Làm sao để ta sống đúng đời
và làm đúng việc? Làm sao để
đội ngũ của ta luôn hiệu quả
và tràn đầy sức sống?

lời đáp nằm ở
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Life Management Program (LMP)
Từ cái “gốc” của quản trị con người

N

hiều năm trước, có một câu nói nổi tiếng
trong một tác phẩm được nhiều người
biết đến, từng khiến nhiều thế hệ người
Việt Nam “dậy sóng” và coi đó là nguồn cảm
hứng sống của mình: “Đời người chỉ sống có
một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận
vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”.
Nhưng ít ai biết rằng, chuyện “sống sao cho
khỏi hoài phí” đó không chỉ là câu chuyện
về lý tưởng của riêng mỗi người chỉ có trong
các tác phẩm văn chương. Đó còn là một khoa
học về quản trị, và việc hiểu về chuyên ngành
“quản trị cuộc đời” này quan trọng đến mức
có thể nói rằng: Bạn sẽ chưa thể vỗ ngực xưng
danh tôi là nhà quản trị con người giỏi, chừng
nào mà bạn còn chưa biết cách giúp cho người
khác tự quản trị lấy đời mình.
Tại sao lại như vậy?

Peter Drucker, người được xem là “cha đẻ”
khoa học quản trị hiện đại của thế giới (Father
of Modern Management), và cũng là người
khởi xướng chuyên ngành “Quản trị cuộc đời”
(theo cách gọi của ông là “Managing oneself”)
đã từng viết: “Thành công trong nền kinh tế
tri thức chỉ đến với những ai hiểu rõ bản thân
mình - điểm mạnh của họ là gì, giá trị của họ nằm
ở đâu, và bằng cách nào họ sẽ làm việc tốt nhất”.
Từ đó có thể suy rộng ra, một tổ chức chỉ có
khả năng gặt hái được thành công khi tổ chức
đó có những con người biết rõ bản thân mình,
vai trò của mình trong tổ chức, cũng như
cách thức để tạo ra giá trị cao nhất cho tổ chức
của mình.
Ai cũng muốn mình thành công, hạnh phúc và
yêu đời như vậy. Nhà quản trị nào cũng muốn
có một đội ngũ với những con người như thế,
vừa hiệu quả, vừa nhân văn và luôn tràn đầy
sức sống. Nhưng có một sự thật là, việc đưa

bản thân bứt ra khỏi trạng thái “làng nhàng”
hay đưa tổ chức thoát ra khỏi tình trạng
“thiếu sinh khí” là việc không dễ chút nào.

Một phần nguyên nhân là do các giải pháp
đào tạo nhân viên áp dụng trong doanh nghiệp
thường thiên về kỹ năng và tác nghiệp, thuộc
về “phần ngọn”, mà chưa chạm đến “phần gốc”
sâu xa hơn là “làm sao để sống đúng đời và
làm đúng việc”. Giống như cuộc đối thoại
giữa Alice và chú mèo trong câu chuyện
“Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên”
của văn hào Lewis Carrol: Alice hỏi con mèo:
Tớ đi đường nào bây giờ? Con mèo trả lời:
Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu
chứ? Alice đáp lại: Tớ thật sự chẳng quan tâm
lắm về cái nơi mà mình muốn đến. Con mèo:
Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên
đi đường nào! Một khi mà cậu đã không quan
tâm đến cái nơi mà mình tới thì đi đường nào
mà chẳng được!
Quả thật, chẳng phải con mèo chịu thua trong
việc chỉ đường cho Alice, mà ngay cả những
người thông thái nhất cũng đành lắc đầu khi
phải chỉ đường cho một người mà không hề
biết rõ đích đến của mình là nơi đâu! Cũng
như tổ chức chỉ có thể đào tạo một người trở
nên hiệu quả và làm việc hết mình, khi bản
thân người đó trước hết phải có khao khát và
mong muốn “sống đúng đời và làm đúng việc” đã!

