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Chi tiết ấn phẩm

Thay máu nền 
kinh tế

Trong 800 năm qua, Đại 
học Cambridge không 
ngừng thúc đẩy nghệ 
thuật lãnh đạo, những ý 
tưởng và đổi mới sáng tạo 
mang lại lợi ích và thay 
đổi xã hội sâu rộng. Hiện 
nay, Trường có trọng 
trách giúp thế giới đối phó 
với một thách thức chung 
nhất: Làm sao để đáp 
ứng nhu cầu của 9 tỷ 
người vào năm 2050 với 
diện tích đất đai, nguồn 
nước và tài nguyên thiên 
nhiên hữu hạn trong khi 
thích nghi với khí hậu ấm 
hơn, khó dự báo hơn 
trước.

Viện Lãnh đạo Phát triển 
bền vững (CISL), Đại học 
Cambridge giúp lãnh đạo 
doanh nghiệp và các nhà 
tạo lập chính sách tiến 
hành những thay đổi cần 
thiết đối với tổ chức, 
ngành nghề và hệ sinh 
thái kinh tế trước thách 
thức này.

Thay máu nền kinh tế là 
kế hoạch 10 năm với mục 
tiêu đặt nền móng xây 
dựng nền kinh tế bền 
vững. Kế hoạch này dựa 
trên 10 nhiệm vụ liên 
thông với nhau được các 
nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp, chính phủ và tổ 
chức tài chính phối hợp 
thực hiện trong thập kỷ tới 
nhằm tạo ra nền kinh tế 
khuyến khích thực hiện 
các thông lệ kinh doanh 
bền vững và mang lại kết 
quả tích cực cho con người 
và xã hội.
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Thông điệp

TS. Vũ Tiến Lộc
Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh 

nghiệp vì sự Phát triển Bền vững 
Việt Nam (VBCSD)

Tôi tin rằng, trong sự thành công của 
mỗi tổ chức, doanh nghiệp, đều có 
bóng dáng của người lãnh đạo. 
Những quan điểm quản trị tiến bộ 
trên thế giới cũng khẳng định rằng 
việc đầu tư xây dựng năng lực lãnh 
đạo (leadership) ngày càng là yếu tố 
quan trọng để làm nên sức mạnh và 
danh tiếng của một công ty, tổ chức. 
Chẳng hạn như theo Bảng xếp hạng 
những công ty dẫn đầu thế giới về 
năng lực lãnh đạo được công bố 
hàng năm bởi Hay Group, những 
công ty đứng đầu danh sách này 
như GE, Procter & Gamble, Intel… 
không phải được lựa chọn bởi doanh 
thu, lãnh đạo giỏi, vốn hóa lớn… mà 
nằm ở khả năng tạo dựng năng lực 
lãnh đạo cho nhân viên. Cụ thể là 
nhân viên ở tất cả các cấp của 
những tập đoàn danh tiếng này đều 
được tổ chức trao cho những cơ hội 
cần thiết để phát triển và thực hành 
kỹ năng lãnh đạo, dẫn dắt của mình. 
Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay khi 
mà doanh nghiệp đang đối diện với 
nhiều thách thức hơn đến từ sự kỳ 
vọng lớn hơn của xã hội vào những 
tác động tích cực mà doanh nghiệp 
có thể tạo ra, hay yêu cầu tất yếu 
của mục tiêu phát triển bền vững, 
hay những “cơn sóng lớn” trên phạm 

vi toàn cầu như Cuộc cách mạng 
cộng nghiệp lần thứ 4, thì doanh 
nghiệp cần sớm thay đổi mục đích 
kinh doanh và có một cách tiếp cận 
mới về cách thức đổi mới năng lực 
lãnh đạo. Vậy làm thế nào để doanh 
nghiệp có thể chủ động biến những 
thách thức đó thành cơ hội?

Thông qua việc chủ động lựa chọn, 
biên dịch và phát hành ấn phẩm 
“Đổi mới năng lực lãnh đạo”, Hội 
đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển 
Bền vững Việt Nam (VBCSD) – 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) kỳ vọng có thể 
mang đến những kiến thức, thông tin 
tham khảo hữu ích nhằm tăng cường 
và đổi mới năng lực lãnh đạo có thể 
áp dụng cho nhân sự trong hầu khắp 
các cấp bậc của một tổ chức hoặc 
doanh nghiệp. Tôi hy vọng rằng, 
cuốn sách này sẽ được đón nhận 
đông đảo bởi cộng đồng, vì một thế 
hệ lãnh đạo tương lai với năng lực 
toàn diện.



Giới thiệu về
Hội đồng Doanh nghiệp vì sự 
Phát triển Bền vững Việt Nam

VBCSD hiện cũng là 01 trong 69 đối 
tác thuộc Mạng lưới toàn cầu của Hội 
đồng doanh nghiệp vì sự phát triển 
bền vững thế giới (WBCSD).

Thông qua bốn hoạt động cốt lõi kết 
nối doanh nghiệp bao gồm truyền 
thông & nâng cao nhận thức, tập 
huấn, nghiên cứu, và hợp tác quốc 
tế, VBCSD-VCCI từng bước hỗ trợ đưa 
PTBV vào trọng tâm chiến lược hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, trở thành 
“hơi thở” của mỗi doanh nghiệp.

Các chương trình, sáng kiến nổi 
bật hiện đang được triển khai của 
VBCSD bao gồm: 
• Tổ chức thường niên Chương trình 
đánh giá, công bố doanh nghiệp 
bền vững tại Việt Nam: được triển 
khai từ năm 2016 theo chỉ đạo của 
Chính phủ, Chương trình nhằm biểu 
dương và ghi nhận các doanh nghiệp 
bền vững tiêu biểu, đồng thời khích lệ 
mạnh mẽ hơn nữa cộng đồng DN 
nước nhà thực hiện PTBV. Căn cứ để 
đo lường mức độ PTBV của các DN 
tham gia Chương trình là Bộ chỉ số 
Doanh nghiệp bền vững (CSI) – một 
công cụ hiệu quả để đo lường sức 
khỏe của doanh nghiệp trên 3 lĩnh 
vực: kinh tế, xã hội, môi trường; giúp 
DN sớm phát hiện những rủi ro cũng 
như những cơ hội kinh doanh mới, qua 
đó quản trị DN hiệu quả hơn theo định 
hướng phát triển bền vững.

• Thúc đẩy DN lập báo cáo phát triển 
bền vững: Trong những năm qua với 

vai trò tiên phong về định hướng, hỗ trợ 
doanh nghiệp phát triển vững, 
VCCI-VBCSD đã kiến nghị lên Chính 
phủ về việc cần có một khuôn khổ 
pháp lý phù hợp để khuyến khích cũng 
như yêu cầu các doanh nghiệp thực 
hiện báo cáo phát triển bền vững hàng 
năm (một thông lệ phổ biến trên thế 
giới) trong quá trình sản xuất kinh 
doanh của mình. Bộ chỉ số CSI cũng 
đã chứng minh được tính khả thi và ưu 
việt khi được áp dụng để lập Báo cáo 
phát triển bền vững của doanh nghiệp.

• Hội nghị toàn quốc về Phát triển 
bền vững: Từ năm 2018, VBCSD-VC-
CI tiến hành tổ chức thường niên Hội 
nghị toàn quốc về Phát triển bền vững 
theo chỉ đạo của Hội đồng quốc gia về 
Phát triển bền vững và Nâng cao năng 
lực cạnh tranh. Hội nghị là sự kiện 
quan trọng – nơi quy tụ đại diện của 
Chính phủ, các tổ chức trong nước, 
quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và 
đưa ra những kiến nghị thiết thực làm 
tiền đề để xây dựng Kế hoạch hành 
động của Chính phủ và của khu vực 
kinh tế tư nhân nhằm nâng cao năng 
suất và năng lực cạnh tranh vì sự PTBV 
của quốc gia.

• Thành lập Mạng lưới Báo chí về 
Phát triển bền vững: Thông qua 
mạng lưới, VBCSD mong muốn có thể 
quy tụ các phóng viên, biên tập viên 
tâm huyết và cam kết đồng hành với 
nỗ lực thúc đẩy sự nghiệp PTBV của 
quốc gia.

