
Bạn đã sẵn sàng trở 
thành Chuyên Gia Khai 
Vấn được ICF chứng 
nhận?
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Dành cho các nhà quản lý, lãnh đạo 

muốn phát triển & nâng cao kỹ năng 

khai vấn 

Chương trình 06 tháng trở 

thành chuyên gia Khai Vấn 

được ICF công nhận

Với Chứng nhận của Liên đoàn Huấn 

luyện Quốc tế (ICF) để giúp bạn sẵn 

sàng cho cấp độ ACC.

HOẶC

Phiên 1: Ba ngày Hội Thảo liên tiếp vào ngày 
13,14,15/10/2022

Phiên 2: Hai ngày Hội Thảo còn lại sẽ được cập 
nhật trong Quý I/2023

LHH chào đón các học viên tham dự chương trình cùng với các chuyên 
gia khai vấn hàng đầu với trọng tâm giúp học viên phát triển kỹ năng 
khai vấn trong điều hành & phát triển doanh nghiệp

COACH the COACH
Chương trình được tương tác TRỰC TIẾP với Chuyên Gia Khai Vấn bằng 
TIẾNG VIỆT với 02 lộ trình học tập bao gồm: 

Chương trình 05 ngày Hội 

Thảo phát triển kỹ năng Khai 

Vấn



Sau chương trình này, bạn có thể:

Tự tin hơn và hiệu quả hơn khi khai vấn cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, 
đồng nghiệp, cấp dưới và khách hàng

Giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo tương lai làm 
việc hiệu quả hơn

Áp dụng các kỹ thuật và mô hình khai vấn đã được kiểm chứng để tăng sự 
tương tác trong quá trình khai vấn và hoàn toàn tập trung vào các cuộc đối 
thoại trong lúc khai vấn, giúp mang đến hiệu suất tối đa.

Sử dụng khai vấn để phát triển sức mạnh của đội ngũ nhân tài nội bộ, tăng 
hiệu quả của việc tuyển dụng mới thông qua các sáng kiến thay đổi trong nội 
bộ, lãnh đạo / quản lý, tăng hiệu quả làm việc nhóm và tạo động lực, giữ chân 
và thu hút những nhân tài quan trọng.

Sau khi học viên hoàn tất chương trình Coach the 
Coach ICF của LHH sẽ đạt được 60 giờ đào tạo huấn 
luyện và 10 giờ cố vấn cần thiết để được cấp chứng 
chỉ được Chứng nhận Liên kết (ACC) từ Liên Đoàn 
Khai Vấn Quốc tế (ICF) - cộng đồng khai vấn lớn nhất 
được công nhận trên thế giới với hơn 120 chương 
trình đào tạo bài bản toàn cầu.

Globally Local & Perfectly Positioned.
Với hơn 4000 chuyên gia tư vấn trên toàn cầu, chúng tôi đã xây dựng đội ngũ chuyên môn phát 

triển tại từng quốc gia với mục tiêu giúp học viên thành công dù họ ở bất kì đâu.
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71
Quốc gia

382 4000+
Văn Phòng 
Đại Diện

Chuyên Gia 
Tư Vấn



Chương trình COACH the COACH Chứng nhận ICF
Bao gồm: 05 ngày Hội Thảo tương tác trực tiếp tại lớp & 10 giờ cố vấn 

(Mentoring) thực hiện bằng tiếng việt với Chuyên Gia Khai Vấn của LHH, truy cập 
cổng khai vấn trực tuyến và hướng dẫn thực hiện để được ICF công nhận

Chương trình đào tạo chuyên gia Khai Vấn (Coach the Coach™) là chương trình 
được cấp chứng chỉ bởi Liên Đoàn Khai Vấn Quốc Tế (ICF), được công nhận trên toàn 
thế giới. Đây là chương trình được tổ chức tại Việt Nam, tập trung vào khai vấn Doanh 
Nghiệp & Điều Hành (Business Coach).

