
What is mentoring?  

Cố vấn là gì? 

A developmental relationship whereby, "a mentor oversees the business/career and development of another person 

(mentee)...through teaching, counseling, providing psychological support, protecting and, at times, promoting or 

sponsoring." 

                                                                                       - Michael Zey, The Mentor Connection 

Một mối quan hệ mang tính phát triển, trong đó, "người cố vấn (mentor) giám sát công việc kinh doanh/sự nghiệp và 

phát triển của người được cố vấn (mentee) ... thông qua việc giảng dạy, tư vấn, hỗ trợ tâm lý, bảo vệ, đồng thời, nâng 

đỡ hoặc đỡ đầu." 

- Michael Zey, The Mentor Connection 

The key words in the above definition are "developmental relationship." Mentoring involves assisting someone to 

grow both professionally and personally. Mentors and mentees accomplish this by having a relationship built upon 

trust and mutual respect.   

Từ khóa trong định nghĩa trên là "mối quan hệ mang tính phát triển." Cố vấn liên quan đến việc hỗ trợ một người nào 

đó phát triển về mặt sự nghiệp và cá nhân. Người cố vấn và người được cố vấn đạt được điều này qua việc xây dựng 

và duy trì mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. 

 

Differences between 

 Mentoring and Coaching?  

Sự khác biệt giữa Cố vấn và Huấn luyện? 

Coaching is about acquiring skills or knowledge. Coaching systems provide individuals with experts who work with 

them to ensure they acquire specific skills or knowledge. The primary focus is professional, not personal. In many 

ways, being a coach is like being a teacher.  

Huấn luyện là nhằm đạt được kỹ năng hay kiến thức nhất định nào đó. Hệ thống huấn luyện cung cấp cho các cá nhân 

các chuyên gia làm việc với họ để đảm bảo họ có được kỹ năng hoặc kiến thức cụ thể. Trọng tâm chính là công việc 

mang tính chuyên nghiệp, không phải cá nhân. Trong nhiều chừng mực, huấn luyện viên cũng giống như vài trò người 

giáo viên. 

Mentoring systems, on the other hand, are designed to promote professional development by pairing individuals with 

mentors who will focus on the overall development of the mentees. Mentoring is meant to be transformational and 



involves much more than simply acquiring a specific skill or knowledge. Mentoring requires a relationship that is both 

professional and personal. In many ways, being a mentor is like being a counselor.  

Hệ thống cố vấn, mặt khác, được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp một cách chuyên nghiệp bằng cách ghép 

đôi các cá nhân với các cố vấn, những người sẽ tập trung vào sự phát triển toàn diện của người được cố vấn. Cố vấn 

tập trung mang lại sự biến đổi và liên quan đến nhiều việc hơn chỉ đơn thuần thu được một kỹ năng hoặc kiến thức cụ 

thể nào đó. Cố vấn đòi hỏi mối quan hệ mang tính vừa chuyên nghiệp, vừa cá nhân. Trong nhiều chừng mực, người cố 

vấn giống như vai trò người khuyên bảo. 

Mentoring is relationship oriented. It seeks to provide a safe environment where mentees can share whatever critical 

issues impact their professional and personal success. Although specific learning goals or competencies may be used 

as a basis for creating the relationship, its focus goes beyond these areas to include other issues, such as work-life 

balance, self-confidence, self-perception and how the personal influences the professional. Content expertise is not as 

critical for the mentor, since the mentor is a facilitator, not a coach. 

Cố vấn thiên về quan hệ. Nó tìm cách đem lại môi trường an toàn để những người được cố vấn có thể chia sẻ bất cứ 

điều gì quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công trong sự nghiệp và cá nhân của họ. Mặc dù mục tiêu học hỏi hoặc 

năng lực cụ thể có thể được sử dụng như cơ sở cho việc tạo ra mối quan hệ, sự tập 

trung của nó vượt xa lĩnh vực này, bao gồm cả các vấn đề khác, chẳng hạn như cân 

bằng công việc và cuộc sống, sự tự tin, nhận thức bản thân và làm thế nào việc cá 

nhân ảnh hưởng sự nghiệp. Nội dung chuyên môn không phải là quá quan trọng đối 

với người cố vấn, vì người cố vấn là người hỗ trợ, người điều phối, không phải là 

huấn luyện viên.  

 

Mentor Expectations 

Kỳ vọng của Cố vấn 

What do I expect from my mentees?  

Những gì tôi mong đợi từ người được cố vấn của tôi? 