• Thúc đẩy quan hệ đối tác công - tư 

trong lĩnh vực PTBV: Phối hợp với 
các hội viên và các đối tác uy tín trong 
nước, quốc tế, VBCSD-VCCI đã và 
đang triển khai hàng loạt sáng kiến, 
dự án nhằm tăng cường và phát huy 
tối đa lợi ích của sự hợp tác công – tư 
để thúc đẩy PTBV doanh nghiệp, như 
“Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa hướng tới kinh doanh bền 
vững”, “Dự án Thúc đẩy phát triển 
năng lượng bền vững thông qua xây 
dựng Kịch bản năng lượng bền vững 
cho ngành và Hướng dẫn đầu tư xanh 
cho các tổ chức tài chính”, “Chương 
trình hành động Thúc đẩy thực hiện 
Liêm chính trong kinh doanh”; đồng 
chủ trì Diễn đàn Hợp tác cấp cao vì 
Mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G); 
v.v

Đặc biệt, tháng 1/2018, VBCSD-VCCI 
đã chính thức triển khai “Sáng kiến Hỗ 
trợ Doanh nghiệp triển khai nền kinh 
tế tuần hoàn tại Việt Nam”. Đây là nỗ 
lực nhằm đi tiên phong trong việc 
nâng cao năng lực cạnh tranh của khu 
vực tư, thúc đẩy hơn nữa sự tham gia 
của doanh nghiệp để xây dựng một 
nền kinh tế phi phát thải. Hai hoạt 
động đầu tiên của Sáng kiến là Dự án 
Không xả thải vào thiên nhiên (ZWTN) 
– nhằm giảm thiểu các vấn đề phát 
sinh từ chất thải nhựa và Dự án Thị 
trường nguyên vật liệu thứ cấp – qua 
đó giúp tận dụng tối đa các nguồn 
nguyên liệu vẫn còn giá trị sử dụng và 
giảm thiểu các tác động môi trường 
tiêu cực từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp.

Được thành lập năm 2010 theo sự phê duyệt của Chính phủ, Hội 
đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) là 
tổ chức định hướng doanh nghiệp, nơi quy tụ những doanh nghiệp 
(DN) hàng đầu và các tổ chức xã hội uy tín ở Việt Nam tiên phong 
trong thực hiện phát triển bền vững (PTBV), là “cầu nối” giúp tăng 
cường phối hợp chặt chẽ và đối thoại giữa cộng đồng DN, Chính phủ 
và các đối tác trong xã hội để đẩy mạnh PTBV.

VBCSD là đơn vị biên dịch và phát hành cuốn sách này tại Việt Nam

Để biết thêm thông tin về hoạt động của VBCSD, vui lòng truy cập http://vbcsd.vn/



Đổi mới năng lực lãnh đạo 24

Hội viên VBCSD

Liên kết doanh nhân Việt





Tóm tắt
Doanh nghiệp phải phát 
triển năng lực lãnh đạo 
ngay hôm nay vì tương lai 
mà chúng ta mong muốn 
ngày mai.

Việc phát triển năng lực 
lãnh đạo phải hỗ trợ 
doanh nghiệp điều chỉnh 
mục đích, chiến lược và 
phương pháp tạo ra giá trị 
để đạt được sự thay đổi ở 
tốc độ và quy mô mong 
muốn. 

Thế giới đang trải qua cuộc ‘Cách mạng 
Công nghiệp lần  thứ 4’, với đặc trưng nổi 
bật là những thay đổi lớn chưa từng thấy 
được thúc đẩy bởi công nghệ mới, cũng 
như đổi mới trong mô hình kinh doanh, 
sản phẩm và quy trình. Điều này khiến 
doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ đổ vỡ, 
rủi ro cùng cơ hội khó đoán hơn. Đồng 
thời, những thách thức môi trường và xã 
hội cấp thiết, từ biến đổi khí hậu đến bất 
bình đẳng thu nhập, tạo ra những rủi ro cơ 
bản đối với sự ổn định và an sinh xã hội.

Tốc độ chậm và tính ứng biến thấp` của 
luật lệ cho thấy xã hội không thể chỉ dựa 
vào chính phủ và các nhà hoạch định 
chính sách để đối phó hiệu quả với những 
thách thức này. Xã hội ngày càng kỳ vọng 
doanh nghiệp bước lên và đảm nhận trọng 
trách mang lại kết quả tích cực cho xã hội 
và môi trường. Điển cứu kinh doanh về 
trách nhiệm và hành động doanh nghiệp 
ngày càng minh chứng điều này - và được 
thừa nhận bởi nhiều doanh nghiệp hàng 
đầu. Để hài hòa giữa thành công kinh 
doanh với hiệu quả xã hội và môi trường 
tích cực đòi hỏi doanh nghiệp phải điều 
chỉnh mục đích kinh doanh cốt yếu và 
cách này ngày càng được thừa nhận rộng 
rãi. Điều này cũng đòi hỏi sự thay đổi sâu 
rộng của tất cả các tổ chức, ngành nghề 
và chuỗi giá trị - hay nói cách khác, thay 
mạch máu cho nền kinh tế. Các doanh 
nghiệp cần phải đi đầu quá trình thay đổi 
này, không chỉ thích ứng với nó mà thôi. 
Họ có trách nhiệm phải định hình tương lai 
chúng ta mong muốn.
 
Bộ phận phát triển lãnh đạo và nhân sự có 
vai trò quan trọng trong tuyển dụng, đào 
tạo và khen thưởng các cá nhân để thu 
được thành công trong bối cảnh này. Toàn 
bộ nhân viên phải được trang bị các kỹ 
năng để không chỉ nuôi dưỡng ý tưởng 

sáng tạo và quản lý rủi ro mà còn thay đổi 
các hệ thống kinh tế mà họ vận hành và 
thực hiện các mục tiêu xã hội to lớn hơn.

Tài liệu này trình bày khái quát mô hình 
phát triển năng lực lãnh đạo được áp dụng 
bởi Viện Lãnh đạo Phát triển bền vững, 
Đại học Cambridge (CISL) với thông tin 
thu được trong gần 30 năm cung cấp các 
chương trình đào tạo lãnh đạo phát triển 
bền vững cho hơn 8.000 lãnh đạo doanh 
nghiệp và nhân viên chính phủ trên khắp 
thế giới. CISL là một trong những cơ sở 
cung cấp giáo dục lãnh đạo đầu tiên tham 
gia cùng các doanh nghiệp với mục tiêu 
giúp các doanh nghiệp hiểu được tính cấp 
thiết trong mối liên hệ giữa phát triển bền 
vững và khả năng sinh lời, đòi hỏi tư duy 
chiến lược và hành động của bộ máy lãnh 
đạo trước khi áp dụng các giải pháp kỹ 
thuật. Chúng tôi đã hợp tác với các tổ 
chức toàn cầu nhằm trang bị cái nhìn 
chiến lược cho đội ngũ nhân sự cao cấp 
của họ, dựa trên bằng chứng khoa học và 
kiến thức chuyên sâu từ các lãnh đạo 
hàng đầu.

Phát triển năng lực lãnh đạo phải hỗ trợ 
doanh nghiệp điều chỉnh mục đích, chiến 
lược và phương pháp tạo ra giá trị để đạt 
được sự thay đổi ở tốc độ và mức độ mong 
muốn. Ngày càng có nhiều sự đồng thuận 
về phương pháp tiếp cận ba chiều trong 
phát triển lãnh đạo hiệu quả: Phát triển tư 
duy (hay kiến thức), giá trị (hay bản thân), 
và thực tiễn (hay kỹ năng). Và ngày càng 
có sự hiểu biết sâu sắc hơn về các khả 
năng cụ thể cần có để dẫn dắt sự thay đổi 
ở cấp độ toàn hệ thống nhằm hài hòa khả 
năng sinh lợi và phát triển bền vững. Tuy 
nhiên, doanh nghiệp phải cam kết hơn 
nữa về phát triển lãnh đạo nhằm trang bị 
năng lực cần thiết cho các cá nhân, tổ 
chức và rộng lớn hơn là xã hội nhằm giải 

quyết những thách thức toàn cầu trên quy 
mô lớn.

