm việc cùng Chuyên gia Khai vấn Lãnh đạo 
về Khung năng lực này cho bạn, bạn hãy dành thời gian để viết xuống các suy nghĩ và các ý 
tưởng ban đầu cho một hoặc tất cả các yếu tố làm nên khung năng lực này. Trong phiên khai 
vấn 1:1, Chuyên gia Khai vấn sẽ cùng với bạn thảo luận sâu hơn và chi tiết hơn để giúp bạn có 
thể hoàn thành một phần trong khung năng lực này và các hành động mà bạn sẽ cần làm để 
đưa khung năng lực này triển khai trên thực tế. 

Chúc bạn và chuyên gia khai vấn sẽ có phiên coach thật hiệu quả và ý nghĩa! 

 Dành cho đội nhóm mà bạn đang phụ trách 

Tầm nhìn Tầm nhìn mà bạn muốn xây cho đội nhóm của mình là gì? 

Sứ mệnh Lý do đội nhóm của bạn tồn tại? 

Các giá trị Đâu là những giá trị cốt lõi của đội nhóm mà bạn không đánh đổi? 

Thế  mạnh Đâu là điều mà đội nhóm của bạn đang làm tốt nhất? 

Các chỉ số đo lường 
hiệu suất 

Bạn muốn đo lường các chỉ số hiệu suất nào? Doanh thu? Thị 
phần? Chỉ tiêu tăng trưởng? Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên? Tỷ lệ 
phát triển đội ngũ lãnh đạo tiềm năng? … 

Các sáng kiến Đâu là 3 – 5 sáng kiến mà bạn sẽ cần làm để giúp đội nhóm tiếp 
tục phát triển và tiến về phía trước? 

Các mối quan hệ 
chuyên nghiệp 

Đâu là các mối quan hệ chủ chốt để tạo nên thành công cho đội 
nhóm của bạn? 

Các cơ hội phát triển 
sự nghiệp 

Bạn sẽ tuyển dụng, giữ chân và phát triển đội nhóm của bạn như 
thế nào? 

chân dung 
bằng Khai vấn nhà lãnh đạo 



*Lưu ý: Leader’s Dashboard là tài liệu có bản quyền thuộc tổ chức Center for Executive Coaching (CEC - Mỹ) và 
Q.Coaching được uỷ quyền là đơn vị độc quyền đào tạo chương trình Chuyên gia Khai vấn Lãnh đạo của CEC tại Việt 
Nam. Nội dung của tài liệu này không được chia sẻ, sao chép hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức nào hoặc phương 
tiện nào, dù là điện tử, in ấn hay ghi âm nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Q.Coaching. 


