
NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN 
LÖÏC

Muïc tieâu moân hoïc:

� Bieát ñöôïc nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng HRM caên 

baûn.

�Phaùt trieån khaû naêng phaân tích, giaûi quyeát vaán ñeà

thöïc tieãn HRM.
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���� OÂn taäp



GIÔÙI THIEÄU VEÀ QUAÛN TRÒ 
NGUOÀN NHAÂN LÖÏC

Nhöõng kieán thöïc coát loõi caàn naém:

• Bieát ñöôïc khaùi nieäm,muïc tieâu, yù nghóa cuûa QTNNL.

• Xaùc ñònh ba chöùc naêng cô baûn cuûa QTNNL.

• Thoâng hieåu vai troø cuûa phoøng QTNNL



“ Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø heä thoáng trieát lyù, chính 

saùch vaø hoaït ñoäng veà chöùc naêng thu huùt, ñaøo taïo-phaùt 

trieån vaø duy trì con ngöôøi cuûa moät toå chöùc nhaèm ñaït 

ñöôïc keát quaû toái öu cho toå chöùc laãn nhaân vieân.”



Sơ đồ cơ cầu tổ chức thể hiện đầy đủ các chức năng 
quản trị nguồn nhân lực

Giám đốc

Trưởng phòng 
sản xuất

Trưởng phòng 
nguồn nhân lực

Trưởng phòng 
marketing

Trưởng phòng tài 
chính

Thu hút nguồn 
nnhân lực

Đào tạo và phát 
triển

Trả công lao 
động

Quan hệ lao  
động

Văn thư, hành 
chính

- Hoạch định 

nguồn nhân lực

- Phân tích 
công việc
- Trắc nghiệm
- Phỏng vấn

- Định hướng 
nghề nghiệp
- Đào tạo và
huấn luyện
- Bồi dưỡng và
nâng cao trình 
độ cho lãnh 
đạo và cán bộ

- Đánh giá
năng lực thực 
hiện công việc
- Quản trị
lương, thưởng, 
phúc lợi
- Khen 
thưởng, kỷ
luật

- Ký kết thỏa 
ước lao động
- Giải quyết 
khiếu tố
- An toàn lao 
động
- Y tế, căn tin

- Văn thư
- Lưu giữ hồ
sơ, tài liệu



MUÏC TIEÂU CUÛA QTNNL

Muïc tieâu doanh nghieäp.

Muïc tieâu nhaân vieân.

Muïc tieâu xaõ hoäi.



Mục tiêu doanh nghiệp

Giúp DN khai thác khả năng tiềm tàng, nâng cao năng 

suất lao động và lợi thế cạnh tranh của DN về NNL



Mục tiêu nhân viên

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về kinh tế và tinh thần 

của nhân viên. Đồng thời, giúp cho nhân viên tận tâm, 

trung thành với doanh nghiệp 



Mục tiêu xã hội

Đề cao vị thế và giá trị của người lao động, chú trọng 

giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của tổ

chức và người lao động.



� Nhóm chức năng thu hút
� Nhóm chức năng này nhằm đảm bảo cho tổ
chức có đủ số lượng nhân viên với các yêu cầu 
phù hợp với công việc

� Nhóm chức năng này bao gồm các hoạt 
động QTNL sau

� Hoạch định nhân lực
� Phân tích công việc
� Tuyển dụng nhân viên (tuyển mộ và tuyển chọn 
nhân viên)

Các chức năng cơ bản và các hoạt 
động chủ yếu của Quản trị nhân lực



� Nhóm chức năng đào tạo và phát triển
� Nhóm chức năng này nhằm nâng cao năng lực 
của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong tổ
chức có các kỹ năng, trình độ lành nghề cần 
thiết để hòan thành công việc

� Nhóm chức năng này bao gồm hoạt động 
QTNL sau: 

� Đào tạo và phát triển nhân lực
� Định hướng và phát triển nghề nghiệp

Các chức năng cơ bản và các hoạt động 
chủ yếu của Quản trị nhân lực



� Nhóm chức năng duy trì
� Nhóm chức năng này nhằm đảm bảo cho tổ
chức có duy trì nhân viên và sử dụng có hiệu 
quả nguồn nhân lực.

� Nhóm chức năng này bao gồm các hoạt 
động QTNL sau

� Đánh giá nhân viên (Đánh giá năng lực thực hiện 
công việc)

� Lương bổng và đãi ngộ (Trả công lao động)
� Quan hệ lao động

Các chức năng cơ bản và các hoạt 
độngchủ yếu của Quản trị nhân lực



VAI TROØ CUÛA PHOØNG QTNNL

Vai troø chính saùch.

Vai troø dòch vuï.

Vai troø tö vaán.

Vai troø kieåm tra, ñaùnh giaù.



SỰ KHÁC BIỆT GIỮA QTNNL VỚI QTNS ?