Nhiều tổ chức cố gắng bù đắp sự thiếu hụt
này bằng cách xây dựng một văn hóa doanh
nghiệp với những giá trị cốt lõi của riêng
mình, nhưng văn hóa đó vẫn chưa “ngấm” vào
trong tâm thức và hành xử của đội ngũ như
mong muốn. Đó là vì khi mỗi cá nhân vẫn còn
đang loay hoay chưa biết đâu là văn hóa bản
sắc của riêng mình, thì văn hóa tổ chức cũng
khó mà có “đất” để phát huy tác dụng.

Đến chương trình “Quản trị cuộc đời”
Từ những nghiên cứu của chúng tôi về chuyên
đề này, Trường PACE và Viện IRED đã thiết kế,
biên soạn và triển khai chương trình đào tạo
“Quản trị cuộc đời”/ “Life Management
Program” (LMP).
Trước năm 2006, khái niệm “Quản trị cuộc đời”
còn rất xa lạ và hầu như chưa được biết đến
tại Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ khi Trường
PACE khởi xướng và triển khai chương trình
“Quản trị cuộc đời” lần đầu tiên tại Việt Nam
vào năm 2007, thì khái niệm “Quản trị cuộc đời”
cũng như chương trình “Quản trị cuộc đời”
dần được biết đến, quan tâm và ngày nay đã
trở nên khá phổ biến trên khắp cả nước.

Mục tiêu chính của chương trình này là góp
phần giúp người học biết cách khai phóng
bản thân và tìm ra chính mình (hay tìm lại
được chính mình), từ đó biết cách “cải cách
chính mình”, “làm mới chính mình”, “làm ra
chính mình” và đồng thời “tối đa hóa giá trị
của mình” (kể cả người chưa thành công và
những người đã rất thành công). Chương
trình cũng đặc biệt cần thiết với những ai
có mong muốn “tái cấu trúc” cuộc đời và sự
nghiệp của mình, cũng như những ai tự tin
rằng mình có tài năng, có khát vọng vươn lên
và có mong muốn biết cách tối đa hóa giá trị
cuộc đời mình, để từ đó có được một cuộc đời

đáng sống hơn (đáng sống theo cách hiểu
của mình), và đồng thời cách sống đó được
sự tôn trọng của những người hiểu biết.

Dưới góc nhìn quản trị, có thể xem chương trình
này là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà lãnh đạo,
nhà quản trị trong hành trình quản trị đội ngũ
và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, như một
câu châm ngôn: “Công việc của lãnh đạo là tạo
ra người hùng, chứ không phải là trở thành
người hùng”. Vì một khi mỗi cá nhân trong tổ
chức được tạo động lực để có thể trở thành
“người hùng” của chính bản thân mình, đó là
khi tổ chức sẽ trở nên đầy sức sống và gặt hái
được những thành công vượt trội.

T

ừ bao đời nay, khi nói đến quản trị, người ta thường nói đến quản trị quốc gia
hay quản trị doanh nghiệp, chứ ít ai nói đến “quản trị cuộc đời” hay “quản trị
bản thân”. Tuy nhiên, ai cũng biết, để một quốc gia thành công thì chắc chắn quốc
gia đó phải được quản trị tốt, để một doanh nghiệp thành công thì doanh nghiệp
đó phải được quản trị tốt, để một gia đình hạnh phúc thì gia đình đó cũng phải được
“quản trị” tốt. Và để có một cuộc đời thành công cũng vậy, chắc chắn cuộc đời đó cũng
phải được “quản trị” tốt.
Đối với quản trị quốc gia và quản trị doanh nghiệp thì chúng ta đã có cả một hệ
thống các ngành khoa học liên quan và có một hệ thống lý luận khá đầy đủ. Vậy còn
đối với “quản trị cuộc đời” thì có đủ quan trọng và có đủ khó khăn để hình thành một
chuyên ngành hay một chương trình đào tạo?
Tất nhiên là vô cùng quan trọng và tất nhiên là vô cùng khó khăn. Và đó cũng chính
là lý do vì sao chuyên ngành và chương trình đào tạo “Quản trị cuộc đời” được ra đời,
phát triển và có hệ thống lý luận vô cùng phong phú.
Trường Doanh Nhân PACE (2006)