Những áp lực mang tính hệ thống mà thế 
giới đang đối mặt cho thấy lãnh đạo chắc 
chắn không thể là đặc quyền của số ít 
‘tinh anh’. Tạo ra tương lai chúng ta mong 
muốn sẽ cần các tổ chức phải nuôi dưỡng 
bộ máy lãnh đạo ở các cấp độ, và khai 
thác các thế mạnh cùng phương pháp tiếp 
cận đa dạng, bổ sung cho nhau. Không 
một cá nhân lãnh đạo nào là quyền lực 
tuyệt đối cả. Thế nên, chúng ta nên tập 
trung phát triển năng lực lãnh đạo tập thể, 
với các cá nhân được hỗ trợ và truyền cảm 
hứng để đánh thức năng lực tiềm ẩn và 
phát triển thế mạnh, vai trò bản thân một 
cách hiệu quả.

Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ mang lại 
thông tin bổ ích và giúp định hình các 
phương thức kinh doanh hỗ trợ phát triển 
năng lực lãnh đạo trong tương lai. Kết hợp 
với các tài liệu khác, tài liệu này nghiên 
cứu các phương pháp thực hiện tốt nhất 
trong việc xây dựng năng lực lãnh đạo cho 
sự thành công lâu dài trong kinh doanh 
cũng như năng lực lãnh đạo dẫn dắt thay 
đổi toàn diện. 
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4 Đổi mới năng lực lãnh đạo

Sự kết thúc của lối kinh 
doanh truyền thống
Đổi mới kinh doanh đang mang lại những thay đổi nhanh 
chóng, toàn diện trong công nghệ, mô hình tiêu dùng và 
khát vọng sống trên thế giới. Đồng thời, xã hội đang tìm 
kiếm các doanh nghiệp dẫn dắt quá trình thay đổi nhằm 
đối phó với thách thức môi trường, xã hội cấp bách mang 
tính hệ thống. Những vấn đề này gây ra rủi ro cơ bản đối 
với ổn định và an sinh xã hội, nhưng đó cũng là cơ hội 
thích nghi. Bối cảnh thay đổi không ngừng này đang tạo 
động lực thúc đẩy những thay đổi to lớn ở mọi lĩnh vực 
cũng như trong nền kinh tế. Bối cảnh này không chỉ đòi 
hỏi các khung chính sách và quản trị mới mà còn đòi hỏi 
trách nhiệm và lãnh đạo kinh doanh.

Xã hội đang ngày càng 
mong muốn các doanh 
nghiệp đảm nhận trách 
nhiệm rộng lớn hơn so với 
các giới hạn hoạt động 
của mình. Doanh nghiệp 
được kỳ vọng sẽ chủ động 
xây dựng các giải pháp đối 
phó với các thách thức xã 
hội, môi trường và xây 
dựng tương lai mà chúng 
ta mong muốn.
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Cơ bản lãnh đạo doanh nghiệp ngày 
càng hiểu rằng các hệ thống kinh tế 
hiện tại không mang lại tiến bộ xã hội 
toàn diện. Thật vậy, ở nhiều khu vực 
và lĩnh vực, hoạt động thương mại dẫn 
đến hậu quả tiêu cực, dù không cố ý, 
cho xã hội và môi trường. Phát triển 
công nghiệp và tiêu dùng gia tăng 
khiến tài nguyên suy giảm, tạo nhiều 
chất thải, gây ô nhiễm ở mức độ nguy 
hiểm, kéo theo các nguy cơ do biến 
đổi khí hậu gây ra. Phát triển công 
nghiệp đã giúp nhiều người thoát khỏi 
cuộc sống cơ cực nhưng các mô hình 
kinh tế và kinh doanh hiện tại đang 
khiến gia tăng bất bình đẳng thu nhập, 
tài sản và cơ hội tiếp cận giữa các 
quốc gia, trong nội bộ các quốc gia và 
giữa các thế hệ.

Những vấn đề này tạo ra những thách 
thức chiến lược, vận hành đối với 
doanh nghiệp. Chúng bao gồm bối 
cảnh hoạt động không ổn định, gián 
đoạn thị trường và chuỗi cung ứng, chi 
phí gia tăng, gánh nặng và trách 
nhiệm pháp lý, tổn hại uy tín, giữ chân 
và khuyến khích nhân viên, và rủi ro 
do giá trị tài sản thay đổi mạnh mẽ. 
Chúng cũng mang lại những cơ hội 
lớn khi doanh nghiệp tìm ra những 
cách tạo ra giá trị mới thông qua giải 
quyết những thách thức này, từ công 
nghệ các-bon thấp hay sản phẩm tiết 
kiệm nước, tạo ra những dịch vụ mới 
cho nhóm thu nhập thấp, hay cung 
cấp dịch vụ nhóm cho dân số già1.

Đồng thời, toàn bộ các lĩnh vực thị 
trường và nền kinh tế đang được định 
hình lại bởi những thay đổi công nghệ 
toàn diện đang diễn ra nhanh chóng - 
còn được gọi là cuộc “Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ 4”.

Những tiến bộ công nghệ này - nếu 
được vận dụng một cách khôn ngoan 
- rất có khả năng mang lại những giải 
pháp đối với nhiều thách thức xã hội, 
đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng 
cuộc sống với ít năng lượng, nguồn lực 
và lao động cần sử dụng hơn. Tuy 
nhiên, nếu vận dụng sai lầm, Cuộc 
cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 này 
có thể dễ dàng khiến nhu cầu năng 
lượng và tài nguyên hiện tại tăng lên 
nhanh chóng.

Những tiến bộ này không chỉ mang 
tính công nghệ. Những đổi mới trong 
mô hình kinh doanh, chẳng hạn như 
chuyển từ sản phẩm sang dịch vụ và 
sự gia tăng của các mô hình ‘kinh tế 
chia sẻ’ như Airbnb, Uber và Spotify, 
thay đổi sâu sắc các mô hình sở hữu 
và sử dụng tài nguyên. Những thay 
đổi này có khả năng mang lại kết quả 
tích cực cho xã hội và môi trường cũng 
như mang lại cơ hội kinh doanh to lớn 
cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng 
chắc chắn sẽ gây ra sự đổ vỡ đáng kể 
các ngành nghề truyền thống, trong 
đó có những rủi ro đối với sinh kế của 
các cộng đồng bị ảnh hưởng, cũng 
như những thách thức mới về quyền, 
thu nhập và tiếp cận cơ hội của công 
dân trên thế giới2.

Trong bối cảnh mới này, người ta 
nhanh chóng thay đổi kỳ vọng rằng 
doanh nghiệp sẽ đối phó với những 
thách thức xã hội và môi trường rộng 
lớn hơn này. Tốc độ thay đổi vượt xa 
khả năng xây dựng quy định, chính 
sách mới và định hình lại các định chế 
công của chính phủ. Do vậy, xã hội 
đang ngày càng mong muốn các 
doanh nghiệp đảm nhận trách nhiệm 
to lớn hơn so với các giới hạn hoạt 

động của mình, chủ động xây dựng 
các giải pháp hữu hiệu giúp xây dựng 
tương lai mà chúng ta cần.
 
Các doanh nghiệp có tài năng thông 
minh nhất, có phạm vi hoạt động toàn 
cầu nên dễ dàng đưa ra các giải pháp 
trên diện rộng, sở hữu khả năng lớn 
lao để tiến hành đổi mới và phát triển 
công nghệ mới, có tinh thần kinh 
doanh năng động khi tìm kiếm các giải 
pháp khả thi về mặt thương mại đối với 
các vấn đề xã hội. Không thể triển 
khai các nguồn lực này một cách có 
ích cho xã hội có thể làm xói mòn lòng 
tin và giấy phép hoạt động xã hội 
(SLO)3.

Lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng 
nhận ra rằng bối cảnh phức tạp và bất 
ổn này đang gây ra những thách thức 
cơ bản đối với vai trò và mục đích của 
doanh nghiệp trong xã hội, và đối với 
cách thức mà doanh nghiệp dung 
nạp, tạo ra, bảo vệ và phân phối giá 
trị.