QTNNL QTNS



Sự khác biệt của QTNNL với QTNS

QTNS QTNNL

Quan điểm triết lý về NV

Lao động là yếu tố chi phí 
đầu vào

Con người là vôn quý, NNL 
cần được đầu tư & phát 
triển

Mục tiêu quan tâm hàng đầu của tổ chức

Lợi ích tổ chức Lợi ích tổ chức + nhân viên

Quan hệ giữa nhân viên và chủ doanh nghiệp

Quan hệ thuê mướn Quan hệ bình đẳng, hai 
bên cùng có lợi

MQH với CL,CS kinh doanh của tổ chức

Phục vụ cho CL, CS của tổ
chức

Phối hợp với CL,CS kinh 
doanh của tổ chức



HOAÏCH ÑÒNH NGUOÀN NHAÂN LÖÏC

Nhöõng kieán thöïc coát loõi caàn naém:

Bieát ñöôïc khaùi nieäm, yù nghóa cuûa hoaïch ñònh NNL.

Moâ taû ñöôïc quaù trình hoaïch ñònh NNL.



Hoaïch ñònh laø gì?

Laø quaù trình aán ñònh nhöõng muïc tieâu vaø xaùc ñònh bieän 
phaùp toát nhaát ñeå thöïc hieän nhöõng muïc tieâu ñoù.

HÑ
NNL

Laø quaù trình nghieân cöùu, xaùc ñònh nhu caàu NNL, 
ñöa ra caùc chính saùch vaø thöïc hieän caùc chöông trình, 
hoaït ñoäng ñaûm baûo cho DN coù ñuû NNL vôùi caùc 
phaåm chaát, kyõ naêng phuø hôïp ñeå thöïc hieän coâng vieäc 
coù naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû cao.



VAI TROØ CUÛA HOAÏCH ÑÒNH NNL

Taïo cho DN luoân ôû theá chuû ñoäng veà nhaân söï.

Ñaûm baûo cho DN coù ñuû soá löôïng nhaân vieân vôùi nhöõng 

kyõ naêng caàn thieát vaøo ñuùng thôøi ñieåm.

Traùnh ñöôïc nhöõng ruûi ro khi söû duïng lao ñoäng.

Giuùp cho caùc quaûn trò gia xaùc ñònh ñöôïc roõ raøng 

phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa toå chöùc.



QUY TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH 

NNL
HĐ chieán löôïc

Döï bao veà kyõ thuaät.

Döï baùo veà kinh teá.

Döï baùo veà thò tröôøng.

Keá hoaïch cuûa DN.

Keá hoaïch ñaàu tö.

KH hoaïch ñoäng thöôøng nieân

Caàu NNL
Nhöõng yeâu caàu nhaân söï
thöôøng nieân.

Soá löôïng, kyõ naêng, cô caáu 
ngaønh ngheà.

Cung NNL
Nhöõng yeâu caàu nhaân söï
thöôøng nieân.

Soá löôïng, kyõ naêng, cô caáu 
ngaønh ngheà.

Khaùc bieät
khoâng

Keát thuùc

D < S

Thoâi vieäc, 
nghæ höu,..

Keât thuùc

D > S

Taêng ca, 
tuyeån duïng,

Keát thuùc

Quyeát 
ñònh 
haønh 
ñoäng

SS



PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC



NOÄI DUNG

Khaùi nieäm veà phaân tích coâng vieäc.

Quy trình phaân tích coâng vieäc.

Vai troø phaân tích coâng vieäc.

Caùc phöông phaùp thu thaäp thoâng tin.

Xaây döïng baûn moâ taû coâng vieäc vaø baûn tieâu chuaån 

coâng vieäc



MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

1.1. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Laø quaù trình nghieân cöùu noäi dung coâng vieäc nhaèm 

xaùc ñònh ñieàu kieän tieán haønh, caùc nhieäm vuï, traùch 

nhieäm, quyeàn haïn khi thöïc hieän coâng vieäc vaø caùc 

phaåm chaát, kyõ naêng nhaân vieân caàn thieát phaûi coù

ñeå thöïc hieän toát coâng vieäc



MỘT SỐ KHÁI NIỆM (tt)

1.2. BAÛN MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC:

Laø vaên baûn lieät keâ caùc chöùc naêng, nhieäm vuï & 

caùc moái quan heä trong coâng vieäc, caùc ñieàu kieän 

laøm vieäc, yeâu caàu kieåm tra giaùm saùt vaø caùc tieâu 

chuaån ñaït ñöôïc khi thöïc hieän coâng vieäc.



MỘT SỐ KHÁI NIỆM (tt)

1.3. BAÛN TIEÂU CHUAÅN COÂNG VIEÄC:

Laø vaên baûn lieät keâ nhöõng yeâu caàu veà naêng löïc caù

nhaân nhö: trình ñoä, hoïc vaán, kinh nghieäm coâng 

taùc, khaû naêng giaûi quyeát vaán ñeà & caùc kyõ naêng 

khaùc.



