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Xuất hiện từ đầu những năm 1990 do Quân đội Hoa Kỳ công bố để mô tả về thế giới “đa phương”
sau Chiến tranh Lạnh, khái niệm VUCA ngày nay đã trở thành một thuật ngữ phổ biến trong giới kinh doanh 
đặc biệt với những nhà quản lý. VUCA là tên viết tắt của các từ trong quan điểm cho rằng môi trường
kinh doanh luôn phải đối mặt với:

Với VUCA, phần lớn các quy tắc cũ không còn hữu dụng khi thế giới trở nên phẳng, cá nhân kết nối
với nhau và với mọi người, ranh giới dần biến mất, và thông tin có thể được truy cập từ bất cứ đâu và
bởi bất cứ ai chỉ với một chiếc máy tính có kết nối mạng. Hơn bao giờ hết, các nhà quản lý cần phải có 
cách tiếp cận và năng lực hoàn toàn mới để dẫn dắt bản thân và tổ chức vượt qua “ma trận” VUCA và
tới đích thành công.
Thế giới đã trở thành VUCA. Nhà quản lý ngày nay cũng cần có những NĂNG LỰC MỚI, bằng cách
trở thành nhà Lãnh đạo Linh hoạt (Agile), Tỉnh thức (Mindful), Hợp tác (Collaborative), và Nhà báo 
(Journalistic).

V Volatility: nhiều biến động 

Uncertainty: bất định U

U Complexity: phức tạp C

U Ambiguity: mơ hồ A

Lãnh đạo Linh hoạt
(Agile Leader)

Lãnh đạo Tỉnh thức
(Mindful Leader)

Lãnh đạo Hợp tác
(Collaborative Leader)

Lãnh đạo Nhà báo
(Journalistic Leader)
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Phản ứng kịp thời và đúng thời điểm
Quản lý các nhóm công chúng quan trọng
với tổ chức (stakeholder)
Truyền đạt dựa trên thông tin và
dữ liệu thực tế

Nhìn sáng tỏ
Nhìn sự kiện như nó vốn có
và không phán xét
Dẫn dắt đội nhóm với trí tò mò và sự tử tế

Phản ứng nhanh và mềm dẻo linh hoạt
Khuyến khích đổi mới và sử dụng
sức mạnh đội nhóm 
Đặt tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng 

Giải tỏa mâu thuẫn
Khuyến khích sự hòa nhập
Xây dựng sức mạnh tổng hợp
Tạo động lực cho nhân viên
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

    8:00 – 8:30 Đăng ký & Giao lưu

    8:30 – 8:45 Kỷ niệm 25 năm thành lập Human Dynamic
 Bài phát biểu chào mừng – Ông Eric Kung, Chủ tịch & CEO – Human Dynamic

    8:45 – 9:30 Diễn đàn thảo luận mở
             Ông Eric Kung, Chủ tịch & CEO, Human Dynamic, Hong Kong
             Ông Yau Shing-mu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao Thông và Nhà Ở, Hong Kong
             Ông Benjamin Paul, Chuyên viên Tư vấn Cấp Cao, Human Dynamic Ấn Độ
             Ông Brian Radomski, Chuyên gia Huấn luyện Lãnh đạo Cấp cao, Thái Lan
             Điều phối: Bà Trịnh Thu Hoài, Giám đốc điều hành vùng Bắc ASEAN, Human Dynamic 

  9:30 – 10:30 Lãnh đạo Linh hoạt (Agile Leader) 
 Trình bày: Eric Kung, Chủ tịch & CEO, Human Dynamic

10:30 – 10:50 Nghỉ giải lao

10:50 – 11:50 Lãnh đạo Tỉnh thức (Mindful Leader)
 Trình bày: Benjamin Paul, Chuyên viên Tư vấn Cấp cao, Human Dynamic Ấn Độ