Với tính chất và mức độ của những 
thách thức này, các doanh nghiệp 
không còn quyền quyết định có phản 
ứng hay không. Thật vậy, các doanh 
nghiệp ngày càng hiểu rõ điều nàyzz, 
đặc biệt là giữa các doanh nghiệp 
hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Các 
doanh nghiệp không thể chỉ thừa 
nhận tại sao cần phải thay đổi mà còn 
phải cân nhắc hành động cụ thể cần 
thực hiện, tốc độ thay đổi như thế nào 
cũng như cách thức họ có thể phát 
triển bộ máy lãnh đạo họ cần để thực 
hiện thành công thay đổi toàn diện. 
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Thay đổi mục đích 
kinh doanh
Nhiều chính phủ, doanh nghiệp 
và cộng đồng đã nhận ra yêu cầu 
thay đổi này. Năm 2015, chính 
phủ các nước - với sự hỗ trợ và 
cam kết từ cộng đồng doanh 
nghiệp quốc tế - đã nhất trí về 
các mục tiêu phát triển toàn cầu 
cần đạt được, như thông qua 
Hiệp định Paris về biến đổi khí 
hậu và Mục tiêu phát triển bền 
vững của Liên hợp quốc (SDG). 
Các Mục tiêu này là một chiến 
lược toàn cầu cần doanh nghiệp, 
chính phủ và tổ chức xã hội cùng 
thực hiện, hướng tới mục tiêu 
đảm bảo sự sung túc và thịnh 
vượng lâu dài của xã hội.

Đã có một số lãnh đạo doanh nghiệp đang thúc đẩy thay 
đổi toàn diện nhằm kết hợp mục tiêu hoạt động kinh doanh 
với thực hiện thành công các SDG và khai thác các công 
nghệ, sáng tạo mới nhằm tạo ra giá trị cho xã hội và môi 
trường. Các thành viên Ủy ban Kinh doanh và Phát triển 
Bền vững5 cho rằng doanh nghiệp cùng có cơ hội và trách 
nhiệm tìm ra nguồn tạo giá trị mới có ích cho xã hội: “Tất cả 
chúng ta đều phải làm cho doanh nghiệp trở thành trung 
tâm của hệ thống kinh tế toàn cầu mở… Lãnh đạo doanh 
nghiệp cần đề ra phương hướng mới để nắm bắt các mô 
hình kinh tế bền vững và bao trùm hơn.”

Xem Báo cáo Hướng tới Kinh tế Bền vững19 của Viện 
Lãnh đạo Phát triển bền vững, Đại học Cambridge 

(CISL) để biết thêm chi tiết về điển cứu thương mại về 
hành động doanh nghiệp hướng tới thực hiện thành 

công các Mục tiêu Phát triển Bền vững

SDG là tập hợp 17 ưu 
tiên toàn cầu, với đặc 
điểm:
Liên kết: Không mục tiêu 
nào có thể đạt được một cách 
riêng rẽ
Phổ quát: Các SDG áp dụng 
giống nhau ở cả nước đã phát 
triển và đang phát triển
Toàn diện: Có 17 mục tiêu, 
169 chỉ tiêu và 230 chỉ dẫn
Tham vọng: Chưa có quốc 
gia nào đạt được các mục 
tiêu.



Mục đích kinh doanh cần phải vượt qua quan 
niệm thông thường là ‘làm tốt’. Mục đích này 
cũng phải cho thấy cam kết ý nghĩa, thực chất 
về điều chỉnh chiến lược và hành động của tổ 
chức để đạt được hiệu quả xã hội tích cực.

Khi doanh nghiệp lồng ghép mục tiêu kinh doanh 
với hiệu quả xã hội, lợi ích thu được ngày càng rõ 
nét. Nghiên cứu của Viện Beacon6 cho thấy mục 
tiêu tổ chức được gắn với khái niệm ‘làm tốt là làm 
đúng’ có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh. Điều 
này đạt được bằng cách truyền đạt rõ ràng chiến 
lược, tập trung cho đổi mới, cung cấp nguồn lực 
cũng như phản ứng với quá trình chuyển đổi, khai 
thác nhu cầu phổ biến của con người và xây dựng 
đầu mối, cầu nối thúc đẩy hợp tác.

Nhưng để thực sự tận dụng những lợi ích này và góp 
phần thúc đẩy quá trình thay đổi ở tốc độ và mức độ 
mong muốn, mục tiêu của doanh nghiệp cần phải 
vượt qua quan niệm thông thường là ‘làm tốt’. Mục 
tiêu này cũng phải cho thấy cam kết ý nghĩa, thực 
chất về điều chỉnh chiến lược và hành động của 
doanh nghiệp nhằm tạo ra hiệu quả xã hội tích cực. 
Để đảm bảo rằng doanh nghiệp phát triển mạnh 
trong dài hạn và đang mang lại những tiến bộ cần 
thiết cho xã hội, mục tiêu của doanh nghiệp cần 
phải:

Tương xứng với bản chất và phạm vi 
những thách thức mà nền kinh tế và xã 
hội toàn cầu phải đối mặt
Để xã hội có được những thay đổi lâu dài thực sự và 
đảm bảo khả năng phục hồi kinh doanh, thành công 
thương mại trong tương lai, mục đích của doanh 
nghiệp phải tích cực hỗ trợ quá trình thay đổi hệ 
thống cần thiết để thực hiện thành công các Mục 
tiêu PTBV.

Toàn diện - Xuyên suốt phạm vi hoạt 
động của doanh nghiệp
Để tránh các cáo buộc ‘đánh bóng mục đích’ 
(purpose washing) và tránh mâu thuẫn nội bộ, mục 
đích của tổ chức phải liên quan đến mọi khía cạnh 
hoạt động - nói cách khác, nó không chỉ tập trung 
vào những tác động tích cực trong một số khía cạnh 
hoạt động mà còn cả các tác động tiêu cực ở khía 
cạnh khác. 

Đáng tin cậy
Mục đích của tổ chức phải đáng tin cậy, với sự liên 
kết toàn diện giữa mục đích được nêu và các quyết 
định kinh doanh. Điều quan trọng là phải có sự tham 
gia của lãnh đạo cấp cao và cam kết ‘nói đi đôi với 
làm’, thông qua hành động của lãnh đạo.

Tập trung trong chỉ đạo chiến lược và 
hành động
Mục đích của tổ chức phải thật rõ ràng, cụ thể để 
đóng vai trò động lực trong định hình chiến lược và 
quyết định kinh doanh, giúp lãnh đạo tránh vấn đề 
nan giải và phức tạp.

Được cả tổ chức thừa nhận
Tổ chức phải vinh danh và truyền cảm hứng cho 
nhân viên. Nếu nhân viên không hiểu lý do tổ chức 
truyền tải mục đích này hay mục đích này liên quan 
tới công việc của họ như thế nào thì mục đích đó có 
nguy cơ bị coi nhẹ hay bị mờ nhạt dần trong hoạt 
động hàng ngày.

Đổi mới năng lực lãnh đạo 7
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Định hình tương lai 
chúng ta mong muốn
Xác định và thực hiện mục đích 
rõ ràng, đáng tin và phù hợp với 
xã hội có vai trò quan trọng tiến 
hành thay đổi cần thiết - nhưng 
chỉ có mục đích thôi là không đủ. 
Xây dựng tương lai chúng ta 
mong muốn sẽ cần các chiến 
lược kinh doanh mới và loại hình 
lãnh đạo khác.

Điều quan trọng là doanh nghiệp không chỉ phải phản ứng 
và thích ứng với bối cảnh đang thay đổi mà còn phải chủ 
động, hiệu quả thay đổi các tổ chức, ngành, chuỗi giá trị và 
toàn bộ nền kinh tế để lồng ghép  thành công kinh doanh 
với thực hiện thành công các SDG.

Nói một cách đơn giản, chúng ta cần doanh nghiệp - và 
lãnh đạo doanh nghiệp - không chỉ có khả năng dự báo 
tương lai mà còn định hình được tương lai mà chúng ta 
mong muốn. Đây là hình mẫu lãnh đạo chúng ta cần.

Điều này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách nghĩ về lãnh 
đạo, đòi hỏi một bước tiến cao hơn lãnh đạo thích ứng vốn 
giúp lãnh đạo tránh được vấn đề phức tạp, hướng tới mục 
tiêu tham vọng hơn là lãnh đạo có mục đích, dám nghĩ 
dám làm vốn rất hiệu quả khi thúc đẩy quá trình thay đổi và 
định hình lại các hệ thống kinh tế, xã hội với mục tiêu cuối 
cùng là tạo ra tác động xã hội và môi trường tích cực.

Với mục tiêu góp phần thay đổi ở cấp độ hệ thống kinh tế, 
lãnh đạo có mục tiêu đó chắc chắn là một chương trình 
nhiều tham vọng, yêu cầu cao đối với doanh nghiệp. Lĩnh 
hội đúng vấn đề này có vai trò quyết định trong quá trình 
hình thành và bảo vệ giá trị cho doanh nghiệp và xã hội 
trong dài hạn.