THOÂNG TIN CAÀN ÑEÅ PTCV

NHOÙM THOÂNG TIN 
VEÀ COÂNG VIEÄC

NHOÙM THOÂNG TIN 
VEÀ NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN

COÂNG VIEÄC



THOÂNG TIN CAÀN ÑEÅ PTCV (tt)

THOÂNG TIN 
VEÀ COÂNG VIEÄC

Caùc hoaït ñoäng ñeå thöïc hieän coâng vieäc

Coâng cuï,thieát bò phuïc vuï coâng vieäc

Caùc moái quan heä caàn thieát

Cheá ñoä löông, thöôûng

Ñieàu kieän laøm vieäc

Keát quaû hoaøn thaønh coâng vieäc



THOÂNG TIN CAÀN ÑEÅ PTCV (tt)

THOÂNG TIN 
VEÀ NGÖÔØI 
THÖÏC HIEÄN 
COÂNG VIEÄC

Chuyeân moân vaø trình ñoä chuyeân moân

Kyõ naêng caù nhaân

Phaåm chaát ñaïo ñöùc

Hoaøn caûnh caù nhaân



QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN PTCV

Böôùc 1:
Kieåm tra 
toång theå
toå chöùc & 
söï phuø
hôïp cuûa 
moãi coâng 

vieäc

Böôùc 2:
Xaùc ñònh 
hình thöùc 
thoâng tin 
PTCV

Böôùc 3:
Choïn 
coâng 
vieäc ñeå
phaân 
tích

Böôùc 4:
Thu 
thaäp 
thoâng 
tin

Böôùc 5:
Xaây 
döïng 
baûn moâ 
taû coâng 
vieäc

Böôùc 6:
Xaây 
döïng 
baûn 
tieâu 
chuaån 
coâng 
vieäc

Söû duïng t.tin töø 1-6 ñeå:
•Tuyeån duïng & choïn löïa
•Huaán luyeän/ ñaøo taïo
•Ñaùnh giaù söï thöïc hieän 
•Traû löông, khen 
thöôûng



LÔÏI ÍCH CUÛA PTCV

Tuyeån duïng & choïn löïa

Huaán luyeän vaø phaùt trieån ngheà nghieäp.

Traû löông,khen thöôûng.

Laäp keá hoaïch chieán löôïc.



5. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP THU THAÄP THOÂNG TIN

Baûn caâu
hoûi

Phoûng 
vaán

Quan 
saùt

PhPhööông phaông phaùùpp
Soå nhaät

kyù



QUAN SAÙT

Cho pheùp chæ ra ñaày ñuû vaø chi tieát thôøi gian, möùc ñoä
thöôøng xuyeân, tính phöùc taïp cuûa:

o Nhieäm vuï, traùch nhieäm khi thöïc hieän coâng vieäc
o Caùc thoâng tin veà ñieàu kieän laøm vieäc
o Hieäu quaû khi thöïc hieän coâng vieäc
Söû duïng ñoái vôùi coâng vieäc coù theå ño löôøng, deã quan 

saùt
Nhöôïc ñieåm: cung caáp thoâng tin thieáu chính xaùc.



QUAN SAÙT ( tt)

Ñeå naâng cao chaát löôïng thu thaäp thoâng tin, neân:

o Quan saùt keát hôïp vôùi phöông tieän kyõ thuaät.

o Quan saùt theo chu kyø cuûa coâng vieäc hoaøn chænh.

o Noùi chuyeän tröïc tieáp vôùi nhaân vieân thöïc hieän coâng 

vieäc.



PHOÛNG VAÁN

Thöïc hieän vôùi caù nhaân /nhoùm/ caùn boä phuï traùch nhaân 
vieân.
Giuùp xaây döïng tieâu chuaån maãu ñaùnh giaù naêng löïc, xaùc 

ñònh nhu caàu ñaøo taïo & giaù trò coâng vieäc.
Giuùp phaùt hieän ra nhieàu hoaït ñoäng & caùc moái quan heä

trong PTCV.
Cô hoäi ñeå giaûi thích yeâu caàu & chöùc naêng coâng vieäc.



PHOÛNG VAÁN (tt)

NHÖÔÏC ÑIEÅM:

Thoâng tin cung caáp coù theå bò sai leäch hoaëc 

khoâng ñaày ñuû.

Toán nhieàu thôøi gian laøm vieäc vôùi töøng caù nhaân.



PHOÛNG VAÁN ( tt)

Ñeå naâng cao chaát löôïng thu thaäp thoâng tin, neân:
�Nghieân cöùu coâng vieäc tröôùc khi thöïc hieän PV.
�Choïn ngöôøi thöïc hieän & moâ taû coâng vieäc toát nhaát.
�Giaûi thích vôùi ngöôøi bò PV roõ raøng veà muïc ñích 
PV.
�Ñaët nhöõng caâu hoûi roõ raøng, deã traû lôøi.
�Cô caáu caùc thoâng tin thu thaäp hôïp lyù.
�Kieåm tra laïi tính chính xaùc cuûa thoâng tin.



BAÛN CAÂU HOÛI

Caùch thöùc thöïc hieän:
Chuaån bò tröôùc baûn caâu hoûi ���� phaùt cho nhaân vieân 

traû lôøi ���� toång keát traû lôøi ���� coù ñöôïc thoâng tin caàn 
thieát.
Cung caáp thoâng tin nhanh hôn & deã thöïc hieän hôn 

so vôùi hình thöùc phoûng vaán



BAÛN CAÂU HOÛI ( tt)
Ñeå naâng cao chaát löôïng thu thaäp thoâng tin, caàn:

Caáu truùc cuûa caùc caâu hoûi.
Caùch thöùc ñaët caâu hoûi:
�Ñôn giaûn, deã hieåu, deã traû lôøi,ngaén goïn.
�Coù theå keát hôïp vôùi caâu hoûi môû, caâu hoûi löïa choïn   
phöông aùn traû lôøi ôû nôi phuø hôïp.

