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Lời giới thiệu  

Tài liệu này mô tả tổng quát phương pháp Purpose Launchpad (Bệ phóng Mục tiêu), 

là phương pháp hướng dẫn chúng ta cách phát triển những ý tưởng khởi nghiệp ban 

đầu thành những tổ chức có mục tiêu (purpose-driven) và tạo được tác động lớn lên 

thế giới.  

Tuy nhiên, nếu chỉ áp dụng các quy trình hay các công cụ thì đây không phải là cách 

áp dụng chuẩn của phương pháp này. Thêm vào đó, cần có một tư duy cụ thể để giúp 

chúng ta tạo ra một tổ chức có mục tiêu.  

Chúng ta không thể có được tư duy phù hợp chỉ bằng cách đọc, học hay vận dụng 

tài liệu hướng dẫn, mà phải có trải nghiệm thực tế của chính mình (và/hoặc dưới sự 

hướng dẫn từ một chuyên gia Purpose Launchpad). 

 

Mục tiêu của Purpose Launchpad 

Phương pháp này được tạo ra với mục tiêu giúp những con người phi thường kiến tạo 

tương lai. 

Thế giới đang đối mặt với những thách thức ở mọi quy mô và loại hình. Và đây là cơ hội 

tốt để chúng ta sáng tạo ra những cách làm mới, không những có thể giải quyết được 

thách thức mà còn tạo ra được tác động tích cực lên thế giới. 

Các tổ chức truyền thống thường có một tầm nhìn (thứ họ muốn trở thành trong tương 

lai) và sứ mệnh (cách họ biến tầm nhìn thành hiện thực). 

Trên cả tầm nhìn và sứ mệnh, các tổ chức hiện đại còn có một mục tiêu (lý do vì sao tổ 

chức tồn tại). Mục tiêu mô tả cách mà các tổ chức này hình dung về một tương lai thế 

giới tốt đẹp. Nó vạch ra cho họ một con đường ý nghĩa và đầy ắp sức mạnh, giúp họ 

hành động và tăng mức độ ảnh hưởng của mình lên một tầm cao mới. Trên thực tế, nơi 

có cơ hội kinh doanh tốt nhất cũng chính là nơi có những thách thức lớn nhất. 

Tuy nhiên, để tạo ra một tổ chức mới, có khả năng giải quyết những thách thức chưa có 

lời giải không hề đơn giản. Lý do không chỉ vì đổi mới luôn đi kèm rủi ro và những yếu 

tố không chắc chắn, mà còn vì khi chúng ta tạo ra một thứ gì đó mới thì chúng ta cần 

phải là “những người khám phá”. Nhưng hầu hết mọi người không được đào tạo để trở 

thành những con người này. 

Hầu hết chúng ta đều được dạy để tránh xa thất bại, để đỗ trong các kỳ thi, làm theo và 

thực thi những kế hoạch đã được vạch sẵn để thành công. 
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Để khám phá ra những thứ chưa biết và sáng tạo những thứ mới, những bản chỉ dẫn và 

các công cụ là chưa đủ, chúng ta cần có tư duy khác biệt. Đây chính là lý do tại sao 

Purpose Launchpad được tạo ra: để giúp chúng ta tạo được các tổ chức có mục tiêu và 

để giúp chúng ta phát triển tư duy và trở thành những người khám phá, những người 

sẽ tìm ra con đường phù hợp và tạo được một tổ chức, một doanh nghiệp, một sản 

phẩm hay dịch vụ mới có tác động tích cực lên thế giới này. 

Định nghĩa về Purpose Launchpad 

Purpose Launchpad là một phương pháp tổng hợp giúp mọi người phát triển các ý 

tưởng giai đoạn đầu thành các tổ chức có mục tiêu, bền vững và đến cuối cùng là tăng 

trưởng theo cấp số nhân và tạo ra những tác động lớn nhất có thể. 

Purpose Launchpad là: 

• Một tư duy, khi được áp dụng như một tập hợp các nguyên tắc. 

• Một khuôn khổ (và một tư duy), khi được áp dụng như một tập hợp các khía 

cạnh cần được phát triển theo thứ tự cụ thể, dùng các công cụ khác nhau. 

• Một phương pháp (một khuôn khổ và một tư duy), khi được áp dụng một cách 

chặt chẽ theo quy trình lặp đi lặp lại và thực hiện tất cả các hành động và công 

cụ được gợi ý. 