 

 Have a sense of where he or she wants to go  

 Có ý thức về định hướng tương lai của anh ta hay cô ta 

 Be committed to the program  

 Cam kết vào chương trình 

 Be willing to listen to what I share  

 Sẵn sàng lắng nghe những gì tôi chia sẻ 

 Meet with me on a regular basis  



 Gặp gỡ tôi một cách định kỳ 

 Understand if I have to cancel an appointment  

 Thông hiểu nếu tôi buộc phải hủy cuộc hẹn 

 Be honest and open with me  

 Trung thực và cởi mở với tôi 

 Have a sense of humor  

 Có ốc hài hước 

 Won't look to me for investments   

 Không tìm đến tôi để được đầu tư 

 Take this seriously  

 Nghiêm túc  

 

Mentee Expectations 

Kỳ vọng của người được cố vấn 

What do I expect from my mentor?  

Những gì tôi mong đợi từ cố vấn của tôi? 

 To be committed  

 Cam kết 

 To keep our discussions confidential  

 Giữ bí mật nội dung thảo luận của chúng ta 

 To not judge me  

 Không phán xét tôi 

 Give me honest feedback 

 Cho tôi phản hồi trung thực 

 Assist me in those areas that are important to me  

 Hỗ trợ tôi trong những lĩnh vực quan trọng đối với tôi 

 Have mentoring skills 

 Có kỹ năng cố vấn 

 

  



Mentor Roles 

Những vai trò của Cố Vấn  

Mentors play an important role in the mentoring relationship.  A mentor facilitates the development of mentees in the 

ways identified below:  

Cố vấn đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ cố vấn. Người cố vấn tạo điều kiện cho sự phát triển của những 

người được cố vấn theo những cách sau: 

 

 

 

Mentee Roles 

Những vai trò của người được cố vấn 

The mentee engages in the relationship for the purpose of development. Development takes place in various ways, but 

it involves the following roles and actions:  

Người được cố vấn tham gia vào mối quan hệ với mục đích phát triển. Phát triển diễn ra theo nhiều cách khác nhau, 

nhưng nó liên quan đến những vai trò và hành động sau: 

 

 

Stages in Mentoring  

Các giai đoạn trong Cố vấn 

Mentoring relationships go through various stages as the participants work together to develop the 

mentees. Understanding these stages helps the participants to assess where they are and move beyond a stage rather 

than remaining stuck in one and becoming frustrated. 



Mối quan hệ cố vấn đi qua các giai đoạn khác nhau trong suốt thời gian những người tham gia làm việc cùng nhau để 

phát triển những người được cố vấn. Hiểu những giai đoạn này giúp những người tham gia đánh giá họ đang ở đâu và 

di chuyển sang giai đoạn khác, thay vì bị mắc kẹt trong một giai đoạn và trở nên thất vọng. 

 

Stage 1 - Creating The Relationship  

Giai đoạn 1 - Tạo mối quan hệ 

Critical Task: Determining if and how this relationship is going to work.  

Nhiệm vụ quan trọng: Xác định xem làm mối quan hệ này sẽ tiến triển thế nào. 

 Mentee looks to mentor for guidance in how this relationship is going to work.  

 Người được cố vấn nhìn vào người cố vấn để được hướng dẫn mối quan hệ này sẽ tiến triển thế nào. 

 Both partners meet wanting to build a connection.   

 Cả hai bên thỏa mãn mong muốn xây dựng sự kết nối. 

 Both partners present "best sides" in getting to know each other.  

 Cả hai bên trình bày "những khía cạnh tốt nhất" của mình để làm quen với nhau. 

 Both are exploring their respective communication styles.  

 Cả hai khám phá phong cách giao tiếp của nhau. 

 Mentee seeks to know the boundaries of the relationship. Is this person approachable, committed, 

interested and trustworthy?  

 Người được cố vấn tìm cách nhận biết những ranh giới của mối quan hệ. Người này có thể tiếp cận, cam kết, 

quan tâm và đáng tin cậy? 

 Mentor seeks to find out what areas she or he can be helpful with and whether this mentee is reasonable in his 

or her expectations, committed to the process and open to honest feedback. 

 Người cố vấn cố tìm ra những khía cạnh mình có thể hữu ích và liệu người được cố vấn này có hợp lý trong 

kỳ vọng của mình, cam kết quá trình và cởi mở với những phản hồi trung thực. 

 The focus of their work together is completion of the Mentoring Agreement.  