Tinh thần mới, con người mới cho nền kinh thương mới

Thông tin chi tiết về
Chương trình đào tạo
THÀNH PHẦN THAM DỰ
Chương trình “Quản trị cuộc đời” (LMP) này được thiết kế dành cho đội ngũ nhân sự của các
tập đoàn, các công ty trong và ngoài nước, các cán bộ lãnh đạo của các cơ quan nhà nước ở
Trung ương và địa phương, cũng như lãnh đạo của các tổ chức/ hiệp hội phi lợi nhuận, phi chính phủ
đang hoạt động tại Việt Nam.
(Còn chương trình LMP dành cho giáo viên và LMP dành cho sinh viên sẽ được thiết kế đặc thù
và sẽ do Viện IRED tổ chức theo hình thức cấp học bổng 100% cho hai đối tượng này)
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình “Quản trị cuộc đời” nhằm giúp cho người tham dự:
•
•

•

Tư duy lại, nhận thức lại những khái niệm cơ bản về cuộc đời và con người, về thành công
và hạnh phúc…

Tìm hiểu mô hình “quản trị cuộc đời” để biết cách “tìm ra chính mình” (hay “tìm lại được
chính mình”), từ đó biết cách “làm mới chính mình”, “làm ra chính mình” và “tối đa hóa được
giá trị của mình” nhằm có được một cuộc đời “đáng sống” hơn.

Nói cách khác, chương trình sẽ trang bị/ bổ sung một hệ thống lý luận nền tảng về cuộc đời
và con người nhằm giúp cho mỗi người có thể trở thành một “triết gia” cho chính cuộc đời
của mình.

THỜI LƯỢNG, GIỜ HỌC & NGÔN NGỮ
•
•

Thời lượng: 1 ngày (02 buổi): Buổi sáng (8h30 – 12h00) & Buổi chiều (13h30 – 17h30)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
(Theo mô hình độc quyền của Trường PACE & Viện IRED)

Phần I: Một số khái niệm nền tảng
•
•
•

Thế nào là “con người”? Thế nào là “tự do”,
“khai sáng”, “khai minh”, “khai phóng”?
Thế nào là “thành đạt”, “thành công”, “hạnh
phúc”? Thế nào là cuộc đời “đáng sống”?

Sống để làm gì? Làm để làm gì? Học để
làm gì? Ý nghĩa cuộc đời nằm ở nơi đâu?...

Phần II: Mô hình “Quản Trị Cuộc Đời”
•
•
•
•
•

Khai phóng bản thân
Tìm ra chính mình

Làm ra chính mình

Sống với chính mình

Giữ được chính mình

Phần III: Mô hình “Chiến lược Cuộc Đời”
• Chọn LẼ để sống (chọn cuộc đời)
• Chọn NGƯỜI để lấy (chọn gia đình)
• Chọn VIỆC để làm (chọn sự nghiệp)
• Chọn THẦY để học (chọn tri thức)
• Chọn BẠN để chơi (chọn tình thân)
Phần IV: Tìm ra chính mình
• Thấu hiểu bản thân
• Con người văn hóa & Giá trị nền tảng
• Con người chuyên môn & Năng lực cốt lõi
Phần V: Một số kỹ năng sống
• Tư duy tích cực & Nguyên tắc 1/99
•
•

Nóng giận & Kỹ năng ra quyết định

Vấn đề & Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tinh thần mới, con người mới cho nền kinh thương mới

“Chỉ có học thực, mới có thể làm thực;
chỉ có làm thực, mới có thể sống thực;
Tất cả, bắt đầu từ THỰC HỌC”
- Trường PACE -

Trụ sở chính: Tòa nhà PACE
341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3837.0208

Văn phòng Hà Nội: Int’l Center (2nd Floor)
17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3646.2828

contact@PACE.edu.vn
daotao@PACE.edu.vn
www.PACE.edu.vn