 

Để tạo ra một tổ chức, một doanh nghiệp, một sản phẩm hay dịch vụ sáng tạo có khả 

năng tác động động tích cực lên thế giới, chúng ta không đơn thuần chỉ áp dụng công 

nghệ, thậm chí cũng không đơn thuần là áp dụng một phương pháp phù hợp, mà là có 

được tư duy đúng đắn. Theo đó, sử dụng Purpose Launchpad là một cách để bạn có 

được tư duy này và trở thành một nhà đổi mới, một doanh nghiệp có mục tiêu và thành 

công.  

Tuy nhiên, để thay đổi tư duy của một người không hề dễ dàng. Cách duy nhất để làm 

điều đó là thông qua trải nghiệm, học hỏi và bỏ đi những thứ đã học (unlearn) bằng 

cách làm thật. Khi triển khai Purpose Launchpad, chúng ta không chỉ phát triển sáng 

kiến của mình mà còn phát triển những con người trong đội nhóm; và đây chính là sự 

phát triển to lớn nhất vì dự án có thể bị thất bại nhưng người tạo ra nó vẫn tìm tòi phát 

triển các sáng kiến khác để cuối cùng tạo ra được tác động thật sự. 
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Những nguyên tắc của Purpose Launchpad  

Purpose Launchpad tập trung vào những giai đoạn đầu của tổ chức, vì vậy những 

nguyên tắc này sẽ được áp dụng trước khi dự án đạt được sự phù hợp giữa sản phẩm 

và thị trường (product-market fit) và đạt tới thị trường đại chúng (mass market). 

• Mục tiêu (Purpose) cao hơn vấn đề (Problem), và vấn đề cao hơn giải pháp 

(Solution). 

• Khám phá (Exploration) cao hơn tối ưu (Optimization). 

• Trò chuyện với Khách hàng cao hơn nghiên cứu thị trường. 

• Sự dồi dào (Abundance) cao hơn sự hạn chế (Scarcity). 

• Thu nhập có ý nghĩa (Meaningful incomes) cao hơn đầu tư (Investment). 

• Tư duy (Mindset) cao hơn quy trình (Processes) và công cụ (Tools). 

• Học hỏi (Learning) cao hơn xây dựng (Building). 

• Thước đo định tính (Qualitative Metrics) cao hơn thước đo định lượng 

(Quantitative Metrics). 

 

Cách tiếp cận của Purpose Launchpad  

Purpose Launchpad có thể được áp dụng như một tập hợp các nguyên tắc hay như 

một quy trình lặp đi lặp lại để phát triển liên tục những khía cạnh chính của một tổ chức 

có mục tiêu, vận dụng các phương pháp và các công cụ đổi mới đã được kiểm chứng. 

 

Những khía cạnh chính  

Với Purpose Launchpad, có tám (8) mảng mà chúng ta cần tập trung phát triển để 

biến một ý tưởng hay một dự án khởi nghiệp giai đoạn đầu thành một tổ chức có mục 

tiêu và có khả năng tạo nên những tác động vĩ đại. 

Những mảng này bao gồm những nhiệm vụ quan trọng nhất cần được thực hiện và 

phát triển để có thể tạo dựng một tổ chức có mục tiêu và thành công. 

Những mảng này còn được gọi là những khía cạnh trong dự án Purpose Launchpad, và 

được phát triển theo một thứ tự cụ thể, như sau: 

1. Purpose Mục tiêu 

2. People Con người 

3. Customer Khách hàng 

4. Abundance Sự dồi dào 
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5. Sustainability Sự bền vững 

6. Processes Quy trình 

7. Product Sản phẩm  

8. Metrics Thước đo 

 

Những khía cạnh này đều liên quan đến nhau, vì chúng ta không thể phát triển một 

cách toàn diện một khía cạnh cụ thể nếu khía cạnh có liên quan chưa phát triển đến 

một mức độ nhất định. Và chúng ta có bốn cặp đối diện trong hình tròn phía trên, gồm: 

• Mục tiêu và Sự bền vững. 

• Con người và Quy trình. 

• Khách hàng và Sản phẩm. 

• Sự dồi dào và các Thước đo 

 

Liên tục điều chỉnh  dựa trên những bài học có kiểm chứng 

Cách chúng ta phát triển các khía cạnh quan trọng trong Purpose Launchpad như 

sau: Thực hiện một số nhiệm vụ của khía cạnh đầu tiên (Mục tiêu) và sau đó chuyển qua 

khía cạnh tiếp theo (Khách hàng). 