 Trọng tâm làm việc cùng nhau của cả hai là sự hoàn thành thỏa thuận cố vấn.  

 

Stage 2 - Building On The Relationship 

Giai đoạn 2 - Xây dựng dựa trên nền tảng quan hệ 

Critical Task: Working on empowering the mentee in those identified areas 

discussed in the Mentoring Agreement. Is the mentor being helpful and is the 

mentee invested in the effort? 



Nhiệm vụ quan trọng: Nỗ lực phát triển người được cố vấn trong những lĩnh vực hai bên trao đổi với nhau trong thỏa 

thuận cố vấn. 

 Unlike the previous stage which focused more on gaining comfort in the relationship and establishing agreed 

upon ground rules, this stage focuses on the work the pairs must do in developing the mentee.  

 Không giống như giai đoạn trước, tập trung nhiều hơn vào việc có được sự thoải mái trong mối quan hệ và 

thiết lập các nguyên tắc cơ bản, giai đoạn này tập trung vào các công việc cả hai phải làm để phát triển người 

được cố vấn. 

 Mentees begin to practice or learn what they need in order to accomplish agreed upon objectives.  

 Người được cố vấn bắt đầu thực hành hoặc tìm hiểu những gì họ cần để hoàn thành các mục tiêu đã thống 

nhất. 

 Both partners become aware of each other's abilities and limitations. As one or the other partner becomes 

aware of the other's limitations, the challenge is "Can these limitations be accepted and still allow for a 

valuable relationship, or are they so great that the relationship cannot continue?" This is also a time when 

more realistic expectations begin to form.  

 Cả hai bắt đầu ý thức về khả năng và hạn chế của nhau. Khi một trong hai bên bắt đầu nhận thức hạn chế của 

người khác, thách thức là "những hạn chế này có thể chấp nhận được và vẫn cho phép mối quan hệ có giá trị, 

hoặc là hạn chế quá lớn để mối quan hệ không thể tiếp tục?" Đây cũng là thời điểm những kỳ vọng thực tế 

hơn bắt đầu hình thành. 

 Initially, the mentee may not provide much input into a specific new area, but as she or he begins to gain some 

confidence and skill, he or she will collaborate more in discussing strategies, options, solutions, etc.  

 Ban đầu, người được cố vấn có thể không cung cấp nhiều thông tin cho vấn đề cụ thể mới nào, nhưng một khi 

cô ấy hay anh ta bắt đầu có thêm tự tin và kỹ năng, anh ta hoặc cô ta sẽ phối hợp nhiều hơn trong việc thảo 

luận các chiến lược, lựa chọn, giải pháp, … 

 Objectives set may need to be refined based upon the mentee’s learning curve and the mentor’s better 

understanding of the mentee’s learning style.  

 Mục tiêu thiết lập có thể cần phải được điều chỉnh dựa trên mức độ tiếp thu của người được cố vấn và sự hiểu 

biết tốt hơn của người cố vấn đối với phong cách học của người được cố vấn. 

 The mentee's confidence begins to build in those areas of focus.  

 Sự tự tin của người được cố vấn bắt đầu hình thành ở những lĩnh vực tập trung. 

 Most of the partners' time will be spent in this particular stage.  

 Hầu hết thời gian của các bên sẽ được dành cho giai đoạn này. 

In some ways, Stage 2 is about providing the basic building blocks needed before a mentoree can gain mastery. As a 

result, it's quite possible that the pairs will alternate between Stages 2 & 3 throughout most of their time together and 

complete both stages near the end rather than one following the other. As we stated earlier, we've presented 

the stages as though they were linear, but they're actually not. 

Ở chừng mực nào đó, Giai đoạn 2 nhằm cung cấp các nền tảng cơ bản cần thiết trước khi người được cố vấn và người 

cố vấn có thể đạt đến sự thành thạo. Do đó, rất có thể các cặp sẽ hoán đổi giữa giai đoạn 2 & 3 trong suốt phần lớn 



thời gian của họ với nhau và hoàn thành cả hai giai đoạn vào lúc gần cuối, chứ không nhất thiết cái trước cái sau. Như 

chúng tôi đã nói ở trên, chúng tôi trình bày các giai đoạn theo đường kẻ, nhưng chúng thực sự không phải vậy. 

 

Stage 3 - Achieving Mastery/Confidence  

Giai đoạn 3 – Đạt sự thành thạo/tự tin 

Critical Task: Mentee accomplishes goals established between the mentor and mentee. 