Xem Báo cáo Thay máu nền kinh tế20 của Viện Lãnh 
đạo Phát triển bền vững, Đại học Cambridge (CISL) để 
biết thêm chi tiết về cơ hội thay đổi sâu rộng của nền 

kinh tế và tác động đối với doanh nghiệp
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Nói một cách đơn giản, chúng ta cần doanh 
nghiệp - và lãnh đạo doanh nghiệp - không chỉ 
có khả năng dự báo tương lai mà còn định hình 
được tương lai mà chúng ta mong muốn. Đây 
là loại hình lãnh đạo chúng ta cần.

Lãnh đạo cá nhân
Xây dựng và lồng 

ghép các giá trị, suy 
nghĩ và hành động 

cần thiết để dẫn dắt 
thay đổi có mục đích.

Hiệu quả kinh doanh

Tạo ra giá trị thương 
mại lâu dài và xây 

dựng sự linh hoạt cho 
tổ chức vốn được điều 
chỉnh vì mục tiêu đạt 
được hiệu quả xã hội 

và môi trường tích 
cực.

Hiệu quả tích cực 
đối với môi trường 

và xã hội

Đạt được kết quả ở 
mức độ và tốc độ 
mong muốn nhằm 

thực hiện thành công 
các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững của 

Liên Hợp Quốc.

Chuyển đổi hệ thống 
kinh tế

Chủ động thực hiện 
chuyển đổi nền kinh 
tế nhằm tạo ra môi 

trường, chính sách và 
thị trường thuận lợi 
cho thành công lâu 
dài, bền vững trong 

kinh doanh
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Thay đổi diện mạo của 
năng lực lãnh đạo
Các doanh nghiệp luôn phải thay 
đổi và thích nghi để phát triển 
mạnh mẽ hơn. Cựu Giám đốc Điều 
hành GE, ông Jack Welch, cho 
biết: “Khi tốc độ thay đổi trong một 
tổ chức chậm hơn so với tốc độ 
thay đổi bên ngoài thì sự cáo chung 
của tổ chức này đang đến gần.”7 Đa 
phần lãnh đạo doanh nghiệp thúc 
đẩy thay đổi kinh tế, xã hội thông 
qua phát triển và khai thác các 
công nghệ mới, tìm ra những cách 
thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã 
hội, và thúc đẩy các mô hình tiêu 
dùng mới cùng khát vọng sống

Những doanh nghiệp có sự thành công lâu dài thường đạt 
được điều này thông qua đổi mới mô hình kinh doanh, sản 
phẩm và quy trình, định hình cũng như thích ứng với các xu 
hướng và thay đổi bên ngoài. Họ tuyển dụng và giữ chân 
thành công nhân tài có kỹ năng, kiến thức, giảm thiểu rủi 
ro và nhận ra những cơ hội trong thị trường luôn thay đổi. 
Bộ phận phát triển lãnh đạo và nhân sự có vai trò quan 
trọng trong tuyển dụng, đào tạo và khen thưởng cá nhân 
nhằm gặt hái thành công trong bối cảnh này.

Với tốc độ thay đổi ngày càng nhanh và vai trò doanh 
nghiệp luôn phát triển trong xã hội, các phương pháp phát 
triển lãnh đạo truyền thống liên tục phát triển nhằm trang 
bị sự tự tin và kỹ năng cho các nhà lãnh đạo luôn linh hoạt 
trong một thế giới không ổn định, dễ thay đổi, phức tạp và 
mơ hồ (VUCA8). Điều này mang lại nhiều cách thức điều 
chỉnh năng lực lãnh đạo mới, chẳng hạn như “nhà lãnh đạo 
của tương lai”, “kiểm soát phức tạp”, “khả năng lãnh đạo 
trong thế giới luôn biến động” và “tiên phong đổi mới”. 
Trong bối cảnh này, các chương trình mới có xu hướng tập 
trung vào một hay nhiều lựa chọn sau:

Phát triển đội ngũ lãnh đạo có khả năng thích nghi và 
cầu thị9

Xây dựng các phương pháp kiểm soát vấn đề phức 
tạp và hệ thống phức tạp10

Sử dụng mục tiêu cá nhân như động lực thúc đẩy 
năng suất vượt trội11

Cam kết tiên phong đổi mới thông qua thử nghiệm 
đổi mới12

Khuyến khích các phương pháp lãnh đạo có ý thức, 
đáng tin cậy và đồng cảm13
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Thách thức và khó khăn nổi bật 
đối với năng lực lãnh đạo

Tăng cường sự đồng 
thuận về các năng lực 
lãnh đạo cốt lõi

Những diễn biến quan trọng này thể hiện những tiến bộ 
đáng kể. Tuy nhiên, dựa vào nghiên cứu và kinh nghiệm 
của chúng tôi, dù đây là những khía cạnh quan trọng 
nhưng không đầy đủ về năng lực lãnh đạo.

Nhà lãnh đạo có năng lực, có tầm nhìn sẽ được truyền cảm 
hứng với mục tiêu kết hợp thành công kinh doanh với hiệu 
quả xã hội tích cực mang lại. Điều này buộc họ phải cam 
kết định hình nên tương lai chứ không đơn giản chỉ thích 
ứng với nó, và phải được chuẩn bị để giải quyết các thách 
thức cụ thể hiện hữu khi thực hiện mục tiêu này.

Khuôn khổ và phương pháp truyền thống - tập trung vào 
duy trì thành công với các hệ thống kinh tế và xã hội hiện 
tại thay vì thay đổi các hệ thống này - vẫn chưa nhìn nhận 
ra nhiều thách thức  và các nhà lãnh đạo không được trang 
bị để đối phó những thách thức này. Những thách thức và 
khó khăn này bao gồm:

Cân bằng giữa thay đổi dài hạn với đạt được kết quả ngắn hạn

Đạt được tiến bộ trong điều kiện các tín hiệu trên thị trường 
chỉ ghi nhận các giá trị tạo ra cho cổ đông chứ không cho các 
bên liên quan trong phạm vi lớn hơn

Đặt mục tiêu dựa theo căn cứ khoa học chứ không phải những 
mục tiêu có khả năng hay dễ dàng thực hiện ở thời điểm hiện tại

Không đáp ứng được kỳ vọng xã hội khi chưa có hình mẫu 
kinh doanh nào trước đó

Tạo ra tác động tích cực lên các vấn đề tiêu cực như đói nghèo 
và bất bình đẳng

Thực hiện hợp tác quốc tế, liên ngành trong bối cảnh bất ổn 
địa chính trị gia tăng, xu hướng bảo hộ gia tăng và khác biệt 
cơ bản trong thế giới quan

Hiểu phương pháp thúc đẩy thay đổi trong toàn hệ thống

Xác định các điểm đòn bẩy trong hệ thống kinh tế

Xác định ranh giới 'công bằng' đối với trách nhiệm doanh nghiệp

Mặc dù có nhiều phương pháp phát triển năng lực lãnh 
đạo nhưng ngày càng có nhiều sự đồng thuận về cấu 
trúc ba chiều về phát triển năng lực lãnh đạo hiệu quả: 
Phát triển tư duy (hay kiến thức), giá trị (hay bản thân), 
và thực tiễn (hay kỹ năng).14

Thúc đẩy ba chiều về năng lực lãnh đạo là yếu tố cốt lõi 
trong phương pháp phát triển năng lực lãnh đạo của 
CISL nhưng được diễn giải theo quan điểm của chúng 
tôi về bản chất của lãnh đạo.

Trong khi tư duy luôn là thành tố quan trọng của lãnh 
đạo hiệu quả, đối mặt với những thách thức mới, tính 
cách, giá trị cơ bản, đạo đức, thế giới quan, thái độ, khả 
năng kiểm soát cũng như các năng lực, kỹ năng cụ thể 
cũng có tầm quan trọng tương đương - nếu không 
muốn nói là hơn - để đạt được sự thay đổi15.

