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1
Tôi giỏi phát hiện và giải quyết nhanh chóng các vấn đề

hóc búa, bị tắc nghẽn, thiếu gắn kết.
1 2 3 4 5

2
Tôi giỏi đón nhận các ý tưởng và xúc tiến hiệu quả các

kế hoạch để biến chúng thành hiện thực.
1 2 3 4 5

3 Tôi là một nhà quản lý tuyệt vời. 1 2 3 4 5

4 Tôi bị mọi người đánh giá là bi quan và là “kẻ soi lỗi”. 1 2 3 4 5

5

Quan điểm rõ ràng của tôi là tập trung mọi việc trong

nội bộ tổ chức.

Giúp nội bộ có trật tự/quy củ.

1 2 3 4 5

6 Tôi giỏi việc thực tế hóa tầm nhìn của doanh nghiệp 1 2 3 4 5

7

Tôi giỏi biển tầm nhìn của ai đó thành hiện thực để mọi

người có thể hiểu và đồng tình, đặt nền tảng vững chắc

trước khi thực hiện nó.

1 2 3 4 5

8
Tôi giỏi việc lựa chọn những phương án tối ưu cho

doanh nghiệp.
1 2 3 4 5

9

Tôi nhận ra sự cần thiết của chính sách, cấu trúc vận

hành và sự lặp lại trong quá trình hiện thức hóa tầm

nhìn. Tôi có thể xác định được những quy tắc có ý

nghĩa và đặt chúng vào đúng vị trí mà không làm chậm

mọi việc và cải thiện hiệu quả.

1 2 3 4 5

10

Tôi luôn nghĩ đến hiện tại, đến điều gì cần xảy ra bây

giờ và làm thế nào để mọi thứ đi đúng với tầm nhìn

tương lai.

1 2 3 4 5

11
Tôi luôn phân tích, giỏi đưa ra suy luận và thực hiện

các giải pháp.
1 2 3 4 5

12

Tôi cảm thấy thoải mái với trách nhiệm giúp người khác

duy trì tinh thần trách nhiệm. Tôi thấy được giá trị của

việc tạo cơ sở trách nhiệm trong toàn tổ chức.

1 2 3 4 5

13
Tôi sẵn sàng đón nhận vai trò thực hiện và mang lại

các kết quả P&L.
1 2 3 4 5

BẢNG ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ NGƯỜI HÀNH ĐỘNG

Với mỗi nhận định dưới đây, hãy đánh giá bản thân theo thang điểm từ 1 đến 5, 1 điểm nếu mô tả hoàn

toàn không giống bạn và 5 điểm nếu mô tả giống bạn nhất:



14

Tôi sẵn sàng đón nhận vai trò bố trí lãnh đạo, quản lý

và giao trách nhiệm cho đội ngũ quản lý của doanh

nghiệp..

1 2 3 4 5

15
Tôi sẵn sàng đón nhận vai trò kết nối tin tất cả chức

năng chính của doanh nghiệp sao cho hiệu quả nhất.
1 2 3 4 5

16

Tôi sẵn sàng đón nhận vai trò giải quyết những vấn đề

liên quan đến nhiều chức năng, đảm bảo mọi việc

được phối hợp và sắp xếp hài hòa.

1 2 3 4 5

17
Tôi sẵn sàng đón nhận vai trò đảm bảo sự gắn kết các

quá trình cốt lõi của tổ chức và hệ thống vận hành.
1 2 3 4 5

18
Tôi sẵn sàng đón nhận vai trò đảm bảo tổ chức phù

hợp với những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
1 2 3 4 5

19

Tôi say mê với vai trò điều hành công việc hằng ngày

của doanh nghiệp và tự hào về việc “đảm bảo tàu chạy

đúng giờ”.

1 2 3 4 5

20
Tôi sẵn sàng đón nhận vai trò đảm bảo sự giao tiếp

hiệu quả được diễn ra thông suốt trong toàn tổ chức.
1 2 3 4 5

                        
ĐẾM: Tổng số lượt đánh giá

x1 x2 x3 x4 x5

TỔNG: Nhân với các hệ số ở trên

Cộng 5 số ở dòng TỔNG để xác định chỉ số Người hành động (Integrator): ---------

Kết quả từ 80 điểm trở lên, chắc chắn bạn là Người hành động


