
TRUNG TÂM HỢP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM – NHẬT BẢN
 Trân trọng giới thiệu khóa học “ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP”

(CPO – CHIEF PERSONNEL OFFICER)

CHIEF PERSONNEL OFFICER

Chương trình nhằm xác lập và phát triển 
một chuẩn mực nghề nghiệp về nhân 
sự chuyên nghiệp được đúc kết từ kinh 
nghiệm thực tế của các chuyên gia nhân 
sự Nhật Bản và Việt Nam.

• Lãnh đạo doanh nghiệp
• Giám đốc, Trưởng bộ phận nhân sự
• Trưởng phòng tổ chức – hành chính
• Những cá nhân có mong muốn phát triển 

sự nghiệp trong lĩnh vực quản trị nhân sự.

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

Tel: (08) 3512 2151 - Fax: (08) 3512 2150
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Ms. Thao, Ms. Uyen, Ms. Ha
Website: www.vjcchcmc.org.vn

mục tiêu

địa điểm

Từ 26/11/2011 đến 29/12/2011
(Chủ yếu học vào ngày Thứ Năm và Thứ 
Bảy hàng tuần)

Học 20 buổi ( 3 tiếng/ buổi)
Với 7 chủ đề

thời gian thời lượng

Các CPO và chuyên gia tư vấn Việt Nam 
có nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt có sự tham 
gia giảng dạy của bà Kyoko Yamazaki 
chuyên gia nhân sự cao cấp từ Nhật Bản.

8.000.000 VNĐ 
(Giảm 5% cho học viên đăng ký và đóng 
học phí trước ngày 21/11/2011)

đội ngũ giảng viênhọc phí

liên hệ

đối tượng

Từ thực tiễn phát triển kỳ diệu của đất nước không có nguồn tài nguyên như 
Nhật Bản cho thấy yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của công ty 
là “con người”. Chính “con người” trong công ty là thứ sinh lực giúp công 
ty vượt qua khủng hoảng và người thắp lên nguồn sức mạnh đó chính là 
Giám đốc nhân sự.



nội dung

Stt Chủ đề Nội dung Kết quả Giảng viên

1

Chân Dung 
CPO 

Nguyên ngày 
26/11
 (2 buổi)

• Tại sao CPO lại đóng nhiều vai trò khác nhau 
trong công ty ?

• Các vai trò hình thành nên chân dung CPO 
ra sao trong môi trường kinh doanh luôn biến 
đổi?

• Làm sao để hoàn thành tốt các vai trò này và 
trở thành một CPO thành công ?

• Học viên thấu hiểu các 
vai trò quan trọng của 
CPO và các thách thức 
liên quan trong doanh 
nghiệp

• Nắm bắt hồ sơ cho một 
CPO thành công

MBA Lê Thị Thanh 
Thủy (USA)
CPO Cty Liên 
doanh Lafarge xi 
măng (Pháp)
Từng là CPO của 
JIT Việt Nam. 
Có nhiều kinh 
nghiệm trong việc 
đào tạo cho các tập 
đoàn trong và ngoài 
nước: Daiichi Life 
Insurance, Ko-
rean Life Insurance, 
Spatronic, Business 
Edge and Banking 
Training Center

2

Chiến lược 
nhân sự và tổ 
chức phòng 
nhân sự 

Nguyên ngày 
3/12
(2 buổi)

• Mục tiêu và chiến lược kinh doanh của công 
ty

• Hình thành chiến lược nhân sự và các nhân 
tố thành công của chiến lược nhân sự

• Tổ chức phòng nhân sự để thực thi chiến 
lược nhân sự

• Vai trò mấu chốt của các trưởng bộ phận để 
chiến lược nhân sự được thực thi thành công

• Biết cách xây dựng 
chiến lược nhân sự dựa 
trên nền tảng chiến lược 
kinh doanh

• Biết cách tổ chức phòng 
nhân sự như đối tác 
kinh doanh tạo ra giá trị 
cho doanh nghiệp

• Biết cách lôi cuốn các 
trưởng bộ phận tham gia 
vào việc quản lý nhân 
sự

3

Xây dựng và 
quản lý hệ 
thống đãi ngộ

Tối ngày 9, 
nguyên ngày 
10/12
(3 buổi)

• Các cấu phần của một hệ thống đãi ngộ
• Các phương pháp thiết lập hệ thống lương cơ 

bản
• Mối quan hệ của hệ thống chức danh với hệ 

thống lương cơ bản
• Thiết lập hệ thống chức danh và mô tả công 

việc
• Quá trình và công cụ đánh giá giá trị công 

việc
• Xây dựng hệ thống ngạch bậc lương
• Đánh giá cá nhân và gán bậc lương
• Xây dựng chính sách lương 3P
• Thiết lập mô hình và dự toán ngân sách 

lương

• Áp dụng được các công 
cụ xây dựng hệ thống 
thang bậc lương, tiêu 
chí đánh giá năng lực và 
kết quả.

