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Quản lý cấp trung đóng vai trò quyết định trong việc phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
Chính vì vậy, công tác đào tạo - phát triển năng lực cho đội ngũ này luôn là vấn đề được quan 
tâm và đầu tư hàng đầu. 

Tuy nhiên, trước bối cảnh VUCAH, với vô số các vấn đề gây nên hạn chế như: ngân sách, địa 
điểm, phương pháp, hình thức triển khai, tính hiệu quả, hay thậm chí việc lựa chọn một đối tác 
đào tạo cho sự thay đổi này cũng là một thách thức vô cùng lớn. 

Hiểu được điều ấy, VMP Academy đã triển khai dự án phi lợi nhuận mang tên "Change 2 Lead". 
Đây là lúc chúng tôi sẵn sàng ĐỒNG HÀNH cùng doanh nghiệp để góp phần NÂNG CAO năng 
lực đội ngũ quản lý cấp trung vượt qua giai đoạn đầy biến động này.
 
Chúng tôi gọi dự án này THỬ THÁCH vì người tham dự cần CAM KẾT hoàn thành TRỌN VẸN quá 
trình huấn luyện 30 ngày để chiến thắng bản thân và xây dựng thói quen quản lý mới hiệu quả 
hơn. 

Xuyên suốt trong 30 ngày (từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 05/11/2021), nhà Quản lý được đào 
tạo - huấn luyện - kèm cặp trực tuyến bởi các chuyên gia hàng đầu tại VMP Academy. 

Đây thật sự là cơ hội vô cùng giá trị và khan hiếm chỉ dành cho tối đa 30 nhà quản lý đăng ký 
sớm nhất!

Giới thiệu tổng quan             



       

Giá trị chương trình

Đối tượng

Cơ hội để đo lường và đánh giá năng lực đội ngũ quản lý. 

Nâng cao năng lực Quản lý đội ngũ hiệu quả với 30 ngày.

Được huấn luyện - kèm cặp bởi các chuyên gia đào tạo quản lý hàng đầu tại VMP 
Academy

Các quản lý đang làm việc tại doanh nghiệp trên 500 nhân sự 

Chủ doanh nghiệp

Chương trình được VMP Academy tài trợ 100% chi phí huấn luyện.  

Các anh chị chuyên gia

Mr. Nguyễn Chí Bình - Lập Kế hoạch & Triển khai công việc hiệu quả. 

Mr. Phan Hữu Lộc - Đào tạo, Thuyết trình, Giao tiếp ảnh hưởng 360 độ 

Mrs. Phan Doãn Doanh - Huấn luyện và Kèm Cặp Nhân viên 

Mrs. Nguyễn Thị Hồng Thảo - Giao việc, Phân quyền và Giám sát hiệu quảMrs. Nguyễn Thị Hồng Thảo  - Giao việc, Phân quyền và Giám sát hiệu quả



Quy trình triển khai

Bước 1: Start
Xác định nhà Quản lý sẽ 
tham gia thử thách 30 ngày  

Cam kết và ký xác nhận 
hoàn thành thử thách.

Bước 2: Survey 
Tham gia khảo sát và tự 
đánh giá năng lực quản lý 

Gửi "sản phẩm" cho hội 
đồng chuyên gia

Bước 3: Coaching
Huấn luyện cùng chuyên 
gia dành cho nhà quản lý

Nhận thử thách và kế 
hoạch hành động 

Bước 4: Challenge 
Gửi "sản phẩm" để hoàn thành thử thách.
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