Quá trình phát triển liên tục này được sắp xếp theo một trình tự cụ thể (Mục tiêu, Con 

người, Khách hàng, Sự dồi dào, Sự bền vững, Quy trình, Sản phẩm và Thước đo). Vì 

tám khía cạnh này có mối liên hệ với nhau theo hướng: một khía cạnh nào đó luôn cần 

có những mức độ phát triển nhất định từ những khía cạnh khác. Ví dụ: chúng ta không 

thể (hay không nên) phát triển sản phẩm nếu chúng ta chưa phát triển khách hàng. 

Quá trình phát triển này là một vòng lặp không bao giờ kết thúc, lặp đi lặp lại dọc theo 

tám khía cạnh khác nhau, vì chúng ta cần liên tục xem lại và hoàn thiện tất cả các khía 

cạnh dựa trên những gì học hỏi được. Ví dụ: chúng ta có thể phải rà soát lại nhóm 

khách hàng mục tiêu căn cứ trên những phản hồi thu được từ các khách hàng thật 

(khía cạnh Khách Hàng) sau khi phiên bản đầu tiên của sản phẩm được phát triển (khía 

cạnh Sản phẩm). 

Quy trình này có ba cấp độ, phụ thuộc vào ba giai đoạn đầu tiên của quá trình Phát 

triển khách hàng (Khám phá khách hàng, Kiểm chứng khách hàng và Nhân rộng 

khách hàng). Lý do vì mỗi khía cạnh cần được phát triển theo những cách khác nhau 

tùy thuộc vào giai đoạn Phát triển khách hàng của dự án. Ví dụ: nếu chúng ta đang 

trong giai đoạn Khám phá khách hàng thì chúng ta không nên cố gắng để bán bất cứ 
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thứ gì cho khách hàng cả. Thay vào đó, hãy chỉ trò chuyện với họ để hiểu được những 

vấn đề mà họ gặp phải cũng như tìm ra các giải pháp giá trị cho họ. 

Những lập luận trên cho biết lý do tại sao quy trình chung của Purpose Launchpad là 

một vòng lặp có tám trục và ba cấp độ (màu sắc) khác nhau, đại diện cho ba giai đoạn 

trong quá trình Phát triển khách hàng (Khám phá khách hàng màu vàng, Kiểm chứng 

khách hàng màu xanh và Nhân rộng khách hàng màu tím). 

 

Những phương pháp và công cụ đã được kiểm chứng  

Purpose Launchpad không phát minh lại những thứ đã có, mà là sử dụng những 

phương pháp, những khuôn khổ và công cụ đã được kiểm chứng để giúp chúng ta 

phát triển tám khía cạnh trọng yếu một cách hiệu quả nhất. 

Dưới đây là một số phương pháp, khuôn khổ và công cụ đang được sử dụng trong 

Purpose Launchpad (danh sách này sẽ được liên tục cập nhật): 

 

Tài sản \ Khía 

cạnh 

Mục tiêu Con người Khách hàng Sự dồi dào 

Phương pháp & 
Khuôn khổ 

Mục tiêu vĩ đại 
có khả năng biến 
đổi (Massive 
Transformative 
Purpose - MTP) 

Thiết kế tư duy Phát triển khách 
hàng 

Khởi nghiệp tinh 
gọn 

Thiết kế tư duy 

Tổ chức cấp số 
nhân 

Chuyển đổi theo 
cấp số nhân 

Công cụ Khung MTP  Khung Bản đồ 
thấu cảm  

Khung đội nhóm 

Khung Giải pháp 
giá trị  

Khung ExO  

Chương trình 
tăng tốc chuyển 
đổi theo cấp số 
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nhân (ExO 
Sprint) 

 

Tài sản \ Khía 

cạnh 

Sự bền vững Quy trình Sản phẩm Thước đo 

Phương pháp & 
Khuôn khổ 

Tạo lập mô hình 
kinh doanh 

 

Purpose 
Launchpad 

Khởi nghiệp tinh 
gọn 

Các Khuôn khổ 
Linh hoạt (Agile 
frameworks) 

 

Khởi nghiệp tinh 
gọn 

Các thước đo 
AARRR  

Công cụ Khung mô hình 
kinh doanh 

Khung Tinh gọn 
(Lean Canvas) 