Nôi thöïc hieän: taïi nôi & trong thôøi gian laøm vieäc.



PHÖÔNG PHAÙP NAØO HÖÕU HIEÄU NHAÁT

4 pp söû duïng ñoäc laäp hoaëc keát hôïp cuøng nhau.
Tuøy thuoäc vaøo ñaëc ñieåm ngaønh ngheà, coâng vieäc, 

ñieàu kieän cuûa DN maø söû duïng pp phuø hôïp nhaát
Phöông phaùp phaân tích ña phöông phaùp: taïo tính 

toaøn dieän vaø chính xaùc cho thoâng tin thu thaäp ñöôïc.



BAÛN MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC & BAÛN TIEÂU 
CHUAÅN COÂNG VIEÄC

Baøi taäp nhoùm:  Xaây döïng baûn moâ taû coâng vieäc vaø
baûn tieâu chuaån coâng vieäc cho caùc vò trí cuûa coâng ty X 
chuyeân saûn xuaát vaø kinh doanh caùc saûn phaåm thôøi 
trang.
1. Cöûa haøng tröôûng taïi Showroom taïi Q.1 ôû
Tp.HCM.
2. Chuyeân vieân PR. 
3. Nhaân vieân baùn haøng xuaát khaåu.
4. Tröôûng phoøng Haønh Chaùnh Quaûn Trò.
5. Nhaân vieân chaêm soùc khaùch haøng.



TUYEÅN DUÏNG

Muïc tieâu: “Tuyeån ñöôïc ñuùng ngöôøi cho ñuùng vieäc vaøo 

ñuùng thôøi ñieåm caàn thieát”.

����Nhöõng kieán thöùc coát loõi caàn naém:

� Thieát keá chính saùch tuyeån duïng.

� Hieåu vaø thieát keá ñöôïc quy trình tuyeån duïng.

� Bieát caùch thöïc hieän kyõ naêng tuyeån duïng.



Xaùc ñònh nhu caàu tuyeån duïng theo ISO 9001

Caùc phoøng ban xaùc ñònh nhu caàu caàn tuyeån.

Laäp baûn MTCV vaø baûn TCCV cho chöùc danh caàn tuyeån.

Phoøng toå chöùc xem xeùt khaû naêng cung caáp töø trong noäi boä.

Toång hôïp nhu caàu tuyeån töø beân ngoaøi.

Trình giaùm ñoác kyù duyeät.



Quy trình tuyeån duïng

Chuaån bò tuyeån duïng.
Thoâng baùo tuyeån duïng.
Thu nhaän, nghieân cöùu hoà sô.
Phoûng vaán sô boä.
Kieåm tra, traéc nghieäm.
Phoûng vaán saâu.
Xaùc minh, ñieåu tra.
Khaùm söùc khoûe.
Ra quyeát ñònh tuyeån duïng thöû.
Thöû vieäc.
Boá trí coâng vieäc.



Traùch nhieäm cuûa caùc caáp quaûn lyù trong TD. 
Phoøng nhaân söï Caùc caáp quaûn lyù chöùc naêng

�Thieát keá chính saùch & quy 
trình tuyeån duïng.
� Chuaån bò caùc phöông tieän &ø
coâng cuï tuyeån duïng.
� Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng hoã 
trôï.
� Tham gia ñaùnh giaù Ö.V qua 
hoà sô phoûng vaán.
� Tö vaán cho caùc nhaø quaûn lyù veà
Luaät LÑ, chính saùch, quy trình 
TD, kyõ thuaät phoûng vaán,…
� Chuaån bò thuû tuïc haønh chính 
cho nhaân vieân môùi.

� Xaùc ñònh nhu caàu tuyeån 
duïng.
� Xaùc ñònh caùc yeâu caàu ñoái 
vôùi öùng vieân.
� Xaây döïng baøi kieåm tra kieán 
thöùc chuyeân moân ñ/v Ö.V.
� Ñaùnh giaù Ö.V qua hoà sô, 
phoûng vaán, chaám traéc 
nghieäm.
� Löaï choïn Ö.V phuø hôïp.
� Höôùng daãn nhaân vieân môùi 
hoäi nhaäp.