Chương trình cung cấp cho người tham giá các kỹ năng, kiến thức thực tế được xây 
dựng dựa trên mô hình khai vấn đã được kiểm chứng và các công cụ được sử dụng bởi 
các công ty hàng đầu trên thế giới

60 giờ huấn luyện 
(coaching 

education) được 
chứng nhận bởi ICF 

(*)

3

05 ngày hội 
thảo

10 giờ cố vấn 
(Mentoring) thực 

hiện với Chuyên Gia 
Khai Vấn của LHH 

(*)

Truy cập Cổng khai 
vấn trực tuyến và 
hướng dẫn thực 
hiện để được ICF 

công nhận

(*) Chỉ dành cho lộ 
trình 06 tháng ICFĐăng kí ngay, số lượng có hạn:

Số lượng học viên đăng kí sẽ được giới hạn nhằm tăng giá trị và hành trình trải nghiệm 
học tập tốt nhất của chương trình mang lại, kèm theo đó là cơ hội học tập và tương tác 
trực tiếp với các Chuyên Gia Khai Vấn hàng đầu của LHH (Master Coach).

Đăng kí tham dự

Đăng kí sớm (Trước 30/08/2022)

Đăng kí sớm (Trước 16/09/2022)

Chương trình tiêu chuẩn (Đăng kí sau 
16/09/2022)

Chương trình Non-ICF (05 ngày học)

VND 72,360,000

VND 76,140,000

VND 37,800,000

Đã bao gồm VAT

VND 68,580,000
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Chương trình Coach The Coach ™ được chứng 
nhận bởi Liên Đoàn Khai Vấn Quốc Tế (ICF)

Trước chương trình | 4 tiếng
• Học viên sẽ được cấp quyền cổng khai vấn trực tuyến của LHH trước và trong suốt thời gian của chương 

trình để tiến hành tự đánh giá và đọc tài liệu trước khi tham dự chương trình.

Tháng 1
03 ngày Hội Thảo liên tiếp phát triển kĩ năng

Phiên I

• Mô hình Khai Vấn Dựa Trên Kết Quả 
(Results Based Coaching Model)

• Sáu thông lệ khai vấn
• 11 Năng lực Khai Vấn ICF

• Học viên sẽ được học tập và theo sát 
bởi Chuyên Gia Khai Vấn của LHH 
giúp bản thân có cơ hội rèn luyện các 
kỹ năng mới.

• Học các kỹ năng khai vấn cơ bản cần 
thiết được yêu cầu khi sử dụng trong 
thực tế.

30 Giờ

Phiên cố vấn 1:1 (*)
Chuyên gia Khai Vấn LHH thực hiện phiên 
cố vấn dành cho học viên tham dự 
chương trình để đánh giá kết quả thực 
hành thực tế của học viên với đối tượng 
được khai vấn của họ

• 1 x 1.5 – 2 giờ mỗi phiên bao gồm thời 
gian chuẩn bị

Phiên cố vấn nhóm (*)
Chuyên gia Khai Vấn LHH thực hiện phiên 
cố vấn dành cho học viên tham dự chương 
trình để đánh giá kết quả thực hành thực tế 
của học viên với đối tượng được khai vấn 
của họ
• 2 x 1.5 - 2 giờ mỗi phiên bao gồm thời 

gian chuẩn bị

Tiếp tục thực hiện 02 ngày Hội Thảo 
còn lại để xem xét và tái củng cố kiến 
thức từ Phiên I, thảo luận và tiếp tục giải 
quyết các vấn đề chung, hiểu về đạo đức 
trong huấn luyện; nắm vững các năng lực 
ICF; kỹ thuật khai vấn nâng cao

Bạn sẽ có cơ hội thực hành khai vấn theo 
nhóm ba thanh viên và nhận phản hồi trực 
tiếp từ các Chuyên Gia Khai Vấn của LHH.
Buổi học sẽ bao gồm thêm các hướng dẫn 
về quy trình để đạt được chứng nhận ACC 
của ICF
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Tháng 5 16 Giờ Phiên II
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Tháng 6 - 8 4 Giờ Sau Phiên II

Phiên cố vấn 1:1 (*)
Chuyên gia Khai Vấn LHH thực hiện phiên 
cố vấn dành cho học viên tham dự 
chương trình để đánh giá kết quả thực 
hành thực tế của học viên với đối tượng 
được khai vấn của họ

• 1 x 1.5 – 2 giờ mỗi phiên bao gồm thời 
gian chuẩn bị

Phiên cố vấn nhóm (*)
Chuyên gia Khai Vấn LHH thực hiện phiên cố 
vấn dành cho học viên tham dự chương trình 
để đánh giá kết quả thực hành thực tế của 
học viên với đối tượng được khai vấn của họ
• 1 x 1.5 - 2 giờ mỗi phiên bao gồm thời gian 

chuẩn bị

Phiên C
ố Vấn

(*) Chỉ dành cho lộ trình 06 
tháng ICF



Chương trình Coach The Coach ™ được chứng nhận bởi Liên 
Đoàn Khai Vấn Quốc Tế (ICF)

Bạn sẽ được học:

• Mô hình Khai vấn dựa trên kết quả (LHH’s Results-Based Coaching 
Model)

• 6 thông lệ khai vấn (LHH’s Six Coaching Practices)

• Những kỹ thuật/ công cụ khai vấn từ cơ bản đến nâng cao

• Mô hình “Thay đổi hành vi” và đánh giá mức độ sẵn sàng của người 
được khai vấn.