Đánh giá thực 
trạng theo 
Purpose 
Launchpad 
(Purpose 
Launchpad 
Assessment) 

Khung Đề xuất 
giá trị 

Các tạo 
tác/bảng Linh 
hoạt (Agile 
artifacts/boards) 

Khung thử 
nghiệm 
(Experiment 
Canvas) 

Kế toán cách 
tân  

(Innovation 
accounting) 

Bảng điều khiển 

(Dashboard) 
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Các khía cạnh của Purpose Launchpad  

Mục tiêu  

Là lý do vì sao dự án được sinh ra và tồn tại; Là Mục tiêu vĩ đại có khả năng biến đổi 

(MTP), dẫn dắt đường hướng phát triển cho dự án. Ngoài ra, cũng cần xác định một số 

thành phần quan trọng khác, như Moonshot (một mục tiêu đầy tham vọng mà bạn 

muốn đạt được trong vòng 5-10 năm tới), Tầm nhìn (thứ chúng ta muốn trở thành), Sứ 

mệnh (cách chúng ta làm để đạt được tầm nhìn của mình) và Giá trị (cách chúng ta 

hoạt động trong tổ chức). 

Con người  

Kết nối với các cộng đồng bên ngoài có mục tiêu liên quan tới mục tiêu của bạn và 

phát triển đội nhóm nội bộ để biến ý tưởng ban đầu thành một tổ chức có mục tiêu. 

Khách hàng 

Phát triển khách hàng đồng nghĩa với việc tìm ra người phù hợp (và không phù hợp) 

làm khách hàng, đánh giá những nỗi đau của họ và tìm ra đề xuất giá trị phù hợp cho 

họ. 

Sự dồi dào 

Bắt nối với các nguồn lực dồi dào bằng cách sử dụng các thuộc tính của các tổ chức 

cấp số nhân (Exponential Organizations - ExO). 

Sự bền vững 

Phát triển tổ chức có mục tiêu một cách bền vững. Điều này có nghĩa là chúng ta cần 

có một mô hình kinh doanh (có lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận) và những nguồn lực tài 

chính để tạo ra nó. 

Quy trình 

Xây dựng tổ chức của bạn và triển khai mọi hoạt động theo đúng cách. 

Sản phẩm 

Xây dựng sản phẩm/dịch vụ sao cho phù hợp với khách hàng/người dùng. 

Thước đo 

Theo dõi những thông tin quan trọng để liên tục học hỏi và hoàn thiện tổ chức theo 

cách phù hợp nhất. 
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Đánh giá thực trạng dự án theo Purpose Launchpad  

Purpose Launchpad đưa ra cách đánh giá thực trạng các sáng kiến/dự án, bằng việc 

thực hiện một bài kiểm tra và trả lời một số câu hỏi để đánh giá thực trạng của từng 

khía cạnh chính. Sau khi chạy bài kiểm tra này, chúng ta sẽ nhận được một giá trị từ 0 

đến 3 cho mỗi khía cạnh chính. 

Mỗi khía cạnh có thể ở cấp độ phát triển khác nhau: 

• Khám phá (giá trị giữa 0 và 1; được biểu diễn bằng màu vàng): Giai đoạn này 

tương tự như giai đoạn Khám phá Khách hàng (Customer Discovery), là giai 

đoạn mà chúng ta sẽ tập trung vào khám phá. 

• Kiểm chứng (giá trị lớn hơn 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 2; được biểu diễn bằng 

màu xanh): Giai đoạn này tương tự như giai đoạn Kiểm chứng Khách hàng 

(Customer Validation), trước khi đạt được sự phù hợp giữa mục tiêu – vấn đề - 

giải pháp, là giai đoạn chúng ta sẽ tập trung vào việc đánh giá các giả thuyết. 

• Nhân rộng (giá trị lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 3; được biểu diễn bằng 

màu tím): Giai đoạn này tương tự giai đoạn Nhân rộng Khách hàng (Customer 

Creation), sau khi đạt được sự phù hợp giữa sản phẩm – thị trường, là giai đoạn 

chúng ta sẽ tập trung vào phát triển tổ chức. 