• Xây dựng chính sách 
đãi ngộ cho doanh 
nghiệp mình

MBA Nguyễn Thị 
Nam Phương (Aus-
tralia)
Sáng lập viên, tư 
vấn trưởng OCD. 
Chuyên gia trong 
lĩnh vục quản lý và 
phát triển nguồn 
nhân lực, quản lý 
hệ thống thông tin, 
tuyển dụng và chọn 
lựa nhân viên, đánh 
giá kết quả công 
việc, các kỹ năng 
quản lý cho cán bộ 
nhân sự và cán bộ 
quản lý trực tiếp

4

Quản lý kết 
quả công việc 
theo phương 
pháp bảng 
điểm cân 
bằng (BSC)

Tối 14, nguyên 
ngày 15/12 
(3 buổi)

• Các hệ thống đánh giá thành tích thông dụng
• Quản lý theo mục tiêu MBO và phương pháp 

BSC như một phương pháp quản lý thành 
tích

• Bản đồ chiến lược phát triển và mối quan hệ 
giữa các vấn đề ưu tiên trong doanh nghiệp

• Chỉ số đánh giá cơ bản KPI
• Thiết lập hệ thống chỉ số theo 4 khía cạnh 

của BSC
• Xây dựng BSC cấp độ công ty - kết nối chỉ 

tiêu đánh giá ngắn hạn với mục tiêu chiến 
lược

• Xây dựng được bản đồ 
chiến lược của công ty 
và vai trò của công cụ 
này trong truyền thông 
và định hướng hành vi 
nhân viên

• Xây dựng được hệ 
thống các chỉ tiêu và 
mục tiêu phát triển dựa 
trên các vấn đề chiến 
lược trọng tâm theo 
phương pháp BSC.

Thời lượng: 20 buổi (3 tiếng/ buổi)



nội dung

Stt Chủ đề Nội dung Kết quả Giảng viên

5

Pháp luật lao 
động hiện hành 
của Việt Nam 

Nguyên ngày 17/12
(2 buổi)

• Quy định hiện hành của pháp 
luật Việt Nam về hợp đồng 
lao động, tiền lương, chế độ 
bảo hiểm xã hội và trợ cấp lao 
động tại doanh nghiệp trong 
nền kinh tế

• Tranh chấp và giải quyết tranh 
chấp về lao động

• Trang bị cho học viên 
những kiến thức cập 
nhật về pháp luật lao 
động, tiền lương, chế độ 
bảo hiểm xã hội và trợ 
cấp lao động, tranh chấp 
và giải quyết tranh chấp 
lao động

 Mr. Nguyễn Tiến Hoàng
Phó Trưởng Bộ Môn Nghiệp 
Vụ, Tổ trưởng bộ môn Luật 
( Pháp luật doanh nghiệp, 
Pháp luật kinh doanh quốc 
tế,...) tại trường đại học 
Ngoại Thương CS II, Tp. Hồ 
Chí Minh

6

Tạo động lực làm 
việc cho nhân 
viên

Nguyên ngày 22/12
(2 buổi)

• Những yếu tố tạo nên động lực 
làm việc của nhân viên, lợi ích 
của nhà quản lý khi biết cách 
tạo động lực cho nhân viên

• Những chính sách và phương 
pháp tạo động lực: Tiền 
thưởng, Biểu dương, Cải thiện 
môi trường làm việc, Cơ hội 
thăng tiến

• Những kỹ năng tạo động lực 
khi làm việc với nhân viên

• Hiểu rõ được những 
nguyên nhân khiến nhân 
viên chán nản làm việc 

• Hiểu được những yếu 
tố tạo nên động lực cho 
nhân viên

• Biết cách tạo ra môi 
trường làm việc tốt cho 
nhân viên

• Áp dụng được những kỹ 
năng cần thiết của một 
nhà quản lý để tạo động 
lực làm việc cho nhân 
viên

Mr. Trần Hoàng Hiệp
Chuyên gia đào tạo cao cấp 
tại Sacombank, chuyên gia 
đào tạo cho các công ty lớn 
trong và ngoài nước như 
Tổng công ty xăng dầu Việt 
Nam, Vietnamairline, Trust 
Bank, Sacombank, Eurowin-
do, tập đoàn CP (Thái Lan)

7

Tuyển dụng, đào 
tạo và phát triển 
nhân viên

Nguyên ngày 27, 28, 
29/12
(6 buổi)

• Tuyển dụng và quản lý nhân 
sự

• Quy trình tuyển dụng
• Thiết kế kiểm tra công việc 

tuyển dụng: Phương pháp 
tuyển dụng hướng về đối 
tượng nhóm quản lý cấp cao, 
quản lý cấp trung, nhân viên

• Phỏng vấn
• Định hướng cho nhân viên 

mới: Nội dung chương trình, 
Đào tạo qua công việc

• Phát triển năng lực nhân viên: 
Lên chương trình đào tạo, 
Đánh giá

• Giữ chân nhân viên.

• Học viên nắm được quy 
trình tuyển dụng, biết 
viết quảng cáo tuyển 
dụng và chọn các kênh 
quảng cáo cho việc 
tuyển dụng

• Phát triển nhân viên 
thông qua các chương 
trình đào tạo phù hợp và 
đánh giá hiệu quả.

Ms. Kyoko Yamazaki
Hơn 20 năm kinh nghiệm 
tư vấn phát triển tổ chức và 
nguồn nhân lực tại các tổ 
chức và tập đoàn lớn trên 
thế giới (Anh, Pháp, Mỹ); 
Chuyên gia của American 
Society for Training & De-
velopment.

Thời lượng: 20 buổi (3 tiếng/ buổi)



MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC
 “ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP”

(CPO – CHIEF PERSONNEL OFFICER)

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

Học viên tham dự khóa học: 
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. Hà / C. Thảo / C.Uyên
 Tel: 08-3512-2151  -    Fax: 08-3512-2150
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.
 Mail: bc@vjcchcmc.org.vn
 Website: www.vjcchcmc.org.vn

FAX: (08) 3512 2150

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC

THÔNG TIN LIÊN HỆ