11:50 – 12:00  Tổng kết chương trình buổi sáng

12:00 – 13:30 Ăn trưa

13:30 – 13:45 Thực hành: Thiền chánh niệm (Mindfulness)
            Hướng dẫn: Benjamin Paul, Chuyên viên Tư vấn Cấp cao, Human Dynamic Ấn Độ

13:45 – 14:45 Lãnh đạo Hợp tác (Collaborative Leader)
 Trình bày: Brian Radomski, Chuyên gia Huấn luyện Lãnh đạo Cấp cao, Thái Lan

14:45 – 15:00 Thực hành: Thiền chánh niệm (Mindfulness)
            Hướng dẫn: Benjamin Paul, Chuyên viên Tư vấn Cấp cao, Human Dynamic Ấn Độ

15:00 – 15:20 Nghỉ giải lao

15:20 – 16:20 Lãnh đạo Nhà báo (Journalistic Leader)
            Trình bày: Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao Thông và Nhà Ở, Hong Kong

16:20 – 16:30 Phiên hỏi đáp

16:30 – 16:50 Giới thiệu chương trình e-learning của Human Dynamic

16:50 – 17:00 Tổng kết chương trình
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VÌ SAO TÔI NÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH NÀY?
Chương trình được thiết kế dành riêng cho nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và quản lý nhân sự, những 
người đang nắm vai trò lãnh đạo trong tổ chức. Đây là chương trình hội nghị thường niên của Human 
Dynamic. Kể từ lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2014, chương trình đã và đang nhận được rất 
nhiều phản hồi tích cực từ phía doanh nghiệp và những người tham dự. 

Các diễn giả của chương trình sẽ mang đến không khí học tập và chia sẻ sôi nổi, cởi mở. Phần trình bày 
của các diễn giả sẽ đi qua những xu hướng mới nhất trên thế giới, nền tảng khoa học của năng lực lãnh 
đạo, những tình huống thực tế, và bài tập thực hành. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để nâng cấp kỹ năng lãnh 
đạo, mở rộng kết nối, và học hỏi từ chuyên gia. 

NGÔN NGỮ SỬ DỤNG
Tiếng Anh và tiếng Việt (Phần thảo luận và thuyết trình sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh. Người tham dự 
có thể sử dụng phiên dịch sang tiếng Việt bằng cách đeo tai nghe được đặt tại bàn).

VỀ HUMAN DYNAMIC
Human Dynamic là công ty tư vấn nhân sự hàng đầu tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương với lịch sử 25 
năm hỗ trợ các tập đoàn phát triển lãnh đạo, xây dựng đội nhóm, và thay đổi tổ chức. Với sự hiện diện trực 
tiếp của 20 văn phòng tại khu vực Châu Á, Châu Mỹ và Châu Âu, Human Dynamic cung cấp những giải 
pháp chất lượng, đáng tin cậy cho doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với văn hóa bản địa. 

HD Tư Vấn (Consulting) HD Đào Tạo (Learning) HD Sức Khỏe (Wellness)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

People Management Consulting (PMC)
Change Management Consulting (CMC) 
Outplacement Consulting Service (OCS)

Leadership Potential Assessment (LPA)
Learning & Development (L&D)
Business Leadership Coaching (BLC)
Blended Learning (e-learning)

Work Life Coaching (WLC)
Wellness Consulting Service (WCS) 
Critical Incident Management (CIM)

LIÊN HỆ 
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay
để được hỗ trợ: 

Đào Trọng Đức 
Mobile:  0909 675 357
Office:  (028) 5416 5716
E-mail:  duc.dao@humandynamic.com

Lưu ý: Giá vé đã bao gồm thuế VAT (10%)
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Vé tiêu chuẩn 2,500,000 VNĐ

Vé đặt mua sớm 2,000,000 VNĐ

Nhóm từ 3 người trở lên Giảm 10%

Nhóm từ 5 người trở lên Giảm 15%

(thanh toán trước ngày 13/7/2018)



DIỄN GIẢ

ERIC KUNG | Hong Kong
Eric Kung là nhà sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của Human Dynamic. Ông đã có hơn 25 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và quản trị con người. 