 

Đồ thị Purpose Launchpad 

Sau khi thực hiện đánh giá thực trạng dự án theo Purpose Launchpad, chúng ta sẽ có 

một đồ thị Purpose Launchpad, hiển thị trạng thái của dự án theo từng khía cạnh 

chính. 
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Kho lưu trữ Purpose Launchpad  

Bộ não của Purpose Launchpad là một kho lưu trữ, nơi đưa ra một loạt các gợi ý về 

những việc cần làm để tiến triển trong từng khía cạnh, dựa trên giai đoạn phát triển của 

dự án: 
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Chương trình tăng tốc Purpose Launchpad Sprint 

Trái tim của Purpose Launchpad là Chương trình tăng tốc (Sprint). Purpose 

Launchpad Sprint là một khoảng thời gian từ một, hai đến vài tuần (tùy thuộc vào giai 

đoạn phát triển của dự án) mà trong đó, đội nhóm của bạn sẽ đạt được những bước tiến 

rất lớn trong việc phát triển các khía cạnh của dự án startup. Các chương trình tăng 

tốc được thực hiện liên tiếp nhau, chương trình này sẽ bắt đầu ngay sau khi chương 

trình trước kết thúc. 

Một chương trình tăng tốc (Sprint) sẽ bao gồm những nội dung công việc sau: 

• Họp Lập kế hoạch để đánh giá thực trạng của dự án và cập nhật kế hoạch triển 

khai. Phiên Lập kế hoạch cần tuân theo các bước sau: 

o Cập nhật tiến độ: Phân tích kết quả đạt được trong Sprint trước đó, tập 

trung vào những giá trị thực đã được tạo ra và các bài học có kiểm 
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chứng. Phương pháp cũng yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm 

cập nhật tâm trạng của họ trong Sprint vừa qua. 

o Đánh giá thực trạng: Thực hiện một bài kiểm tra đánh giá thực trạng để 

có đồ thị Purpose Launchpad. 

o Cập nhật những việc cần làm (Backlog): Dựa trên đồ thị Purpose 

Launchpad nhận được, người cố vấn (Purpose Launchpad mentor) đưa 

ra danh sách những nhiệm vụ cho Sprint kế tiếp. Các nhiệm vụ được 

giao cho các thành viên dựa trên yêu cầu và kỹ năng của họ. 

• Họp hàng ngày để cập nhật nhanh tiến độ công việc, theo đó từng thành viên 

nhóm công khai tiến độ của mình và đội nhóm sớm nhận ra những sai lệch so 

với kế hoạch ban đầu trước khi Sprint kết thúc. Trong phiên họp hàng ngày, tất 

cả các thành viên đội nhóm cần cập nhật tiến độ và trả lời một số câu hỏi như 

sau:   

o Mình đã làm gì ngày hôm qua. 

o Mình muốn làm gì hôm nay. 

o Mình cần sự hỗ trợ gì từ đội nhóm. 

 

Đội ngũ Purpose Launchpad  

Cố vấn Purpose Launchpad  

Cố vấn Purpose Launchpad là người hướng dẫn đội nhóm, giúp các thành viên đội 

nhóm có được tư duy phù hợp và trở nên hiệu quả để phát triển dự án và tạo được mức 

độ ảnh hưởng tối đa. 

Cố vấn Purpose Launchpad có trách nhiệm: 

• Cập nhật những bài học được kiểm chứng của đội nhóm trong phiên họp lập kế 

hoạch, sau phần trình bày của nhóm về những việc đã làm trong Sprint vừa 

qua. 

• Thực hiện bài kiểm tra đánh giá định kỳ (Purpose Launchpad Assessment). 

Progress 
Update

Assessment 
Update

Daily 
Meetings

Backlog 
Update

Planning 
Meeting
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• Cập nhật và đảm bảo tính chính xác của biểu đồ Purpose Launchpad (Purpose 

Launchpad Graph). 

• Đưa ra những nhiệm vụ cần thực hiện (Stories) và cập nhật danh mục các 

nhiệm vụ cần làm (Purpose Launchpad Backlog). 

• Hướng dẫn nhóm thực hiện tất cả các nhiệm vụ, cung cấp các tài liệu tham 

khảo để đội nhóm tìm hiểu về các phương pháp đổi mới khác nhau và ứng dụng 

vào dự án. 

• Hướng dẫn nhóm tuân thủ các nguyên tắc của Purpose Launchpad. 