• Đạo đức Nghề Nghiệp và Tiêu chuẩn hành nghề của một chuyên gia khai 
vấn được Hiệp hội khai vấn quốc tế (ICF) công nhận.

• Hướng dẫn định vị bản thân như một Chuyên gia khai vấn nội bộ và 
Chuyên gia khai vấn tự do 

• Hướng dẫn để lấy được chứng chỉ từ Hiệp hội khai vấn quốc tế (ICF) và 
tiếp tục phát triển sự nghiệp của một Chuyên gia khai vấn

Đối tượng nào nên tham gia chương trình này?

• Những cá nhân muốn bắt đầu một công việc, bán thời gian hoặc toàn 
thời gian, với tư cách là một nhà Khai vấn doanh nghiệp, Khai vấn 
kinh doanh (Business Coach) hoặc khai vấn nghề nghiệp (Career 
Coach)

• Các nhà quản lý & lãnh đạo muốn trở thành chuyên gia khai vấn nội 
bộ để tạo ra nhiều thành quả hơn, bền vững hơn từ việc khai vấn chuyên 
nghiệp.

• Các nhà lãnh đạo và quản lý muốn phát triển các kỹ năng để khai vấn 
nhóm của họ trong nội bộ và hỗ trợ khai vấn mà không cần thực hiện đầy 
đủ cam kết của một chương trình khai vấn được chứng nhận.
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Duyen Dao
Associate Executive Coach
(HCM Based)

Tổng quan

Ms. Duyên là Executive Coach & Senior Consultant của Lee Hecht Harrison 
Việt Nam. Cô ấy đã đạt được chứng chỉ  Associate Certified Coach (ACC) 
của ICF và chứng chỉ Executive Coach của LHH. Cô ấy đang chuẩn bị lấy 
chứng chỉ PCC (Professional Certified Coach) của Hiệp hội Khai vấn quốc 
tế (ICF).

Sau khi tốt nghiệp đại học Kinh tế TP.HCM, Ms. Duyên hoàn thành chứng 
chỉ sau đại học của Đại học Nottingham, Anh quốc. Ms. Duyên bắt đầu sự 
nghiệp trong mảng Nhân sự với ngành quản trị khách sạn trước khi chuyển 
sang ngành tiêu dùng nhanh vào năm 2009. Vị trí Giám đốc Nhân sự Khu 
vực Đông Á của cô tại British American Tobacco (BAT) đã đưa cô lên đỉnh 
cao sự nghiệp nhân sự sau khi được luân chuyển vào nhiều vai trò khác 
nhau từ Đối tác chiến lược đến các vai trò quản lý vùng  tại Việt Nam và 
trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ví dụ: Trưởng phòng Nhân sự - 
BAT Campuchia, Giám đốc AsPac Talent & OE, Trưởng đại diện Việt Nam & 
Giám đốc nhân sự EAA (Việt Nam, Campuchia & Philippines).

Với đam mê phát triển con người, Ms. Duyên đã và đang tập trung vào việc 
nâng cao kỹ năng khai vấn & huấn luyện nhân sự trong suốt 10 năm qua.  
Trong 05 năm làm việc tại BAT với vai trò lãnh đạo cao cấp, cô ấy luôn 
đóng vai trò then chốt trong chiến lược xây dựng, phát triển nhân tài thông 
qua chuyên môn khai vấn & đào tạo những quản lý cấp trung trong hành 
trình thăng tiến của họ lên các vị trí cao hơn của doanh nghiệp. Với triết lý 
rõ ràng về nâng cao kỹ năng cho người khác là nâng cao kỹ năng cho bản 
thân, cô ấy đã quyết định rời công ty vào năm 2020 và dành 100% thời gian 
của mình với tư cách là Executive Coaching, tập trung vào phát triển lãnh 
đạo và hành trình chuyển đổi vai trò mới cho các quản lý cấp trung. Hơn 
hết, Cô còn là cố vấn cho chương trình Cố vấn SME 1: 1 và hàng năm, sẽ 
có từ 1 đến 2 người được cô cố vấn là CEO khởi nghiệp, họ được giao 
nhiệm vụ cùng cô hoạch định chiến lược kinh doanh. Năm 2021 là tròn 5 
năm của cô với vai trò Cố vấn cho chương trình này.

