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HỘI THẢO 2 NGÀY DÀNH CHO CÁC
TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

Các chủ đề Hội thảo 2 ngày
Xây dựng và thực hành mô hình phát triển tư
duy và cảm xúc thông thái
Xác định và củng cố năng lực lãnh đạo chiến
lược cho kỷ nguyên số
Quản lý, phát huy sự khác biệt và đa văn hóa   
Truyền thông của nhà lãnh đạo thông thái  
Ra quyết định thông thái.
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Liên hê:  Lan Anh  lananh208c@gmail.com   |   Thu-Trang  trang@kitadelta.com

Trong thời đại đầy thách thức, khi quá trình ra quyết định trở nên khó
khăn, thành công trước mắt có thể biến thành gánh nặng lâu dài,
bùng nổ thông tin thời đại số hóa làm mất phương hướng, và đặc
biệt khi căng thẳng và ức chế làm  người mình dù thành công trong
sự nghiệp nhưng lại thất bại trong quan hệ và ý nghĩa cuộc sống.
 
Chúng tôi cam kết mang đến cách tiếp cận độc đáo, kết hợp giữa trải
nghiệm thực chứng và nghiên cứu khoa học mới nhất, để giúp bạn
đặt nền móng cho thành công bền vững và đa chiều, khai mở thế
mạnh nội tại và phát triển các năng lực chiến lược để vững vàng
trong kỷ nguyên số đầy biến động này.

Chị Thu-Trang đã khéo léo kết hợp chuyên môn luật

(technology & commercial) với sự nhạy bén trong kinh

doanh và các giá trị xã hội trong nghề nghiệp của

mình. Chị đã giữ các vị trí cao cấp cũng như triển khai

các dự án tư vấn cho các tổ chức đa quốc gia, chính

phủ, và các tổ chức phi chính phủ (Vodafone, Oxfam,

v.v). Chị cũng đang hoàn thiện luận án tiến sỹ về đề
tài Trí Tuệ trong Quản lý hành chính công tại Úc và

Trung Quốc (University of Melbourne).

Chị Lan Anh tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản lý giáo dục,
trải qua quá trình trên 10 năm làm đào tạo và tư vấn về
phát triển tổ chức & quản lý lãnh đạo với các công ty tư
vấn Việt Nam, và các tổ chức quốc tế ADB, UNDP, v.v.
Đặc biệt, chị đam mê và cống hiến cho hành trình khám
phá, khai mở và phát triển nội lực của bản thân và người
khác. Trong nhiều năm qua chị đã nghiên cứu và áp dụng
làm sắc bén hệ tư duy và hệ cảm xúc - nền tảng của tất 
cả các quyết định quan trọng trong cuộc sống & công việc.