 
Thành viên đội nhóm Purpose Launchpad 

Thành viên đội nhóm là tất cả những người tham gia vào việc phát triển ý tưởng. Do 

vậy, ở giai đoạn đầu, thông thường tất cả những người làm việc trong dự án đều thuộc 

đội nhóm Purpose Launchpad. Các thành viên đội nhóm có trách nhiệm: 

• Nói lên những nhiệm vụ mà họ quan tâm và muốn thực hiện. 

• Cam kết hoàn thành nhiệm vụ mà họ đã đăng ký trong từng Sprint. 

• Tuân theo các nguyên tắc của Purpose Launchpad. 

 

Người điều phối Purpose Launchpad (Không bắt buộc) 

Trong trường hợp cần thiết, nhóm chọn ra một người làm điều phối viên cho nhóm. 

Điều phối viên có trách nhiệm giúp mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Vai trò này là 

không bắt buộc đối với những đội nhóm có khả năng làm việc với hiệu suất cao. Trong 

trường hợp có điều phối viên thì vai trò của điều phối viên là: 

• Thu thập thông tin về thời gian mà từng thành viên có thể dành ra cho dự án 

để biết được khả năng hoàn thành các nhiệm vụ của nhóm. 

• Lập kế hoạch và điều phối các sự kiện và các phiên họp nhóm trong tuần. 

• Hiểu và thực hành các nguyên tắc của Purpose Launchpad. 
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Sản phẩm của Purpose Launchpad (Artifacts) 

Bài đánh giá thực trạng dự án (PLA - Purpose Launchpad Assessment) 

Là tập hợp các câu hỏi để đánh giá thực trạng phát triển của tất cả các khía cạnh theo 

Purpose Launchpad. 

 

Đồ thị Purpose Launchpad (PLG - Purpose Launchpad Graph) 

Là một đồ thị dạng tọa độ hiển thị trạng thái phát triển của tất cả các khía cạnh theo 

Purpose Launchpad. 

 

Danh sách nhiệm vụ (PLB - Purpose Launchpad Backlog) 

Là danh sách các nhiệm vụ cần thực hiện trong chương trình tăng tốc (Purpose 

Launchpad Sprint) hiện tại. 

 

Tiến bộ (PLP - Purpose Launchpad Progress) 

Là tổng số bài học đã được kiểm chứng. 

 

Tỷ lệ học hỏi (PLQ - Purpose Launchpad Quotient) 

Là tỷ lệ giữa Tổng số bài học được kiểm chứng/ Tổng số lần Sprint. 

 

Kho lưu trữ Purpose Launchpad (PLR - Purpose Launchpad 
Repository) 

Là tập hợp các nhiệm vụ được đề xuất thực hiện để hoàn thiện các khía cạnh Purpose 

Launchpad. 

 

Chương trình tăng tốc (PLS - Purpose Launchpad Sprint) 

Trái tim của Purpose Launchpad là chương trình tăng tốc Sprint, là một khoảng thời 

gian kéo dài từ một, hai hoặc nhiều tuần mà trong đó đội nhóm đạt được những tiến bộ 

thực sự. Mỗi chương trình tăng tốc mới được bắt đầu ngay sau khi kết thúc chương 

trình tăng tốc trước. Các Sprint bao gồm các phần cập nhật về tiến độ, đánh giá thực 

trạng và danh mục các nhiệm vụ cần làm (Backlog). 

 

Tâm trạng (PLM - Purpose Launchpad Mood) 

Biểu đồ tâm trạng (từ 0 đến 10) của đội nhóm trong các chương trình tăng tốc.  
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Tiểu sử 

Mục tiêu của Francisco Palao là thúc đẩy sự tiến hoá của các tổ chức và con người. Và 

với mục tiêu đó thì từ năm 2012, anh đã bắt tay vào xây dựng nền tảng cho một 

phương pháp luận, giúp mọi người và các tổ chức đổi mới sáng tạo và tạo nên những 

tác động tích cực cho thế giới này. Kết quả là, phiên bản đầy đủ đầu tiên đã được hoàn 

thành vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. 