Hơn nữa, các chương trình lãnh đạo phải phân biệt 
giữa phát triển ‘người lãnh đạo’ và ‘năng lực lãnh đạo’16. 
Phát triển người lãnh đạo tập trung vào phát triển cá 
nhân trong khi phát triển năng lực lãnh đạo lại tập trung 
vào năng lực tập thể, có tính đến sự đa dạng và thế 
mạnh của các cá nhân trong toàn bộ tổ chức. Sử dụng 
phương pháp đa cấp, bao gồm năng lực của cá nhân, 
tổ chức và toàn xã hội, có thể đảm bảo rằng lãnh đạo 
không được coi là đặc quyền của số ít ‘tinh anh’17

Khuôn khổ và phương pháp 
truyền thống vẫn chưa nhìn 
nhận các thách thức phổ biến và 
các nhà lãnh đạo không được 
trang bị để đối phó những thách 
thức này.
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Năng lực lãnh đạo 
chúng ta cần
Sử dụng thông tin do CISL thu 
thập từ hơn 8.000 nhà lãnh đạo 
trên thế giới, Mô hình Lãnh đạo 
Tác động của Cambridge mô tả 
năng lực lãnh đạo chúng ta cần 
để mang lại giá trị cho doanh 
nghiệp, xã hội và môi trường.

Đó là năng lực lãnh đạo:

Được định hướng theo mục đích, 
nhằm lồng ghép thành công doanh 
nghiệp với lợi ích xã hội và môi 
trường tích cực, và theo cam kết thay 
đổi các hệ thống kinh tế, xã hội nhằm 
đạt được sự thay đổi ở tốc độ và mức 
độ mong muốn.

Phản xạ và thích ứng nhanh nhạy; 
không ngừng lĩnh hội cái mới cũng 
như loại bỏ những thứ đã biết, tự chịu 
trách nhiệm về các biện pháp thực 
hiện nhằm đạt được kết quả mong 
muốn:

Được xây dựng dựa trên tư duy, giá 
trị và thực tiễn nhằm đạt được mục 
đích sau:

Đảm bảo nhất quán và toàn vẹn, nói 
đi đôi với làm

Từ bỏ các thông lệ, phương pháp, di 
sản cũ không còn phù hợp với mục 
đích trong bối cảnh mới, với dữ liệu 
và thông tin mới

Đảm bảo mức độ tham vọng được 
xác định bởi những yếu tố cần thiết 
và đảm bảo các mục tiêu được xác 
định theo căn cứ khoa học mới nhất, 
thay vì những mục tiêu có thể hay dễ 
thực hiện ở thời điểm hiện tại

Tìm kiếm, phân tích và chia sẻ dữ 
liệu và bằng chứng về sự tiến bộ - và 
sẵn sàng thích nghi và thay đổi các 
mục tiêu, chiến lược phù hợp với điều 
này

Giá trị: Phát triển các giá trị, khả 
năng kiểm soát và thế giới quan phù 
hợp với mục tiêu xây dựng thành 
công năng lực lãnh đạo có mục đích 
rõ ràng.

Tư duy: Phát triển cơ sở hiểu biết, tư 
duy và kiến thức theo ngữ cảnh cần 
thiết để đổi mới các hình thức giá trị 
kinh tế và xã hội mới.

Thực tiễn: Xây dựng thông lệ lãnh 
đạo, kỹ năng cụ thể và khả năng ứng 
phó nhằm thử nghiệm và đạt được 
kết quả mong muốn.

PHÁT TRIỂN 
NĂNG LỰC LÃNH 

ĐẠO TRONG 
TOÀN DOANH 

NGHIỆP
Tạo ra tương lai 

chúng ta muốn có sẽ 
đòi hỏi các tổ chức 

phải trau dồi năng lực 
lãnh đạo có mục tiêu, 
nhạy bén ở mọi cấp 
độ và tận dụng các 

thế mạnh và phương 
pháp đa dạng, bổ 
sung cho nhau.
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Hình 1: Mô hình Lãnh đạo Tác động của Cambridge
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Giá trị

Bộ máy lãnh đạo có mục 
tiêu, tập trung vào hệ thống 
này có ảnh hưởng tới tư duy, 
giá trị và thực tiễn phải được 
phát triển cả ở mức độ cá 
nhân và tập thể.

Xã hội đang ngày càng mong muốn các 
doanh nghiệp đảm nhận trách nhiệm rộng 
lớn hơn so với các giới hạn hoạt động của 
mình. Doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ chủ 
động xây dựng các giải pháp đối phó với 
các thách thức xã hội, môi trường và xây 
dựng tương lai mà chúng ta mong muốn.

Tạo ra tương lai chúng ta mong muốn sẽ 
cần các tổ chức phải nuôi dưỡng bộ máy 
lãnh đạo ở các cấp độ, và khai thác các 
thế mạnh cũng như phương pháp tiếp cận 
đa dạng, bổ trợ cho nhau.

Liên kết các giá trị cá nhân và tập thể nhằm 
khơi dậy trách nhiệm, sự tận tâm, lòng dũng 
dũng cảm và nguồn cảm hứng.

Xây dựng khả năng kiểm soát và ý thức về 
trách nhiệm dẫn dắt đổi mới cần thiết

Nêu lên thế giới quan và hiểu rõ ảnh hưởng 
của thế giới quan tới nhận định và quyết 
định

Hiểu rõ nguồn cảm hứng và ý nghĩa của nó

Nâng cao ý thức trách nhiệm, cam kết hợp lý để trở 
thành một phần của giải pháp

Nêu lên những giả định về thế giới quan, và tìm hiểu 
những điều này ảnh hưởng thế nào tới nhận định

Giải quyết định kiến, rào cản và mâu thuẫn trong 
lồng ghép mục tiêu và thực hiện

Rõ ràng về lập trường đối với các khái niệm đạo đức 
như ‘công bằng’, ‘bao trùm’ và ‘trách nhiệm’ và 
những khái niệm này định hình quyết định như thế 
nào

Làm rõ mục đích và ý định từ những đóng góp cá 
nhân và những kết quả mong đợi

Phát triển năng lực kiểm soát nhằm chủ động thay 
đổi mà kiểm soát được ‘cái tôi’ và tương tác được với 
những thay đổi khác

Biết những gì mình dung nạp - các nguyên tắc và 
niềm tin củng cố hành động dũng cảm

Lồng ghép giá trị và mục đích với thành công kinh 
doanh mà mang lại hiệu quả xã hội và môi trường 
tích cực



Tư duy Thực tiễn

Nâng cao hiểu biết về bối cảnh kinh doanh 
biến đổi không ngừng và kỳ vọng xã hội 
luôn phát triển

Phân tích và tin tưởng vào cơ sở khoa học và dữ liệu 
đằng sau các xu hướng định hình cơ sở hoạt động 
cho doanh nghiệp

Xây dựng thái độ và lề lối lãnh đạo cần có 
để tạo ra thay đổi cấp hệ thống mong muốn

Gia tăng động lực, quyết tâm và kiên trì để hoàn 
thành công việc, nâng cao trí tuệ để nhận biết các 
cơ hội quan trọng
Tích cực nâng cao hiểu biết sâu sắc về các quan 
điểm, vai trò khác nhau, mở rộng phương pháp tiếp 
cận toàn diện, thấu cảm để hiểu rõ các vấn đề khác
Tích cực thử nghiệm, rèn giũa khả năng sáng tạo, 
khả năng thích ứng, tính linh hoạt để thúc đẩy đổi 
mới

Phát triển các kỹ năng, năng lực cụ thể 
nhằm tạo sự thay đổi ở cấp hệ thống

Phát triển kỹ năng tư duy chiến lược, lập kế hoạch 
và quản lý thay đổi nhằm đạt được thay đổi toàn hệ 
thống
Xây dựng năng lực hợp tác hiệu quả vượt xa ranh 
giới truyền thống thông qua chủ động lắng nghe, đối 
thoại, xây dựng niềm tin và xử lý căng thẳng

Làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân, và xây 
dựng niềm tin, kiên định trong hành động

Hiểu rõ phạm vi vai trò mang lại thay đổi, xây dựng 
niềm tin vào đóng góp của bản thân và hiểu rõ thời 
điểm sử dụng kết hợp vai trò, đóng góp của những 
người khác

Củng cố sự kiên định của các nhân và tập thể nhằm 
duy trì tham vọng và động lực trong thời gian dài

Nâng cao khả năng sử dụng tiếng nói cá nhân, tổ 
chức và khai thác sức ảnh hưởng của các câu 
chuyện tiêu biểu nhằm tạo ra thay đổi mong muốn 
trong toàn hệ thống

Phát triển tư duy và kỹ năng tư duy cần thiết 
để dẫn dắt thay đổi trong các hệ thống phức 
tạp

Xây dựng nền tảng kiến thức cho đổi mới, 
hình thành các hình thức giá trị mới, cả về 
mặt thương mại và xã hội