Lịch sử làm việc với các khách hàng doanh nghiệp:
British American Tobacco Vietnam (BAT), Generali, Sunlife, Minh Long,  
Servier, PVA (Prudential Vietnam Assurance) …

Trong hơn 25 năm kinh nghiệm ở vai trò lãnh đạo, 05 năm gần đây nhất Ms. 
Duyên tập trung khai vấn và đào tạo nhiều quản lý cấp trung trong hành trình 
chuyển đổi sang vai trò Quản lý cấp cao của họ và  cố vấn cho những tài năng 
trẻ tiềm năng nhằm thúc đẩy sự phát triển kỹ năng lãnh đạo trên hành trình 
phát triển sự nghiệp của họ phù hợp với kế hoạch kế nhiệm doanh nghiệp 
đang hướng tới

Coaching Hours

1,000+

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN
• Khai vấn điều hành
• Phát triển khả năng lãnh đạo
• Lập kế hoạch chiến lược
• Chuyển đổi và thay đổi 

doanh nghiệp
ĐỐI TƯỢNG KHAI VẤN
• Ban quản trị/Lãnh đạo cấp 

cao
• Các cấp quản lý khác nhau
• Nhân sự tiềm năng
• Chủ doanh nghiệp

KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH:
• Quản trị khách sạn
• Sản xuất
• Thương mại
• Tiêu dùng nhanh
VỊ TRÍ ĐÃ TỪNG ĐẢM NHIỆM:
• Tổng giám đốc
• Giám đốc nhân sự

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC  QUỐC TẾ:

• Làm việc trong nhiều môi 
trường đa văn hóa
Làm việc trong cả công ty đa 
quốc gia và nội địa

• Sinh sống và làm việc tại 
Việt Nam, Campuchia, 
Myanma, Philipine

BẰNG CẤP:
• Chứ chỉ sau đại học của  Đại 

học Nottingham, Anh quốc – 
Ngành quản trị du lịch

CHỨNG CHỈ BỔ SUNG:
• Associate Certified Coach, ICF
• LHH Executive Coach
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Ha Pham 
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LĨNH VỰC CHUYÊN MÔNHơn 15 năm kinh nghiệm trong các ngành đa dạng (khách sạn, bất 

động sản, thời trang, truyền hình, hậu cần, quảng cáo, gọi xe công 

nghệ, fintech); môi trường văn phòng, nhà kho và nhà máy.

Hơn 10 năm làm việc trực tiếp với Chủ tịch, Tổng giám đốc và Giám 

đốc điều hành công ty.

Có chứng chỉ về Business Coaching, Life Coaching & NLP.

• Kỹ năng lãnh đạo
• Kỹ năng quản lý và lên kế 

hoạch
• Đặt mục tiêu & ưu tiên
• Cải thiện sự tập trung 

và sự hiệu quả trong 
công việc

• Phát triển mối quan hệ và sự 
nghiệp

• Cân bằng công việc và cuộc 
sống

Coaching/mentoring hours

ĐỐI TƯỢNG KHAI VẤN:
• Quản lý các cấp
• Người mới tốt nghiệp đại 

học

BẰNG CẤP:

• Cử nhân Khoa tiếng Anh – Đại 
học Hà Nội

• Học viện du lịch và quản trị 
khách sạn Hà Nội

Ms. Ha là Cố vấn tại LHH Việt Nam. Cô ấy có chuyên môn đào tạo 
các kỹ năng: quản lý thời gian và ưu tiên công việc, phát triển nhân 
tài, giao tiếp hiệu quả, quản lý qua những giai đoạn thay đổi, tư duy 
chiến lược, thúc đẩy gắn kết đội ngũ. Gần đây, cô ấy làm việc cho Be 
Group với 03 vai trò quan trọng: Chuyên gia khai vấn nội bộ, quản lý 
sự gắn kết đội ngũ, quản lý vận hành. CHỨNG CHỈ BỔ SUNG:

•

Ms. Hà còn  là Người sáng lập & Chủ sở hữu của Gemini Fashions, 
với nhiều địa điểm bán lẻ và trực tuyến. Trong thời gian điều hành 
công việc kinh doanh thành công này, Ms. Ha cũng trở thành Giám 
đốc  của 01 chuỗi nhà hàng BBQ Việt Nam, giám sát 11 địa điểm 
nhượng quyền trên toàn quốc; phụ trách tuyển dụng, lập ngân sách 
và kế hoạch tài chính.