Eric thành lập Human Dynamic năm 1993 tại Hong Kong. Từ đó, ông dẫn dắt và phát triển Human Dynamic trở 
thành công ty tư vấn nhân sự hàng đầu tại Châu Á Thái Bình Dương chuyên cung cấp các giải pháp về Lãnh Đạo & 

Đối Mới. Eric có bề dày kinh nghiệm trong tư vấn tổ chức dẫn dắt sự thay đổi, lên chiến lược truyền thông nội bộ trong 
quá trình thay đổi và khi xử lý khủng hoảng. Ngoài ra, Eric cũng dành nhiều thời gian huấn luyện đội ngũ lãnh đạo cho 

doanh nghiệp thông qua các chương trình huấn luyện cá nhân hoặc đào tạo nội bộ. Một số khách hàng Eric đã từng 
làm việc gồm có IBM, Intel, HP, Credit Suisse, Standard Chartered Bank, HSBC, Manulife, Cigna, P&G, J&J, Nike, GE, Dow 

Chemical, Chevron, các phòng ban chính phủ và rất nhiều các tập đoàn đa quốc gia khác. Ông thường xuyên di chuyển 
giữa các nước trong khu vực từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Trung Đông, và Châu 

Âu để tư vấn và hỗ trợ khách hàng và là diễn giả trong các chương trình về quản trị nhân sự và điều hành doanh nghiệp. 

Trước khi thành lập Human Dynamic, Eric làm việc cho công ty Price Waterhouse Associates tại Hong Kong. Eric tốt 
nghiệp loại ưu đại học McMaster University tại Canada vào năm 1982 với chuyên ngành Thương Mại. Vào năm 1985, Eric 

hoàn thành bằng Thạc sỹ về Công tác Xã hội tại Đại học Hong Kong. Năm 1999, ông trở thành Thạc sỹ về Thần học tại 
Chủng viện Hong Kong Baptist Seminary. Hiện nay, Eric đang theo học chương trình Tiến sỹ về Lãnh Đạo & Đổi Mới tại đại 

học Antioch, bang Ohio, Mỹ. 

BENJAMIN PAUL | Ấn Độ
Benjamin Paul là chuyên viên Tư vấn Cấp cao của Human Dynamic tại Ấn Độ. Thông qua 

các chương trình đào tạo và huấn luyện, Benjamin giúp nhân viên của các tổ chức khách 
hàng nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất, sức bền trong công việc cũng như năng lực 

lãnh đạo. Là chuyên viên huấn luyện thuộc lĩnh vực Sức Khỏe Thể chất và Tinh thần, 
Benjamin có kinh nghiệm dày dạn trong các lĩnh vực về trí tuệ cảm xúc, sức bền tâm trí, quản 

lý sự căng thẳng, thiền chánh niệm, v...v… Với niềm tin mạnh mẽ rằng “Mỗi cá nhân đều có thể 
có cuộc sống tốt hơn”, Benjamin sử dụng nhiều cách thức và phương pháp tiếp cận khác nhau 

để tạo động lực, hỗ trợ khách hàng nắm quyền chủ động, vượt qua thử thách để đạt được sự 
viên mãn trong cuộc sống. 