Chuaån bò tuyeån duïng

Toång hôïp nhu caàu tuyeån duïng cho töøng chöùc danh

Thaønh laäp hoäi ñoäng tuyeån duïng

Nghieân cöùu caùc taøi lieäu lieân quan ñeán tuyeån duïng

Thieát laäp / thöïc hieän chính saùch tuyeån duïng



Chính saùch tuyeån duïng

Nguoàn tuyeån duïng

Tieâu chuaån

Ñònh höôùng coâng vieäc/ coâng ty

Thuû tuïc, quy trình tuyeån

Caùc chính saùch hoã trôï



Tình huống
Cty X ñang caàn tuyeån 01 kyõ sö cho boä phaän kyõ thuaät ñeå
thay theá cho ngöôøi vöøa nghæ vieäc. Qua quaù trình phoûng vaán, 
coù öùng vieân ñaït yeâu caàu: Anh A & Anh. Sau khi baøn baïc 
giöõa tröôûng phoøng nhaân söï & tröôûng phoøng kyõ thuaät, coâng 
ty quyeát ñònh choïn anh B vì möùc löông do anh ñeà nghò phuø
hôïp vôùi chính saùch hieän haønh cuûa cty, trong khi anh A coù
kinh nghieäm hôn laïi yeâu caàu möùc löông cao hôn so vôùi quy 
ñònh. Tröôùc khi tuyeån duïng, Tröôûng phoøng NS ñaõ baøn baïc 
vôùi Giaùm Ñoác cty veà möùc löông cho pheùp ñeå thöông löôïng 
vôùi öùng vieân, vaø Giaùm Ñoác khaúng ñònh raèng oâng chæ tieáp 
nhaän tröôøng hôïp yeâu caàu möùc löông naèm trong quy cheá traû
löông cuûa cty.
Tröôøng phoøng NS ñaõ cho göûi thö caûm ôn Anh A ñoàng thôøi 
cho vieát thö môøi Anh B ñeán nhaän vieäc vaøo ñaàu tuaàn sau.



Boãng nhieân GÑ goïi ñieän thoaïi cho tröôûng phoøng NS 
noùi raèng oâng thay ñoåi yù kieán vaø quyeát ñònh: choïn anh A 
vì coù theå trong töông lai anh seõ hoã trôï ñaøo taïo caùc kyõ 
sö môùi ra tröôøng ñang laøm vieäc trong cty. GÑ chaáp 
nhaän möùc löông maø anh A ñeà nghò vaø yeâu caàu Tröôûng 
phoøng NS laøm thuû tuïc tieáp nhaän.
Tröôûng phoøng NS heát söùc boái roái, khoâng bieát laøm caùch 
naøo ñeå môøi Anh A laøm vieäc vì Tröôûng phoøng môùi bieát 
anh vöøa nhaän vieäc ôû cty khaùc. Tröôûng phoøng caøng khoù
xöû hôn khi khoâng bieát phaûi töø choái nhö theá naøo vôùi anh 
B???



Baïn seõ giaûi quyeát nhö theá naøo neáu 
baïn laø tröôûng phoøng nhaân söï?



Quan ñieåm tuyeån duïng phaûi ñöôïc 
theå hieän baèng chính saùch tuyeån 

duïng



Xaùc ñònh nguoàn thu huùt öùng vieân.
Nguoàn noäi boä:

� Öu ñieåm:

� Nhöôïc ñieåm:

Nguoàn beân ngoaøi:

� Öu ñieåm:

� Nhöôïc ñieåm:



Caùc hình thöùc thu huùt öùng vieân töø beân ngoaøi



Caùc hình thöùc thu huùt öùng vieân töø beân ngoaøi
Vaên phoøng dòch vuï lao ñoäng
Quaûng caùo, yeát thò tröôùc coång
Thö tay, giôùi thieäu
Lieân heä caùc tröôøng, trung taâm ñaøo taïo
Coâng ty saên ñaàu ngöôøi ( Head hunter )
Loâi keùo töø doanh nghieäp khaùc
Hoäi chôï vieäc laøm
Internet
Noäi boä



Yeâu caàu cuûa nhaø tuyeån duïng



Yeâu caàu cuûa nhaø tuyeån duïng

Trình ñoä hoïc vaán ñaøo taïo phuø hôïp
Kyõ naêng, kinh nghieäm
Nhieät tình, ñam meâ coâng vieäc
Trung thöïc
Thoâng minh
Tham voïng, yù chí quyeát taâm
Kieán thöùc hieåu bieát roäng



Ñaùnh giaù chaát löôïng maãu quaûng caùo

Töïa ñeà haáp daãn
Yeâu caàu traùch nhieäm coâng vieäc
Tieâu chuaån öùng vieân
Xaùc ñònh roõ ñoái töôïng caàn tuyeån
Quyeàn lôïi öùng vieân
Roõ raøng, saùng taïo
Trung thöïc
Söû duïng dieän tích quaûng caùo hieäu quaû, trình baøy ñeïp
Nôi quaûng caùo phuø hôïp



Yeâu caàu ñoái vôùi hoà sô öùng vieân

Cung caáp thoâng tin cô baûn
Cho pheùp ñaùnh giaù khaû naêng thaêng tieán cuûa öùng vieân
Cho pheùp ñaùnh giaù tính oån ñònh cuûa öùng vieân
Cho pheùp ñaùnh giaù tham voïng, mô öôùc,… cuûa öùng vieân



Noäi dung trong hoà sô xin vieäc



Noäi dung trong hoà sô xin vieäc

Thoâng tin caù nhaân
Vieäc laøm
Kyõ naêng thöïc haønh
Hoïc vaán
Thaønh tích, kyû luaät
Hoaït ñoäng xaõ hoäi
Naêng khieáu, sôû thích, öu ñieåm khaùc
Ngöôøi tham khaûo
Cam keát caù nhaân



