
BC 03 -11

PHÒNG ĐA NĂNG, TÒA NHÀ VJCC
SỐ 15, ĐƯỜNG D5, VĂN THÁNH BẮC, P.25, Q. BÌNH THẠNH

n địa điểm

n liên hệ
Tel:  (08) 3512 2151 
Hotline: 0168 861 3413
Fax:  (08) 3512 2150
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Ms. Thao, Ms. Uyen

n thời gian
Ngày 15 ~ 18/03/2011
Buổi sáng từ 8:30~11:30

n học phí
1.300.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn 
nhẹ giữa buổi và chứng nhận cuối khóa)

n ngôn ngữ
Tiếng Nhật dịch sang tiếng Việt

n mục tiêu
• Phát triển một đội ngũ nhân viên hùng mạnh và quản lý tốt nguồn nhân lực trong 

doanh nghiệp.
• Xây dựng hệ thống các quy tắc làm việc, chính sách lương bổng, khen thưởng và 

kỷ luật cho doanh nghiệp.
• Xây dựng các chương trình phát triển khả năng làm việc và kỹ năng lãnh đạo 

để tối ưu hoá năng lực nhân viên và góp phần phát triển văn hoá doanh nghiệp.

n nội dung

Nội dung Phương pháp
Ngày 1: Quản lý nhân sự - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1. Chia sẻ các vấn đề hiện trạng
2. Bối cảnh kinh tế lịch sử của quản lý nhân sự hiện đại
3. Quản lý công việc => Quản lý nhân sự => Quản lý 

nguồn nhân lực => Tại sao phải xây dựng chiến lược 
quản trị nhân sự.

4. Mối liên hệ giữa HRM (Quản trị nguồn nhân lực) và 
HRD (Phát triển nguồn nhân lực)

Thực hành: Giải quyết vấn đề theo frame work

Thuyết trình + 
Thảo luận nhóm

Ngày 2: Phát triển nguồn nhân lực thông qua hệ thống đánh giá thành 
tích và chính sách tiền lương
1. Tổ chức hóa và làm rõ đối tượng nguồn nhân lực
2. Đánh giá nhân viên, thiết kế tiêu chuẩn đánh giá, chế 

độ đánh giá.
3. Chế độ tiền lương (tiền tệ - phi tiền tệ)
Thực hành: Suy nghĩ về chế độ tiền lương - hệ thống đánh 
giá phù hợp với chiến lược và đối tượng nhân sự của công 
ty mình.

Thuyết trình và 
thảo luận tại chỗ

Ngày 3: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển - Công tác trọng yếu trong 
phát triển nguồn nhân lực
1. Ý nghĩa và phương pháp tuyển dụng - bố trí - thay đổi 

nhân sự trong tổ chức
2. Hệ thống đào tạo và đào tạo tại chỗ (OJT), phát triển 

nghề nghiệp, phát triển tổ chức
Thực hành: Suy nghĩ về hệ thống đào tạo có sử dụng phương 
pháp hướng dẫn

Thuyết trình và 
thảo luận tình 
huống tại chỗ

Ngày 4: Quản lý phúc lợi và duy trì nguồn nhân lực - Mối liên quan giữa 
phúc lợi và động lực làm việc
1. Quản lý công việc, vệ sinh và an toàn lao động - 3 nội 

dung chính của quản lý phúc lợi lao động.
2. Duy trì nguồn nhân lực, giữ nhân viên giỏi - tư duy 

chiến lược trong quản trị nguồn nhân lực.
Thực hành: Nắm bắt một cách có hệ thống các vấn đề hiện 
trạng và đưa ra các giải pháp

Thuyết trình và 
thảo luận tình 
huống tại chỗ

n giảng viên
Bà Kyoko YAMAZAKI  
- Chuyên gia cao cấp của Nhật Bản
Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm 
chuyên gia tư vấn phát triển tổ chức 
và nguồn nhân lực tại các tổ chức 
và tập đoàn lớn trên thế giới ở nhiều 
cương vị: Chuyên gia của ASTD 
(American Society for Training and 
Development); Trưởng bộ phận phát 
triển nguồn nhân lực của Công ty sản 
xuất ô tô tại Mỹ; Điều hành công tác 
đào tạo tại Công ty truyền thông tại  
Anh…

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
KINH NGHIỆM TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

n đối tượng
• Các quản lý doanh nghiệp
• Giám đốc doanh nghiệp vừa và 

nhỏ
• Giám đốc nhân sự
• Cán bộ tổ chức nhân sự
• Các cá nhân có quan tâm



n phiếu đăng ký

n thông tin liên hệ

n sơ đồ đường đi

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC 03-11: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài Khoản:

• Tên TK: Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân Hàng: Vietcombank Binh Thanh

Chi tiết xin liên hệ : C. Thảo / C.Uyên
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150 Hotline: 0168 861 3413
 Mail: bc@vjcchcmc.org.vn
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại Thương

 
                                 

  
    

FAX: (08) 3512 2150

www.vjcchcmc.org.vn