• Business Coaching (Business  
Fundamentals), FE Academy  
Life Coaching Certificate  
Course (Advanced), The  
Academy of Modern Applied  
Psychology

• Neuro Linguistic Programming  

(NLP) Practitioner, American  
Board for Hypnotherapy and  
NLP
Front Office Operations,
Vietnam Tourism Certification  
Board sponsored by Belgium  
Government.

•

Sự nghiệp của cô có bước tiến nhảy vọt trở thành Giám đốc điều 
hành cấp cao Kiểm soát chất lượng, đồng thời là Giám đốc điều hành 
cấp cao PR & Marketing trong 3 năm tại An Viên Group, cô thiết lập 
và thực hiện các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cho các bộ phận 
phân phối và dịch vụ khách hàng, chương trình giám sát khiếu nại 
của khách hàng, gặp gỡ báo chí, công ty các sự kiện và các cuộc họp 
VIP với các chính phủ quốc tế.
Ms. Hà tiếp tục làm trợ lý điều hành cho Chủ tịch HĐQT tại Identity 
Agency / The Color Club, điều hành dự án quản lý LEAN và triển khai 
phương pháp  thiết lập hóa đơn mới. Vị trí của cô cũng bao gồm Nhà 
sản xuất cho các dự án phim và nhiếp ảnh, quản lý dự án cho các 
khách hàng trong nước.

500+

Coach
(HCM Based)

Tổng quan:



 

LHH Master Coach
ICF-PCC accredited Executive Coach

Gary Malcolm
• 20 năm kinh nghiệm trong vai 

trò Chuyên gia khai vấn cấp 

cao, nhà lãnh đạo và giảng 

viên chuyên nghiệp.

• Hơn 1,750 giờ khai vấn cho 

ban quản trị của các tập đoàn 

đa quốc gia.

• Gary có nhiều kinh nghiệm 

làm việc với các lãnh đạo cấp 

cao và nhân sự trên khắp 

Châu Á, Bắc Mỹ, Châu Âu và 

Trung Đông.

Our Credentials

Lee Hecht Harrison có hơn 4000 huấn luyện viên trên toàn cầu, những Chuyên gia khai vấn 

cho các giám đốc điều hành cấp cao trong hầu hết mọi ngành áp dụng mô hình khai vấn và 

thực tiễn khai vấn của LHH. Các chương trình khai vấn điều hành từng đoạt giải thưởng 

của chúng tôi được nhiều tổ chức toàn cầu săn đón.

Gary tham gia điều hành LHH VN vào 2010. Trong suốt 18 

năm làm việc tại Việt Nam, Gary có khả năng phát triển sự 

hiểu biết sâu rộng của mình về văn hóa Việt Nam để từ đó 

ứng dụng những kinh nghiệm thực tiễn của ông vào bối 

cảnh thị trường nội địa.

Gary đã và đang khai vấn cho lãnh đạo cấp cao và những 

quản lý chuẩn bị trở thành lãnh đạo cấp cao của những tập 

đoàn lớn. Ông ấy dẫn dắt sự phát triển của những chương 

trình nổi bật mà LHH VN đang cung cấp cho thị trường như 

Career Transition, Executive Coaching và Assessment trên 

cương vị quản lý cao cấp nhất.

Gary được đào tạo tại Úc và hoàn thành chương trình sau 

đại học tại UT Sydney. Ông ấy tốt nghiệp trường Cao đẳng 

Quân sự Hoàng gia-Duntroon; là một Master Coach của 

LHH; một Chuyên gia khai vấn cấp cao được ICF-PCC công 

nhận; và được chứng nhận trong các bài đánh giá MBTI, 

Apollo Profile và Hogan.

ADVISORY
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Vui lòng scan mã QR bên dưới để đăng ký 

chương trình. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay cho 

bạn khi nhận được thông tin đăng ký.