Löu yù khi ñoïc baûn hoà sô öùng vieân

Khoâng roõ raøng veà quaù trình coâng taùc
Khoaûng thôøi gian daøi giöõa hai coâng vieäc
Thay ñoåi coâng vieäc nhanh
Loãi chính taû, ngöõ phaùp, caåu thaû
Sao cheùp



Noäi dung caâu hoûi trong phoûng vaán

Caâu hoûi khôûi ñoäng
Coâng vieäc laøm cuõ
Giaùo duïc, ñaøo taïo
Tình hình, caùch thöùc thöïc hieän coâng vieäc
Muïc tieâu ngheà nghieäp, töï ñaùnh giaù baûn thaân
Sôû thích, tính oån ñònh, chín chaén
Ñoäng cô thuùc ñaåy, chuaån möïc coâng vieäc
Ngheä thuaät laõnh ñaïo, kyõ naêng trình baøy ( vieát, noùi)
Tính saùng taïo, linh hoaït trong coâng vieäc
Khaû naêng chòu ñöïng aùp löïc coâng vieäc cao



Kyõ naêng phoûng vaán

Quan saùt
Laéng nghe
Ñaët caâu hoûi
Ghi cheùp



Chuaån bò phoûng vaán

Phaân tích coâng vieäc
Nghieân cöùu kyõ hoà sô öùng vieân
Thoâng baùo veà phoûng vaán
Chuaån bò caâu hoûi khi phoûng vaán



Hình thöùc kieåm tra, traéc nghieäm

Tri thöùc hieåu bieát
Söï kheùo leùo, theå löïc
Taâm lyù, sôû thích
Thaønh tích
Khaû naêng thöïc haønh



Phöông phaùp ñaùnh giaù

Loaïi tröïc tieáp töøng voøng
Ñaùnh giaù toång hôïp chung
Thoáng keâ



Toång hôïp keát quaû ñaùnh giaù

Kieán thöùc vaên baèng
Thaønh tích thöïc hieän coâng vieäc
Thaâm nieân, chöùc vuï
Ñaëc ñieåm thaønh phaàn caù nhaân
Kyõ naêng
Nghieäp vuï chuyeân moân, kyõ thuaät
Phaåm chaát caù nhaân



Höôùng daãn hoäi nhaäp

Giôùi thieäu veà coâng ty / coâng vieäc
Giôùi thieäu nhoùm, boä phaän laøm vieäc
Giao löu
Hôïp ñoàng traùch nhieäm



Muïc ñích cuûa höôùng daãn hoäi nhaäp

Nhaân vieân môùi nhanh choùng hoäi nhaäp
Caûm thaáy ñöôïc chaøo ñoùn vaø ñaùnh giaù cao
Hieåu roõ veà DN vaø nhaän thöùc ñöôïc taïo laø moät boä phaän
Tham gia caùc hoaït ñoäng moät caùch nhanh choùng
Hieåu roõ hôn veà DN vaø kyø voïng cuûa DN ñoái vôùi hoï



Ñaùnh giaù keát quaû tuyeån duïng

Soá löôïng öùng vieân 
Soá löôïng öùng vieân ñöôïc ñeà nghò
Soá löôïng chaáp nhaän
Thôøi gian tìm öùng vieân
Thôøi ñieåm tìm öùng vieân
Toång chi phí
Tyû leä nghæ vieäc sau 01 naêm
Keát quaû thöïc hieän coâng vieäc sau 01 naêm



CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

1. Neâu noäi dung vaø trình töï tuyeån duïng

2. Ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng tuyeån 

duïng



ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN

Nhöõng kieán thöùc coát loõi caàn naém:

� Hieåu ñöôïc khaùi nieäm & phaân bieät giöõa ñaøo taïo & 

phaùt trieån.

� Naém ñöôïc caùc hình thöùc ñaøo taïo.

� Hieåu vaø thieát keá ñöôïc quy trình ñaøo taïo.



YÙ Nghóa cuûa Ñaøo Taïo & Phaùt Trieån

Tröïc tieáp giuùp nhaân vieân thöïc hieän coâng vieäc toát hôn.

Caäp nhaät caùc kyõ naêng, kieán thöùc môùi cho nhaân vieân.

Traùnh tình traïng quaûn lyù loãi thôøi.

Höôùng daãn coâng vieäc cho nhaân vieân môùi

Chuaån bò ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù, chuyeân moân keá caän.

Thoaû maõn nhu caàu phaùt trieån cho nhaân vieân.



Caùc Khaùi Nieäm

Ñaøo Taïo
Phaùt Trieån



Đào tạo 
� Trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ 

cho người lao động nhằm giúp họ

thực hiện tốt hơn công việc HIỆN TẠI

Phát triển  
� Trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ 

cho người lao động nhằm giúp họ

thực hiện tốt hơn công việc trong 

TƯƠNG LAI

Khái niệm



Caùc Hình Thöùc Ñaøo Taïo

Theo ñònh höôùng noäi dung ñaøo taïo: Ñaøo taïo ñònh 

höôùng coâng vieäc & ñaøo taïo ñònh höôùng doanh nghieäp.