Trong suốt 14 năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn và phát triển, Benjamin đã hỗ trợ khách hàng ở 
nhiều lĩnh vực khác nhau đạt được mục tiêu cá nhân cũng như mục tiêu tổ chức, như Allergan, 

Brocade, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Google, Hitachi Data Systems, HP, HSBC-GR, Intel, 
Johnson & Johnson, MAST, Mercedes Benz, P&G, PepsiCo India, Societe Generale, Swiss Re, 

Wrigley tại nhiều quốc gia Châu Á cũng như Châu Phi. Một số chương trình phát triển sức khỏe thể 
chất và tinh thần do Benjamin huấn luyện bao gồm:

•  Thiền chánh niệm – Công cụ lãnh đạo bản thân và đội nhóm 
•  Xây dựng sức bền tinh thần trong nghịch cảnh

•  Con đường dẫn tới sự bình an
•  Vượt qua sự thay đổi

•  Thay đổi lối sống – Cải thiện sức khỏe
•  Phát huy năng lực lãnh đạo trong bạn

•  Quản lý cảm xúc trong công việc 

Benjamin là chuyên gia huấn luyện lãnh đạo được chứng nhận bởi Cevey Systems, Đức; Giảng viên đào tạo 
nhóm tính cách DiSC được chứng nhận bởi Học viên Đào tạo Châu Á tại Singapore. Ông tốt nghiệp thạc sỹ 

khoa học về ngành Tâm lý học tại Bangalore, Ấn Độ. 
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DIỄN GIẢ

BRIAN (BJ) RADOMSKI | Thái Lan
BJ Radomski là một Chuyên Gia Huấn Luyện Cấp Cao cho các cấp điều hành. Trong hơn 20 năm qua, thông qua 

các chương trình tư vấn, đào tạo và huấn luyện, ông đã giúp hàng ngàn cá nhân, doanh nghiệp đạt được những 
kết quả thành công vượt bậc.

Ông là một trong những người tiên phong làm kinh doanh trong ngành huấn luyện (coaching). Năm 1998, BJ hoàn 
thành chứng chỉ Huấn luyện đầu tiên với Thomas Leonard tại trường đào tạo huấn luyện tại khu vực Bắc Mỹ. Kể từ 

đó, BJ đã được chứng nhận về các lĩnh vực như Ngôn ngữ Lập trình Tư duy NLP (Neuro-Linguistic Programming) và 
Công cụ đánh giá Trí tuệ Cảm Xúc Bar-on EQ-i. BJ được chứng nhận về Neuro-Semantics, là một trong số 2.100 

chuyên gia siêu huấn luyện (Meta-Coach) trên toàn cầu, và là một trong số 80 chuyên gia huấn luyện nhóm được 
chứng nhận bởi Hiệp hội Neuro-Semantics Quốc tế.

Hiện nay ông là người Huấn Luyện Lãnh đạo Cấp cao cho cấp điều hành ở khắp Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á. Một số 
chương trình BJ thường làm với khách hàng gồm có: Lãnh đạo Xuất sắc, Xây dựng nhóm làm việc hiệu suất cao, Lãnh 

đạo tự thân, Lập kế hoạch chiến lược, Kỹ năng huấn luyện cho nhà lãnh đạo, Ma trận vận hành, Giao tiếp hiệu quả, v..v…
Hiện tại BJ đang sống và làm việc tại Thái Lan. Một số khách hàng BJ đã từng làm việc gồm có USAID, Bain Consulting, 

Boonrawd Brewery- Singha Beer Company, Phillip Morris, Behn Meyer, AEON, GFK, Mosdorfer, Knill-Gruppe, Danieli, 
Technicolor, TH True Milk, và hơn 100 các nhà lãnh đạo cấp cao đến từ các công ty khác nhau tại Thái Lan, Châu Âu

và Bắc Mỹ. 

YAU SHING-MU | Hong Kong
Yau Shing-mu được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao Thông và Nhà Ở tại Hồng Kông từ 

tháng 8/2008 đến tháng 6/2017. Bộ Giao Thông và Nhà Ở là một trong những bộ ngành 
lớn nhất tại Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông.