Phát triển khả năng tư duy bao quát về toàn bộ hệ 
thống, tập trung xác định các điểm can thiệp

Cẩn trọng phân tích xu hướng chủ đạo trong đổi 
mới, chuyển đổi

Hiểu rõ cách thức đổi mới mô hình kinh doanh, sản 
phẩm và quy trình nhằm mang lại hiệu quả kinh 
doanh và hiệu quả tích cực cho xã hội nói chung
Nhận biết nơi doanh nghiệp có cơ hội, năng lực cụ 
thể để thay đổi, khôi phục hay tạo giá trị mới mà 
trường hợp kinh doanh hiện tại chưa tạo ra được

Tìm hiểu mâu thuẫn, bất nhất và tính phức tạp, thích 
nghi và thay đổi tư duy cần thiết
Diễn giải những ưu tiên, quyết định ngắn hạn dựa 
theo tầm nhìn xa hơn trong tương lai khác biệt

Nâng cao tính linh động trong suy xét và đánh giá 
các rủi ro và cơ hội đi kèm
Am tường bối cảnh của tất cả các bên liên quan 
cùng những kỳ vọng xã hội luôn thay đổi
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Khoảng cách
năng lực lãnh đạo
Thực trạng phát triển năng lực 
lãnh đạo: Các doanh nghiệp chưa 
phát triển được năng lực lãnh đạo 
chúng ta cần để xây dựng tương 
lai mà chúng ta mong muốn.

Năm 2017, CISL tiến hành nghiên cứu lãnh đạo doanh 
nghiệp nhằm hiểu rõ hơn về cách thức các công ty đa quốc 
gia xác định và phát triển đội ngũ lãnh đạo nguồn nhằm 
gặt hái thành công trong môi trường kinh doanh ngày càng 
phức tạp, đồng thời đóng góp vào các mục tiêu xã hội và 
môi trường lâu dài18. Nghiên cứu được tiến hành qua trao 
đổi với các chuyên gia phát triển bền vững, giám đốc nhân 
sự, chuyên gia đào tạo và phát triển tại hơn 20 công ty đa 
quốc gia có trụ sở tại châu Âu, châu Á, Trung Đông và Bắc 
Mỹ.

Báo cáo đưa ra kết luận chính sau:

Các doanh nghiệp đang chỉ dẫn nhân viên xem xét 
hiệu quả xã hội và môi trường song song với thành 
công kinh doanh đã thu được những lợi ích rõ ràng 
như sự tham gia ngày càng lớn của nhân viên, thu 
hút và giữ chân tài năng cũng như các phương pháp 
đổi mới và ảnh hưởng tích cực tới thương hiệu, uy 
tín.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhận ra rằng họ đang bỏ 
lỡ những lợi ích này bởi vì nhiều nhân viên, ở tất cả 
các cấp, không có kiến thức và năng lực cần thiết. 
Nguyên nhân của vấn đề này thường đến từ sự 
thiếu liên kết, cộng tác giữa các bộ phận phát triển 
bền vững, nhân sự và đào tạo.

Trong nhiều doanh nghiệp, các thành viên Hội đồng 
Quản trị và đội ngũ quản lý hầu như không nắm bắt 
được bối cảnh mới. Họ thiếu tiếp xúc trực tiếp 
thường xuyên để có thể nhìn nhận được những tác 
động của thách thức xã hội và môi trường tại các thị 
trường họ đang hoạt động - dẫn đến thiếu chỉ đạo 
cũng như thiếu động lực thúc đẩy thay đổi sâu rộng. 
Tuy nhiên, trong nhiều doanh nghiệp, các lãnh đạo 
ở cấp cao nhất này được cho là bị kinh nghiệm cũ 
chi phối tư duy nên không thể tự đặt ra yêu cầu phát 
triển bản thân.

Trong nhiều doanh nghiệp, 
các thành viên Hội đồng 
Quản trị và đội ngũ quản lý 
hầu như không nắm bắt 
được bối cảnh mới.
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Xây dựng bộ máy lãnh đạo vì sự phát triển bền vững 
không đơn thuần là bổ sung thêm một cấu phần phù hợp 
với toàn bộ hệ thống một cách cứng nhắc vào các chương 
trình hiện có mà là tìm ra khác biệt về kiến thức, tư duy, giá 
trị, thái độ và năng lực, hiểu được các điểm đòn bẩy (lever-
age point) và phát triển phương pháp phù hợp nhằm đáp 
ứng những nhu cầu này. Trong số các tổ chức mà CISL 
trao đổi, các yêu cầu quan trọng thường gặp bao gồm:

Cần hỗ trợ lãnh đạo phát triển tư duy cảm xúc và đồng 
cảm, khả năng chủ động lắng nghe, khả năng nhận thức 
và khả năng giải quyết định kiến vô thức, sẵn sàng tiếp 
thu cái mới, khả năng bao quát và ham học hỏi.

Cần truyền cảm hứng và thúc đẩy niềm đam mê của 
nhân viên. Lồng ghép phát triển bền vững vào chiến lược 
và mục tiêu có vai trò rất quan trọng nhưng sẽ là chưa đủ 
nếu nhân viên không có niềm đam mê và tư duy cần thiết 
để dẫn dắt đổi mới.

Kĩ năng giao tiếp. Các nhà lãnh đạo cần có tài năng kể 
chuyện, đưa tầm nhìn hay chiến lược vào cuộc sống, 
khiến câu chuyện giàu tính hiện thực và mang màu sắc 
cá nhân.

Giúp nhân viên sẵn sàng tham gia các nhóm liên quan 
bên ngoài, dẫn dắt sự phát triển tích cực trong bối cảnh 
mới. Rất khó phá vỡ các ranh giới truyền thống của một 
tổ chức nhưng đó là một cách quan trọng để mở ra cơ hội 
đổi mới và tăng trưởng mới.

Phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận khác nhau trong một 
tổ chức. Điều này đòi hỏi lãnh đạo phải có khả năng ‘đặt 
mình vào vị trí của người khác’ và hiểu rõ ưu tiên, chuyên 
môn của nhau.

Cần nhân viên suy nghĩ sáng tạo, đột phá hơn. Đôi khi tất 
cả những điều ta cần chỉ là xác định tham vọng, cho phép 
phản hồi sáng tạo và sau đó tạo không gian cho đổi mới 
sáng tạo. Tại thời điểm khác, đó chính là mang lại tư duy 
sáng tạo hay cung cấp công cụ tư duy nhưng đôi khi đó 
chỉ là truyền dẫn lòng can đảm và sự kiên định.

Nhìn chung, một trong những thách thức lớn nhất mà các 
doanh nghiệp phải đối mặt trong báo cáo này là nỗ lực 
cân bằng giữa nhu cầu kinh doanh ngắn hạn với quy 
hoạch và hiệu quả dài hạn. Trong nhiều trường hợp, các 
doanh nghiệp đã thừa nhận tác động kinh tế của các xu 
hướng toàn cầu, nhưng họ không thể biến nhận thức này 
thành chương trình phát triển năng lực lãnh đạo. Trọng 
tâm là đào tạo, quy trình và thủ tục tuân thủ bắt buộc và 
có một chút thời gian đánh giá nhu cầu dài hạn cũng như 
phát triển năng lực lãnh đạo.

Để các doanh nghiệp định hình tương lai chúng ta mong 
muốn thành công - lồng ghép thành công kinh doanh với 
hiệu quả xã hội và môi trường tích cực - chúng ta cần thấy 
được những thay đổi đáng kể trong việc phát triển năng 
lực lãnh đạo. Quá trình này cần sự phối hợp mới mẻ giữa 
đội ngũ quản lý nhân sự, đào tạo và phát triển, phát triển 
bền vững và điều hành, cũng như đầu tư vào năng lực bộ 
máy lãnh đạo lên tới cấp độ Hội đồng Quản trị.
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Hiện trạng hoạt động
phát triển năng lực lãnh đạo

Khoảng cách
năng lực lãnh đạo
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Công tác phát triển 
lãnh đạo của CISL

Trong gần 30 năm qua, Viện Lãnh 
đạo Phát triển bền vững, Đại học 
Cambridge (CISL) luôn đi đầu trong 
xác định và phát triển năng lực 
lãnh đạo cần thiết để xây dựng nền 
kinh tế bền vững và tương lai 
chúng ta mong muốn.

