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"'Dare To Lead' là một cuốn sách có giá trị với những câu chuyện có thật, giải thích vì sao 
những con người này lại trở nên thành công vượt bậc và đột phá trong quản lý và kinh 
doanh. Dù bạn mới khởi nghiệp trong lĩnh vực nào, đang điều hành một công ty lớn hay nhỏ 
thì đây là cuốn sách rất hữu ích và cần thiết, giúp bạn thêm kinh nghiệm thực tế, đồng thời có 
thể vận dụng những ý tưởng này vào công việc của mình.” 

Ngày nay, sự thành công của một công ty phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó vai trò của người 
lãnh đạo chiếm một vị trí quan trọng. Người lãnh đạo giống như một thuyền trưởng tài ba, phải 
biết lèo lái con tàu của mình vượt qua sóng gió, biết định hướng khi con tàu bị lạc lối cũng như 
tìm mọi cách để giúp con tàu đáp bến bình an. 

Dám Dẫn Đầu! là quyển sách tập hợp những câu chuyện về khả năng, kinh nghiệm và bí quyết 
lãnh đạo của 50 giám đốc điều hành (CEO) hàng đầu thế giới. Khác với những quyển sách khác, 
Dám Dẫn Đầu! không đi sâu vào lý thuyết quản trị kinh doanh đơn thuần mà trình bày những 
kinh nghiệm lãnh đạo, những trải nghiệm thực tế cũng như những bí quyết ứng phó với các tình 
huống kinh doanh cụ thể. 

Đây không phải là sách tham khảo có tính học thuật hoặc cẩm nang xử lý tình huống mà là 
những bài học thực tiễn có giá trị. Những con người được đề cập trong quyển sách này đều có 
bước khởi đầu với rất nhiều gian nan, thử thách. Nhưng bằng sự nỗ lực, bằng những ý tưởng 
sáng tạo, tầm nhìn cũng như bản lĩnh của bản thân, họ đã vươn đến đỉnh cao của thành công, trở 
thành những người thành đạt trong sự nghiệp lẫn trong cuộc sống. 

Xuyên suốt quyển sách Dám Dẫn Đầu! – Dare To Lead, bạn sẽ nhận ra nhiều vấn đề quen 
thuộc như lắng nghe ý kiến khách hàng, quan tâm đến nhân viên, nêu gương để lãnh đạo… 
Những vấn đề này tưởng chừng như thật dễ dàng để áp dụng nhưng thật sự đó chính là lỗ hổng 
cần khắc phục của nhiều tổ chức, công ty. Muốn tạo sự thành công vượt bậc, nhà lãnh đạo giỏi 
không chỉ có cách suy nghĩ đúng mà còn phải hành động đúng. 

Điểm nổi bật của những nhà lãnh đạo trong quyển sách này chính là đường lối quản lý “không đi 
theo lối mòn”, dám nghĩ dám làm, vượt lên những phương thức quản lý truyền thống hay quan 
điểm, thói quen từ trước. Những nhân vật chính trong các câu chuyện đã biết khai phá, xoay 
chuyển tình huống, hoặc mạnh dạn xóa bỏ tất cả để làm lại từ đầu, hay phân tích kỹ lưỡng mọi 
tình huống để đem lại lợi nhuận và thành công cho công ty. 

Dám Dẫn Đầu! là cuốn sách hay viết về ý chí vươn đến thành công trong cuộc sống. “Hãy biết 
dấn thân và dám dẫn đầu!” là thông điệp mà tác giả muốn chia sẻ với mọi người. Quyển sách 
cổ vũ các nhà lãnh đạo nên chỉ huy, dũng cảm đi đầu trong mọi tình huống, nhưng không phải 
bằng cách nhắm mắt liều mình, mà phải nghiên cứu và phân tích cẩn thận những thông tin quan 
trọng. 



Với những câu chuyện có thật, những ý tưởng và trải nghiệm thực tế, Dám Dẫn Đầu! sẽ giúp 
bạn học hỏi được nhiều bài học và kinh nghiệm hữu ích để áp dụng thành công trong công tác 
quản lý và kinh doanh của chính bạn. 

Sách dày 304 trang,do First News thực hiện, phát hành tại Nhà sách Trí Việt (số 11H Nguyễn 
Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM, ĐT: 8227979 – 8227980) và các nhà sách trên toàn quốc. 

 