The mentee exhibits confidence and skill in these areas and feels less of a need for the 

mentor's active involvement. In response, the mentor assumes a far less active role, remaining available to the mentee 

at his or her request.  

Nhiệm vụ quan trọng: Người được cố vấn hoàn thành các mục tiêu thống nhất giữa cố vấn và người được cố vấn. 

Người được cố vấn thể hiện sự tự tin và kỹ năng trong các lĩnh vực này và cảm thấy ít cần sự tham gia tích cực của 

người cố vấn hơn. Đáp lại, người cố vấn giữ vai trò ít tích cực hơn, chủ yếu hỗ trợ khi có yêu cầu. 

 Mentee has gained enough experience or knowledge that the collaborative approach to further development, 

though still used, begins to shift to one in which the mentor becomes less active in suggesting ideas, strategies, 

solutions, etc.  

 Người được cố vấn đã tiếp thu đủ kinh nghiệm hay kiến thức mà các phương pháp phối hợp để tiếp tục phát 

triển, mặc dù vẫn còn được sử dụng, bắt đầu chuyển sang giai đoạn cố vấn trở nên ít tích cực hơn trong việc 

đề xuất ý tưởng, chiến lược, giải pháp, … 

 The mentor feels that she or he has done all that can be done to assist the mentee in the specific goal, and the 

mentee may feel that she or he has learned all she or he needed to learn.  

 Người cố vấn cảm thấy rằng cô ta hay anh ta đã làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ người được cố vấn trong 

các mục tiêu cụ thể, và người được cố vấn có thể cảm thấy rằng mình đã học được tất cả những gì cần thiết. 

 One or the other party feels that it's time to move on to another goal. Caution is needed, however, to make 

certain that this feeling is based upon reality. Both parties need to verify each other’s assumptions.  

 Một trong hai bên cảm thấy rằng đây là lúc để chuyển sang một mục tiêu khác. Thận trọng là cần thiết, tuy 

nhiên, để chắc chắn rằng cảm giác này là dựa trên thực tế. Cả hai cần phải xác minh giả thiết của nhau. 

 The mentor senses that the mentee needs less direction and coaching.  

 Người cố vấn cảm nhận rằng người được cố vấn cần ít đi sự hướng dẫn và huấn luyện. 

 The mentee views the mentor as more of a "sounding board." 

 Người được cố vấn xem người cố vấn như là "ban cố vấn vững chải" nhiều hơn. 

 Roles are reversed whereby the mentee becomes the prime mover in the relationship.  

 Vai trò được đảo ngược, trong đó người được cố vấn trở thành động lực chính trong mối quan hệ. 

 Missed appointments on the part of either party can indicate that one or the other feels there's not much left to 

accomplish.  

 Một trong hai bên bỏ lỡ cuộc hẹn có thể là dấu hiệu cho thấy một trong hai bên cảm thấy không còn nhiều 

việc để thực hiện. 



Stage 4 - Moving On  

Giai đoạn 4 – Đi tiếp 

Critical Task: Assuming independence from the mentor  

Nhiệm vụ quan trọng: Đảm đương sự độc lập từ người cố vấn 

 Most of the agreement's goals, if not all, have been accomplished. 

 Hầu hết các thỏa thuận mục tiêu, nếu không phải tất cả, đã được hoàn thành. 

 Mentor believes or feels that she or he has done all she or he can, and the mentee believes or feels that she or 

he has outgrown the mentor.  

 Người cố vấn tin hoặc cảm thấy rằng cô ta hay anh ta đã thực hiện tất cả những gì có thể, và người được cố 

vấn tin hoặc cảm thấy rằng cô ấy hay anh đã phát triển nhanh hơn những người cố vấn. 

 If all goals have been accomplished yet a great deal of time still exists in the program, this may indicate that 

the pair set goals that were too broad. The pair should consider revisiting these goals.   

 Nếu tất cả các mục tiêu đã được hoàn thành, nhưng lượng lớn thời gian vẫn còn trong chương trình, điều này 

có thể chỉ ra rằng hai bên xác lập các mục tiêu quá rộng. Hai bên nên cân nhắc xem xét lại các mục tiêu này. 

 The pair discusses creating new goals based upon the mentee's new competencies.  

 Hai bên thảo luận về việc tạo ra những mục tiêu mới dựa trên năng lực mới của người được cố vấn. 

 The mentor and mentee feel a sense of accomplishment.  

 Người cố vấn và người được cố vấn cảm thấy cảm giác hoàn thành. 