Gần 8.000 giám đốc điều hành và học viên đã tham gia 
vào các chương trình giáo dục của chúng tôi với mục tiêu 
phát triển và nâng cao năng lực cho những người dẫn dắt 
đổi mới doanh nghiệp thuộc mọi cấp độ. Mạng lưới cựu học 
viên toàn cầu của chúng tôi chính là một công cụ đổi mới 
mạnh mẽ, cung cấp chu kỳ học tập hoàn hảo vì cựu học 
viên quay trở lại tham gia vào nghiên cứu, giảng dạy và 
nghiên cứu trường hợp điển hình. Thông qua những tương 
tác này, Viện không ngừng lĩnh hội các bài học thực tiễn 
mới nhất ngay khi chúng mới xuất hiện và sau đó chúng tôi 
đưa những bài học thực tiễn này vào các chương trình 
giảng dạy.

Từ quan điểm toàn cầu, hoạt động của chúng tôi gặp nhiều 
thuận lợi khi chúng tôi làm việc với các giám đốc điều hành 
từ những công ty lớn nhất thế giới cũng như các tổ chức 
quốc tế như Ngân hàng Thế giới và thị trưởng từ các thành 
phố lớn tại Trung Quốc. Mỗi năm chúng tôi làm việc với 
hơn 100 công ty và tổ chức nhằm phát triển các vị trí lãnh 
đạo của họ. Thông qua hợp tác với các công ty riêng lẻ và 
quy tụ các nhóm tổ chức hàng đầu và nhà hoạch định 
chính sách liên quan đến các vấn đề như ngân hàng và 
phát triển bền vững, vốn tự nhiên và chính sách biến đổi 
khí hậu, chúng tôi thấu hiểu các vấn đề chiến lược mà các 
doanh nghiệp và lãnh đạo phải đối mặt khi họ cố gắng lồng 
ghép chiến lược và hành động với tương lai mà chúng ta 
mong muốn.

Mô hình lãnh đạo được mô tả trên đây đúc kết những gì 
chúng ta đã lĩnh hội thành phương pháp thông báo các 
chương trình phát triển lãnh đạo cho bản thân chúng tôi 
cũng như cho những người khác học hỏi.



CISL phát triển năng 
lực lãnh đạo bằng 
cách:

Các nguyên tắc nền móng trong 
công tác phát triển năng lực lãnh 
đạo là: 

Giúp các doanh nghiệp đánh giá 
nhu cầu lãnh đạo và phát triển một 
chiến lược đáp ứng thông qua các 
dịch vụ tư vấn.

Chúng tôi có sứ mệnh rõ ràng. 
Tất cả hoạt động đều vì sứ mệnh 
xây dựng nền kinh tế bền vững.

Chúng tôi tìm cách lồng ghép 
thành công kinh doanh với phục 
vụ nhu cầu xã hội, và hợp tác giúp 
doanh nghiệp hiểu rõ và lồng ghép 
thành công.

Chúng tôi tạo điều kiện đổi mới 
thông qua kiến tạo không gian 
cho đối thoại xây dựng và đổi 
mới. Chúng tôi cung cấp chuyên 
gia kiến tạo môi trường đáng tin cậy 
để tìm đáp án cho những câu hỏi cơ 
bản về mục đích, giá trị và thế giới 
quan - cho các nhóm cá nhân hay 
nhóm doanh nghiệp - và nêu lên, 
tìm hiểu những ý tưởng và giải pháp 
mới.

Mục tiêu của phương pháp tiếp 
cận liên ngành, đa dạng của 
chúng tôi là áp dụng trong tất cả 
các lĩnh vực truyền thống. Chúng 
tôi hỗ trợ hợp tác giữa doanh 
nghiệp, cơ quan chính phủ, tài 
chính, học thuật và tổ chức xã hội, 
và sử dụng kiến thức sâu rộng thu 
được từ quá trình hợp tác với nhiều 
ngành nghề và khu vực để giải 
quyết nhiều vấn đề xã hội và môi 
trường.

Chúng tôi thiết kế tất cả các 
chương trình theo nhu cầu của 
người học. Chúng tôi đảm bảo 
rằng các nhà lãnh đạo được truyền 
cảm hứng và tham gia trong suốt 
quá trình học, thậm chí ngoài 
chương trình học với chúng tôi, 
bằng cách dành thời gian nắm bắt 
nhu cầu, động cơ của khách hàng 
và học viên cũng như những áp lực, 
xu hướng tạo ra hoàn cảnh cá nhân 
và tổ chức. Chúng tôi công nhận và 
sử dụng phong cách học tập đa 
dạng, hỗ trợ phát triển các mạng 
ngang hàng đang diễn ra mạnh 
mẽ.

Hoạt động của chúng tôi dựa trên 
nền tảng nghiên cứu và dẫn 
chứng từ Đại học Cambridge và 
các tổ chức khác mà chúng tôi cho 
rằng đó là tốt nhất

Chúng tôi tập trung vào giải 
pháp. Chúng tôi hiểu rõ nhiều vấn 
đề của thế giới. Chúng tôi giúp tìm 
ra các giải pháp tham vọng nhưng 
thực tế thông qua thúc đẩy các 
phương pháp và hợp tác mới, thông 
qua khai thác đổi mới sáng tạo và 
công nghệ, và thông qua chia sẻ 
học thuật nhằm tạo ra tác động 
rộng lớn hơn.

Chúng tôi tập trung vào giải 
pháp. Chúng tôi hiểu rõ nhiều vấn 
đề của thế giới. Chúng tôi giúp tìm 
ra các giải pháp tham vọng nhưng 
thực tế thông qua thúc đẩy các 
phương pháp và hợp tác mới, thông 
qua khai thác đổi mới sáng tạo và 
công nghệ, và thông qua chia sẻ 
học thuật nhằm tạo ra tác động 
rộng lớn hơn.

Chúng tôi chấp nhận thách thức, 
nghiêm khắc nhưng mang lại lợi 
ích, đưa ra mức độ tham vọng và 
trách nhiệm một cách khoa học. 
Chúng tôi khuyến khích suy nghĩ 
nghiêm túc và hướng các doanh 
nghiệp và cá nhân tiếp cận các 
quan điểm khác nhau, đồng thời 
cung cấp hỗ trợ chuyên gia

Phát triển năng lực và cam kết 
của cá nhân dẫn dắt doanh nghiệp 
đi lên trong bối cảnh toàn cầu thay 
đổi nhanh chóng, thông qua đào 
tạo học viên và đào tạo lãnh đạo

Hỗ trợ các tổ chức chuẩn bị cho 
tương lai bằng cách giúp họ hiểu 
rõ và kiểm soát rủi ro, tận dụng các 
cơ hội tạo ra giá trị lâu dài và xây 
dựng môi trường thuận lợi cho kinh 
doanh bền vững

Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ 
chức nhằm dẫn dắt thay đổi mang 
tính hệ thống thông qua cùng kiến 
tạo các giải pháp, nắm giữ các vị trí 
lãnh đạo và thực hiện can thiệp có 
mục tiêu
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Kiến thức, ảnh hưởng chính 
sách, tác động kinh doanh của 
Cambridge

Viện Lãnh đạo Phát triển bền 
vững, Đại học Cambridge (CISL) 
quy tụ doanh nghiệp, chính phủ 
và tổ chức học thuật nhằm tìm ra 
giải pháp cho những thách thức 
phát triển bền vững trọng yếu.

Tận dụng thế mạnh đa ngành, 
đẳng cấp thế giới của Đại học 
Cambridge, CISL gia tăng kiến 
thức và nhận thức cho các nhà 
lãnh đạo thông qua các chương 
trình đào tạo lãnh đạo; xây dựng 
mối quan hệ chiến lược, sâu sắc 
với lãnh đạo doanh nghiệp; và tạo 
cơ hội trao đổi, hoạt động cộng 
tác thông qua các nền tảng kinh 
doanh của mình.

Trong 25 năm qua, chúng tôi đã 
phát triển mạng lưới lãnh đạo với 
hơn 7.000 cựu học viên từ các tổ 
chức toàn cầu hàng đầu và một 
đội ngũ chuyên gia bao gồm 
nghiên cứu sinh, giảng viên và 
nhân viên. Hoàng tử xứ Wales là 
người bảo trợ của CISL, đã truyền 
cảm hứng và ủng hộ nhiều sáng 
kiến của chúng tôi.
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