Theo muïc ñích cuûa noäi dung ñaøo taïo.

Theo caùch thöùc toå chöùc.

Theo ñòa ñieåm hoaëc nôi ñaøo taïo.

Theo ñoái töôïng hoïc vieân.



Ñaøo Taïo & Phaùt Trieån trong Theá Kyû 21

Naâng cao chaát löôïng

Ñoåi môùi coâng ngheä, kyõ thuaät

Phuïc vuï khaùch haøng



Quy Trình Ñaøo Taïo

Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo

Xaùc ñònh caùch thöùc thoaû maõn nhu caàu ñaøo taïo

Thöïc hieän chöông trình ñaøo taïo

Ñaùnh giaù keát quaû ñaøo taïo



Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo

Ñeå xaùc ñònh chính xaùc nhu caàu ñaøo taïo caàn thöïc hieän 
caùc nghieân cöùu:

• Doanh nghieäp thöïc hieän muïc tieâu ôû möùc ñoä nhö theá
naøo (Phaân tích doanh nghieäp)?
• Ñoäi nguõ lao ñoäng caàn coù nhöõng kyõ naêng naøo ñeå thöïc 
hieän toát caùc coâng vieäc ( Phaân tích taùc nghieäp) ?
• Ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa ñoäi nguõ lao ñoäng trong 
doanh nghieäp laø gì ( Phaân tích nhaân vieân ) ?



Thöïc hieän quaù trình ñaøo taïo

Ñaøo taïo taïi nôi laøm vieäc
Ñaøo taïo ngoaøi nôi laøm vieäc



Ñaøo taïo taïi nôi laøm vieäc

Keøm caëp, höôùng daãn taïi choã
� Öu Ñieåm
� Nhöôïc Ñieåm
Luaân phieân thay ñoåi coâng vieäc
� Öu Ñieåm
� Nhöôïc Ñieåm



Ñaøo taïo ngoaøi nôi laøm vieäc

Phöông phaùp nghieân cöùu tình huoáng
Troø chôi quaûn trò
Phöông phaùp hoäi thaûo
Chöông trình lieân heä vôùi caùc tröôøng ñaøo taïo
Phöông phaùp nhaäp vai
Phöông phaùp huaán luyeän theo moâ hình maãu



Ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo

Ñònh löôïng
Ñònh tính



Phöông phaùp ñònh tính

Hieäu quaû ñöôïc ñaùnh giaù theo 4 möùc ñoä:
• Möùc ñoä 1: phaûn öùng cuûa ngöôøi hoïc
• Möùc ñoä 2: noäi dung hoïc ñöôïc
• Möùc ñoä 3: öùng duïng trong coâng vieäc
• Möùc ñoä 4: keát quaû maø doanh nghieäp ñaït ñöôïc



Caùch thöùc thöïc hieän

Baûn caâu hoûi ñaùnh giaù
Thaûo luaän vôùi ngöôøi hoïc
Baøi kieåm tra cuoái khoaù
Quan saùt nhaân vieân laøm vieäc
Phoûng vaán caáp treân tröïc tieáp veà keát quaû coâng vieäc sau 

ñaøo taïo



Phöông phaùp ñònh löôïng

Ñöïôc ñaùnh giaù giaùn tieáp thoâng qua caùc chæ tieâu hoaït 
ñoäng cuûa doanh nghieäp vaø hieäu quaû söû duïng lao 
ñoäng:



Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû

Theo toång giaù trò hieän thôøi ( NPV)

NPV = Giaù trò hieän thôøi cuûa caùc lôïi ích gia taêng do keát 
quaû ñaøo taïo – giaù trò hieän thôøi cuûa caùc chi phí taêng theâm 
do ñaøo taïo

Theo heä soá hoaøn voán noäi taïi ( IRR)



ÑAÙNH GIAÙ NHAÂN VIEÂN

Muïc tieâu:

� Moâ taû ñöôïc noäi dung, trình töï thöïc hieän ñaùnh giaù NV.

� Thoâng hieåu caùc phöông phaùp ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän 

coâng vieäc

� Bieát nhöõng noäi dung chính trong ñaùnh giaù naêng löïc NV.

� Bieát caùch naâng cao hieäu quaû ñaùnh giaù NV.

� Moâ taû ñöôïc trình töï phoûng vaán ñaùnh giaù NV.



Muïc ñích cuûa ñaùnh giaù nhaân vieân

Ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc trong quaù khöù vaø caûi thieän 

hieäu quaû laøm vieäc trong töông lai.

Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo vaø phaùt trieån NV.

Ñaùnh giaù naêng löïc tieàm taøng vaø trieån voïng phaùt trieån NV.

Ñaët muïc tieâu vaø xaây döïng keá hoaïch haønh ñoäng nhaèm giuùp 

NV ñònh höôùng ngheà nghieäp.



Muïc ñích ñaùnh giaù nhaân vieân ( tt )

Laøm cô sôû ñeå xaùc ñònh möùc löông, thöôûng

Taêng ñoäng löïc laøm vieäc cho NV.

Nhaän ñöôïc phaûn hoài cuûa NV veà phöông phaùp quaûn lyù vaø

chính saùch cuûa DN.