Năm 2011, Francisco chuyển đến thung lũng Silicon để tìm kiếm những cách thức mới 

tốt hơn trong đổi mới sáng tạo. Rất nhanh sau đó, Francisco đã gặp Eric Ries ở San 

Francisco và đi sâu vào phương pháp Khởi nghiệp Tinh gọn. Cũng trong năm 2011, 

Francisco tham dự một chương trình về Phát triển Khách hàng của Steve Blank tại Đại 

học Berkeley, và họ đã có những buổi thảo luận chi tiết về cách làm thế nào để tích hợp 

các phương pháp và công cụ khác nhau. Francisco tham gia rất sâu vào mảng đổi mới 

sáng tạo và bắt đầu điều hành Nhóm khởi nghiệp tinh gọn của Silicon Valley (Silicon 

Valley Lean Startup Circle) dưới sự trợ giúp của Tristan Kromer. 

Vào năm 2012, Francisco đã cho ra mắt LeanMonitor, một nền tảng trực tuyến để giúp 

các doanh nhân, nhà đổi mới và các công ty ứng dụng các phương pháp về Khởi 

nghiệp tinh gọn (Lean Startup), Phát triển Khách hàng (Customer Development) và 

Linh hoạt (Agile) trong các dự án của họ. Francisco đã mở rộng, tích hợp và phối kết 

hợp các khuôn khổ trong Agile, Lean Startup và Customer Development vào 

LeanMonitor. Và đây chính là hạt giống đầu tiên của Purpose Launchpad. 

Vào năm 2015, LeanMonitor được Gust.com mua lại. Sau đó, Francisco hợp tác với 

Salim Ismail để khởi động các dự án khác nhau có liên quan đến các tổ chức cấp số 

nhân (ExO – Exponential Organizations). Francisco cho rằng mặc dù các phương 

pháp Lean và Agile là rất tuyệt vời, nhưng chúng còn thiếu yếu tố "công nghệ cấp số 

nhân", thứ thúc đẩy thế giới ngày nay.  

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, Francisco đã đóng góp rất nhiều cho mô 

hình ExO, dẫn dắt quá trình cộng tác để tạo ra Khung ExO và sau đó là thiết kế phương 

pháp Tăng tốc chuyển đổi theo cấp số nhân (ExO Sprint). Ngoài ra, Francisco là đồng 

tác giả của cuốn cẩm nang Chuyển đổi theo cấp số nhân (Exponential Transformation) 

cùng Salim Ismail và Michelle Lapierre mà trong đó có trình bày về Khung ExO và 

ExO Sprint. 

Đầu năm 2020, Francisco, cùng với Angel María Herrera, cho ra mắt cuốn Mục tiêu vĩ 

đại có khả năng biến đổi (MTP - Massive Transformative Purpose) và thiết kế ra Khung 

MTP để giúp các tổ chức và các các nhân tìm ra được mục tiêu của mình. Đây chính là 

mảnh ghép cuối cùng khép lại chu trình của phương pháp luận Purpose Launchpad. 
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Trong sáu tháng đầu năm 2020, Francisco đã chia sẻ phương pháp với các chuyên gia 

đổi mới sáng tạo trên toàn thế giới và có được những thông tin, những gợi ý cuối cùng 

để tinh chỉnh và hoàn thiện phiên bản cuối cho phương pháp Purpose Launchpad 

trước khi ra mắt chính thức vào ngày 1 tháng 7. 

Một điều cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng trong lý do mà Francisco 

thiết kế Purpose Launchpad, đó là: Purpose Launchpad không chỉ là một phương 

pháp giúp tạo ra các tổ chức với những mục tiêu vĩ đại mà nó còn dành để phát triển 

tư duy của con người, giúp mọi người tạo ra được những tác động tích cực lên thế giới 

này. 

Những cộng sự  

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là những đóng góp to lớn của hơn 

150 cộng sự. Họ đã cung cấp những phản hồi, những thông tin đầu vào quan trọng để 

giúp hoàn thiện phương pháp Purpose Launchpad trong giai đoạn cuối.q 

Những cộng sự chính thức của Purpose Launchpad không nhất thiết là các Cố vấn 

Purpose Launchpad Mentors (lý do vì họ có thể chỉ cung cấp thông tin đầu vào cho 

một mảng cụ thể và không có hiểu biết đầy đủ về toàn bộ phương pháp), nhưng họ là 

chìa khóa quan trọng trong sự phát triển của một phương pháp tổng hợp, toàn diện 

như vậy. 

Bạn có thể tìm hiểu danh sách của tất cả các cộng sự tại đây: 

www.purposelaunchpad.com/contributor 

Và hãy kết thúc tài liệu hướng dẫn này với lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những cộng sự 

đã đóng góp cho Purpose Launchpad! 


