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1

Tôi rất hứng thú với việc đương đầu và giải quyết một

cách sáng tạo những vấn đề phức tạp nhất và lớn nhất. 1 2 3 4 5

2
Tôi liên tục kiến tạo những ý tưởng mới. Tôi không bao

giờ cạn kiệt ý tưởng. 1 2 3 4 5

3
Tôi là một nhà lãnh đạo giỏi. Mọi người có xu hướng

nghe theo tôi. 1 2 3 4 5

4 Tôi rất lạc quan về triển vọng của bản thân 1 2 3 4 5

5
Quan điểm rõ ràng của tôi là hướng tới những mục tiêu

bên ngoài doanh nghiệp, nhìn xa trông rộng. 1 2 3 4 5

6
Tôi là người sáng tạo và giữ vững tầm nhìn của doanh

nghiệp. 1 2 3 4 5

7

Đôi khi tôi thấy khó truyền đạt tầm nhìn của mình cho

người khác thấu hiểu. Họ dường như không nắm bắt

được nó.
1 2 3 4 5

8

Cuối cùng, tôi cũng có ý tưởng “đúng” và tôi biết điều

đó. Nó có thể đến từ vô số ý tưởng hoặc từ một vài ý

tưởng mà tôi có niềm tin mãnh liệt nhất.
1 2 3 4 5

9
Tôi không thể đảm bảo các chính sách, cấu trúc vận

hành và các hệ thống luôn được thực hiện đúng đắn. 1 2 3 4 5

10

Tôi thường suy nghĩ về tương lai của ngành, sản phẩm

hoặc dịch vụ của chúng tôi, về những gì sắp xảy ra và

chúng tôi có thể tận dụng tốt nhất lợi thế của doanh

nghiệp như thế nào.

1 2 3 4 5

11

Tôi thường suy nghĩ sâu sắc, giỏi suy luận và rất sáng

tạo trong việc phát kiến những phương pháp để các ý

tưởng trở nên vĩ đại và tốt đẹp hơn.
1 2 3 4 5

12

Tôi không thấy thoải mái về việc phải chịu trách nhiệm

hoặc bị sai bảo phải làm gì đó, cũng như phải giải trình

khi có yêu cầu.
1 2 3 4 5

13

Tôi đón nhận và sẵn sàng vai trò “động cơ” của những

ý tưởng mới, lớn lao mang tính đột phá, những “tia lửa”

kích hoạt chúng khởi động.
1 2 3 4 5

14

Tôi đón nhận và sẵn sàng đảm nhận vai trò giải quyết

các vấn đề lớn nhất mà doanh nghiệp phải đối mặt. 1 2 3 4 5

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:

BẢNG ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ NGƯỜI CÓ TẦM NHÌN



15

Tôi đón nhận và sẵn sàng vai trò chịu trách nhiệm cho

một vài mối quan hệ lớn, quan trọng, mang tính chiến

lược (nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng, ngành). 1 2 3 4 5

16
Tôi đón nhận và sẵn sàng vai trò chào bán và ký chốt

các hợp đồng lớn. 1 2 3 4 5

17

Tôi chật vật với trách nhiệm theo sát công việc từ đầu

đến khi kết thúc. Tôi không có hứng thú khi phải hoàn

thành những ý tưởng mới. Tôi không đủ kiên nhẫn hay

quan tâm đến chi tiết. Tôi hy vọng mọi người sẽ đạt

được kết quả dự kiến. Tôi rất dễ cảm thấy buồn chán

và phân tâm.

1 2 3 4 5

18
Tôi đón nhận và sẵn sàng vai trò là “bugi của doanh

nghiệp”, mang lại niềm đam mê và cảm hứng. 1 2 3 4 5

19
Tôi đón nhận và sẵn sàng vai trò nghiên cứu và triển

khai các sản khai các sở phẩm, dịch vụ mới. 1 2 3 4 5

20
Tôi đón nhận và sẵn sàng vai trò dẫn dắt cách thức học

hỏi và khám phá giúp cải thiện bộ máy 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 có tầm nhìn (Visionary): ---------- 

Kết quả từ 80 điểm trở lên, chắc chắn bạn là Người có tầm nhìn


