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Trong kỷ nguyên mới của một thế giới VUCA đầy biến động,
đặc biệt là khi cơn đại dịch COVID-19 còn đang hoành hành
khắp thế giới, thị trường ngày càng trở nên cạnh tranh gay
gắt và khốc liệt hơn. Do đó sự thay đổi của các doanh nghiệp
để thích nghi và vượt qua các thách thức mới với là một bài
toán khó cần tìm ra ngay lời giải. Doanh nghiệp nào sớm đưa
ra đáp án và nhanh chóng thay đổi tích cực trước các đối thủ
cạnh tranh chắc chắn sẽ chiếm giữ thế thượng phong và cơ
hội dẫn dắt thị trường. Có ý chí và nhận thức là thế nhưng
trong thực tế, để có được sự thay đổi phù hợp đạt được các
kết quả mong đợi lại là một quy trình khoa học mà không
phải doanh nghiệp nào cũng biết áp dụng. Đặc biệt, với các
tổ chức lớn và có bề dày kinh nghiệm hoạt động nhiều năm,
quá trình này càng thử thách hơn với nỗi sợ hãi phải thay
đổi. Vì vậy, "Quản trị sự thay đổi" là khả năng mà mọi nhà
lãnh đạo cần phải có. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi
cùng nhau vượt qua nỗi sợ, thúc đẩy và tiên phong trong quá
trình đưa tổ chức của mình ngày càng phát triển vững mạnh.

"Change does not roll in on the wheels of inevitability,
but comes through continuous struggle."

~ Martin Luther King Jr. ~
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Hiểu được tại sao thay đổi là tất yếu.
Hiểu được các sai lầm thường gặp trong quá trình quản trị
sự thay đổi và cách thức để vượt qua các sai lầm đó. 
Nắm vững phương pháp để giúp tổ chức vượt qua sự trì trệ,
tạo động lực cho hành động và giúp sự thay đổi gắn chặt vào
văn hóa tổ chức. 
Nắm vững mô hình 8 bước của John Kotter để quản trị sự
thay đổi hiệu quả.
Hiểu rõ bản thân và tổ chức mình cần chuẩn bị những gì cho
tương lai. 

       Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên có thể: 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Cung cấp cho các cấp quản lý và nhà lãnh đạo doanh nghiệp
những tư duy và nhận thức quan trọng, cũng như các công cụ,
phương pháp khoa học trong công tác quản lý và lãnh đạo sự
thay đổi theo mô hình 8 bước của John Kotter

Khoá học phù hợp với: Ban Giám đốc, Quản lý Cấp trung (Giám
đốc Chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận trong
doanh nghiệp), L&D, truyền thông, và nhân viên giữ vai trò then
chốt như tác nhân tạo ra những thay đổi cho công ty
Số lượng: 25 - 30 học viên.

Đào tạo lý thuyết, nhập vai, thảo luận tình huống, trò chơi,
“tập kích não", hỏi đáp, teambuilding (lựa chọn 2).

Thời gian : kéo dài 2 ngày. Từ 8:30 - 17:00.
Tại nhà máy (đề xuất), trung tâm đào tạo của Kim Đăng Consulting
tại Khu công nghệ phần mềm ITP – ĐHQG TP.HCM hoặc sự kiện
Teambuilding tại khu nghỉ mát.

"Quản trị sự thay đổi - Kim Đăng Consulting"
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Kỷ nguyên mới của thế giới VUCA đầy biến động hậu COVID-19; 
Nhu cầu thay đổi về tất cả các mặt: văn hóa, chiến lược, cấu trúc,
kỹ thuật... Các doanh nghiệp thất bại khi quản trị sự thay đổi 

Lý do mọi người chống lại sự thay đổi 
Cách thức đối phó sự kháng cự 
Các kỹ thuật thuyết phục mọi người thay đổi cách thức gắn kết
các bộ phận tham gia vào quá trình thay đổi để xem xét quyền lực
và lợi ích của họ 
Các hình thức thay đổi trong doanh nghiệp 
Sự khác biệt giữa quản trị sự thay đổi và dẫn dắt sự thay đổi 

Tạo cảm giác khẩn cấp 
Xây dựng nhóm liên minh dắt 
Phát triển tầm nhìn & chiến lược 
Truyền đạt tầm nhìn & chiến lược trong toàn tổ chức 
Gỡ bỏ những rào cản và trao quyền 
Tạo ra những thắng lợi ngắn hạn 
Củng cố và tạo ra nhiều sự thay đổi hơn 
Hòa nhập phương thức mới vào văn hóa

I. Sự thay đổi: lựa chọn hay bắt buộc 

II. Quản lý sự kháng cự 

II. Quy trình 8 bước của John Kotter: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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3 yếu tố quan trọng trong quản trị sự thay đổi .
Những công cụ để quản lý và giám sát sự thay đổi Phát triển
nguồn nhân lực hỗ trợ cho các giai đoạn thay đổi.
Xác định ma trận kỹ năng của nguồn nhân lực tham gia thay đổi.
Taọ động lực, đào tạo và hướng dẫn nhân viên.

Chân dung tổ chức mới trong thế kỷ 21 (về văn hóa, cơ cấu, hệ
thống...).
Chân dung con người thế kỷ 21. 

III. Phân tích các sai lầm thường gặp trong quá trình thay đổi:

IV. Chân dung tổ chức và con người mới cho tương lai 

V. Tổng kết chương trình.

Có thể tùy chỉnh nội dung đào tạo để phù hợp với đặc thù và
kết quả phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) của quý khách hàng

"Quản trị sự thay đổi - Kim Đăng Consulting"
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