Trước khi làm việc cho chính phủ, ông Shing-mu là một trong những nhà báo rất nổi tiếng tại 
Hồng Kông. Trong suốt 25 năm việc trong ngành báo chí và truyền thông, Shing-mu từng trải 

qua rất nhiều vị trí và công việc khác nhau, từ Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hồng Kông tới 
thời báo Hồng Kông Standard. Sau đó, vào năm 1992 ông gia nhập Thời Báo Kinh Tế Hồng 

Kông và từ đó giữ chức vụ Tổng Biên Tập trong suốt 8 năm từ 2000 đến 2008. 
Shing-mu là thành viên ban chấp hành của Hiệp hội Nhà Báo Hồng Kông và Ủy ban Báo chí 

Hồng Kông. Trong suốt 25 năm làm báo của mình, Shing-mu đã nhận được nhiều giải thưởng 
báo chí uy tín, trong đó có giải Nhà báo Xuất sắc nhất (Mục tin tức tổng hợp) được trao bởi

Hiệp hội Báo chí Hồng Kông năm 1986.

Shing-mu có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và 
chính phủ. Ông đã biên tập và xuất bản nhiều sách về các vấn đề xã hội tại Hồng Kông như vấn đề 

thanh thiếu niên, triển vọng kinh tế, v..v... Shing-mu có bằng Cử nhân Khoa học tại trường Đại Học 
Trung Quốc tại Hồng Kông và bằng Cử nhân Luật tại Trường Đại Học Kinh tế và Khoa học Chính Trị 

Luân Đôn. 

TRỊNH THU HOÀI | Việt Nam
Bà Trịnh Thu Hoài có hơn 14 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và phát triển tổ chức cho các công ty đa quốc 

gia. Bà khởi đầu sự nghiệp với vai trò phát triển kinh doanh trong ngành truyền thông và hiện giờ đang giữ vị trí 
quản lý cấp cao điều hành mọi hoạt động của 5 nước trong khu vực Bắc ASEAN của Human Dynamic, bao gồm 

văn phòng tại Việt Nam. 

Với niềm tin mạnh mẽ rằng mỗi cá nhân đều có khả năng hơn những gì họ nghĩ, bà dành nhiều thời gian trong công 
việc của mình để tạo động lực và giúp các cá nhân tìm kiếm “đòn bẩy” của bản thân để có sự phát triển đột phá. 

Hoài đã thực hiện các chương trình huấn luyện và đào tạo cho nhà lãnh đạo từ các công ty hàng đầu tại Việt Nam, 
giúp họ có hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân, từ đó thay đổi những cá nhân xung quanh họ. Trong đào tạo và huấn 

luyện, bà thường sử dụng những câu hỏi trực diện khiến học viên và khách hàng phải suy ngẫm và hồi tưởng sâu sắc, 
từ đó thay đổi tư duy và hành vi. Một số khách hàng bà Hoài đã từng làm việc gồm có Amway, Manulife, FSOFT, 

Allergan, Acecook, Johnson & Johnson, P&G, GE, MGF Sourcing, Intel, Nam Con Son Pipeline, SV Tech, Lazada, Phu 
Hung Assurance, Tan Son Nhat Golf, v…v…

Hoài là chuyên gia Chuyên gia Huấn luyện được chứng nhận của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF), Chuyên gia Huấn 
luyện Nhà Lãnh Đạo được chứng nhận bởi Cevey System (Đức), Giảng viên đào tạo nhóm tính cách DiSC được chứng 

nhận bởi DiSC Asia. Bà có bằng Thạc sỹ Khoa học ngành Truyền thông tại Đại học Louisiana (Mỹ) và bằng Cử nhân Kinh tế 
Đối ngoại tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội. 

Một số chủ đề đào tạo bà thường thực hiện:
• Dẫn dắt sự thay đổi

• Xây dựng nhóm làm việc năng suất cao
• Quản lý hiệu suất làm việc và huấn luyện

• Kỹ năng đàm phán và gây ảnh hưởng
• Kỹ năng thuyết trình và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp

• Kỹ năng lãnh đạo
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