 An opportunity now exists to either end the relationship or transform it into an informal one.  

 Một cơ hội đang tồn tại để hoặc là kết thúc mối quan hệ hoặc biến nó thành mối quan hệ không chính thức. 

The formal relationship does, in fact, end as part of the program.  This allows each party to communicate his or her 

desire at this point to:  

Mối quan hệ chính thức, trên thực tế, kết thúc như là một phần của chương trình. Điều này cho phép mỗi bên bày tỏ 

mong muốn của anh ta hay cô ta vào thời điểm này để: 

 Maintain the relationship on an informal basis  

 Duy trì mối quan hệ trên cơ sở không chính thức 

 Maintain contact only as friends  

 Duy trì liên lạc như là bạn bè 

 Maintain periodic contact as either sees fit 



 Duy trì liên lạc định kỳ phù hợp với hai bên 

 

Communicating Within the Mentoring Relationship  

Giao tiếp trong mối quan hệ cố vấn 

Adults learn best by exchanging ideas and being actively engaged.  Inviting a 

mentee to engage in conversation or participate in a learning activity are a couple 

of ways that can enhance the mentoring experience.  This requires a mentor to also 

be actively engaged.  One of the ways of doing this is through active listening.  

Người trưởng thành học hiệu quả nhất bằng cách trao đổi ý tưởng và tham gia tích 

cực. Mời người được cố vấn tham gia vào các cuộc trò chuyện hoặc tham gia vào một hoạt động học hỏi là một vài 

cách có thể nâng cao trải nghiệm cố vấn. Điều này cũng đòi hỏi người cố vấn tham gia tích cực. Một trong những 

cách để làm điều này là lắng nghe tích cực. 

Active Listening involves being an active participant in the communication exchange by:  

Lắng nghe tích cực liên quan người tham gia tích cực trong việc trao đổi thông tin giao tiếp bằng cách: 

o Using Open-Ended Questions to Encourage More Information: Asking 

What? Where? How? When? Why? are always good ways of beginning a question because it 

requires more than a "yes" or "no" response. 

o Sử dụng những câu hỏi mở để khuyến khích thêm thông tin: hỏi Cái gì? Ở đâu? Làm cách nào? Khi 

nào? Tại sao? luôn là cách tốt để bắt đầu một câu hỏi bởi vì nó đòi hỏi nhiều hơn câu trả lời "có" 

hoặc "không". 

o Clarifying and Restating when Appropriate: Taking the time to repeat in your own words what 

someone has said is a powerful way of making certain that you understand. This provides both 

parties with an opportunity to make any corrections before getting too deeply involved in the 

conversation. 

o Làm rõ và diễn giải lại khi thích hợp: Dành thời gian để lặp lại theo ngôn từ của bạn những gì ai đó 

đã nói là một cách mạnh mẽ để chắc chắn rằng bạn hiểu. Điều này cung cấp cho cả hai bên với cơ 

hội để điều chỉnh trước khi đi quá sâu vào cuộc trò chuyện. 

o Summarizing at Various Points to Confirm Your Understanding: Taking the time to summarize what 

has been discussed or agreed upon thus far is a technique which helps ensure that you’re both on 

the same page so that any conclusions or decisions made later on will not come as a surprise to either 

party.  

o Tóm tắt vào những điểm khác nhau để xác nhận mức độ hiểu biết của bạn: Dành thời gian để tóm tắt 

những gì đã được thảo luận hoặc thống nhất là kỹ thuật giúp đảm bảo rằng cả hai hiểu nhau, từ đố 

bất cứ kết luận hay quyết định sau này sẽ không đến như là một bất ngờ cho cả hai bên. 



Active listening takes effort.  It's important to be fully present during the exchange and not allow yourself to 

be distracted by outside noises or your own thoughts and concerns.  In active listening, you're not thinking 

about how you'll respond; instead, you listen first, communicate you understand and then consider your 

response.    

Lắng nghe tích cần nỗ lực. Điều quan trọng là phải thật sự tập trung trong quá trinh trao đổi và không cho 

phép bản thân bị phân tâm bởi những tiếng ồn bên ngoài hoặc những suy nghĩ và quan tâm của riêng 

bạn. Khi tích cực lắng nghe, bạn không suy nghĩ về bạn sẽ trả lời như thế nào; thay vào đó, bạn nghe trước, 

sau đó truyền đạt những gì bạn hiểu và rồi mới xem xét câu trả lời của bạn.        

                       

 
 

 

 