Quy trình ñaùnh giaù

Xaùc ñònh caùc chæ tieâu caàn ñaùnh giaù.

Löïa choïn phöông phaùp ñaùnh giaù thích hôïp.

Huaán luyeän ngöôøi thöïc hieän.

Thaûo luaän veà noäi dung, phaïm vi ñaùnh giaù.

Thöïc hieän ñaùnh giaù sô boä.

Thaûo luaän keát quaû ñaùnh giaù.

Xaùc ñònh muïc tieâu vaø keát quaû môùi cho nhaân vieân.



Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù

Phöông phaùp xeáp haïng luaân phieân.

Phöông phaùp so saùnh caëp.

Phöông phaùp baûng ñieåm.

Phöông phaùp löu giöõ.

Phöông phaùp quan saùt haønh vi.

Phöông phaùp quaûn trò theo muïc tieâu.

Phuông phaùp phaân tích ñònh löôïng.



Ñaùnh giaù naêng löïc thöïc hieän coâng vieäc

Noäi dung chính trong ñaùnh giaùù thöïc hieän coâng vieäc:

• Nhaän thöùc

• Kieán thöùc

• Kyõ naêng



Quaù trình ñaùnh giaù nhaân vieân tuaân thuû caùc 
nguyeân taéc cô baûn sau:

• Tieâu chuaån ñaùnh giaù roõ raøng, cuï theå, hôïp lyù vaø coù theå
ño löôøng ñöôïc.
• Phöông thöùc, quy trình ñaùnh giaù phaûi ñôn giaûn, ñöôïc 
phoå bieán coâng khai, cuï theå.
• Ngöôøi thöïc hieän ñaùnh giaù phaûi coâng baèng, khaùch quan, 
trung thöïc.



Những khó khăn trong qúa 

trình đánh giá hiệu quả
làm việc



Sự phản kháng của nhân viên

� Họ không tin là cấp trên có đủ năng lực 
đánh giá họ

� Họ sợ thông tin trao đổi trong quá trình 
đánh giá không được bảo mật

� Họ lo ngại cấp trên thiếu côn gtâm, thiếu 
khách quan khi đánh giá họ

� Họ lo sợ bịo kỷ luật, sa thải, thuyên chuyển 
họ

� Họ cho rằng nhiều chỉ tiêu đánh giá không 
đo lường được

� Họ sợ nếu thừa nhận những sai sót sẽ 
không được tăng lương hoặc bị trừ thưởng…



Phản ứng tiêu cực của nhà quản lý

� Nhà quản lý cảm thấy không thoải mái ở 
cương vị “người phán xử”

� Việc đánh giá nhiều khi rườm rà, mất thời 
gian mà họ cho rằng để làm việc khác hữu 
ích hơn

� Có thể thiếu tin tưởng vào các kết quả 
đánh giá sẽ được thực thi

� Lo ngại làm xấu đi quan hệ giữa họ và nhân 
viên

� Nói chung là rất khó đặt ra các tiêu chuẩn 
khách quan, đo lưiờng.



Những hạn chế của hệ thống đánh 

giá

� Không có chuẩn mực rõ ràng
� Các tiêu chí đánh giá không khách 
quan

� Hệ thống đánh giá không  nhất 
quán giữa các bộ phận khiến khó so 
sánh

� Đôi khi mục đích của việc đánh giá 
không được phổ biến rộng rãi…



Caùc sai laàm thöôøng maéc trong ñaùnh giaù

Tieâu chuaån khoâng roõ raøng.
Loãi thieân kieán.
Xu höôùng thaùi quaù
Xu höôùng trung bình chuû nghóa
Loãi ñònh kieán



Naâng cao hieäu quaû ñaùnh giaù

Laøm cho NV tin tính coâng baèng, khuyeán khích NV tích 
cöïc tham gia quaù trình ñaùnh giaù
Ñònh kyù thöïc hieän coâng taùc ñaùnh giaù thöïc hieän CV.
Quan taâm vaø hieåu bieát CV thöïc hieän cuûa NV.
Ñaùnh giaù döïa treân cô sôû so saùnh keát quaû ñaït ñöôïc vôùi 

muïc tieâu ñaêng kyù caù nhaân.



Phoûng vaán ñaùnh giaù nhaân vieân

Chuaån bò phoûng vaán
Thoâng baùo veà quyeàn lôïi cuûa nhaân vieân
Nhaän xeùt veà nhaân vieân
Thaûo luaän
Löu yù/ höôùng daãn nhaân vieân ( chuù troïng leân vaán ñeà

phaùt trieån)



Heä thoáng ñaùnh giaù naêng löïc thöïc hieän coâng vieäc NV

Muïc ñích DN

Muïc ñích 

caù nhaân

Tieâu chuaån maãu 
töø baûn MTCV 
& muïc ñích DN

Ñaùnh giaù thöïc 
hieän CV

Söû duïng trong hoaïch 
ñònh, traû löông, khen 
thöôûng ñaøo taïo & 
kích thích

Thoâng tin phaûn hoài DN

Thoâng tin phaûn hoài caù nhaân


