
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
(CPO- CHIEF PEOPLE OFFICER)

Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) 
phối hợp với Trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở tại Tp.HCM (FTU) 

trân trọng giới thiệu Khóa học đặc biệt về quản trị nhân sự: 

MỤC TIÊU: 

Chương trình nhằm xác lập và phát triển một chuẩn mực nghề 
nghiệp về nhân sự và quản trị nhân sự chuyên nghiệp, chúng 
tôi đặc biệt chú trọng tới  việc đảm bảo 3 yếu tố trong quá 
trình đào tạo: “Hiểu rõ nguyên lý”, có thể “Tự vận hành” và 
có “Tài liệu hướng dẫn” để học viên có thể sử dụng ngay vào 
công việc của mình.

ĐỐI TƯỢNG: 
Lãnh đạo doanh nghiệp
Giám Đốc, Trưởng Bộ phận nhân sự
Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Những người có mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh 
vực Quản trị nhân sự

THỜI GIAN DỰ KIẾN: 
Từ 11/01/2011 đến 31/04/2011 (Thời gian nghỉ tết 24/1 đến 13/2)
(18:00 – 21:00) Thứ 3, thứ 5 hàng tuần.
 Một số buổi được bố trí vào ngày thứ 7 (nguyên ngày)

HỌC PHÍ: 	7,000,000 VNĐ. 
(Bao gồm chứng chỉ, tài liệu, teabreak cho mỗi buổi học)
(Giảm 500.000 VNĐ cho người đăng ký trước ngày 04/01/2011 
hoặc Công ty đăng ký từ 2 người trở lên)

LIÊN HỆ:	
Tel:  08-3512 2151
Fax: 08-3512 2150
Mail: bc@vjcchcmc.org.vn or vjcchcmc2010@gmail.com
Ms. Thảo  (Hotline: 01684485554)

ĐỊA ĐIỂM: 
Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản
Số 15, D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh
Website: www.vjcchcmc.org.vn



STT CHỦ ĐỀ NỘI DUNG THỜI	
LƯỢNG

KẾT QUẢ GIẢNG VIÊN 

1 Chân dung CPO Tiêu	chuẩn	yêu	cầu	đối	với	CPO
Vai	trò	của	CPO	trong	tổ	chức

1	buổi Mô	tả	được	yếu	tố	năng	
lực	một	CPO	cần	có

Ông	La Kiến Mỹ	
Chuyên gia tư vấn 
QTNNL, Giảng viên 
Dự án Business Edge 
do Tổ chức Tài chính 
thế giới (IFC) tổ chức

2 Hoạch định 
nguồn nhân lực 
(HĐNNL)

Quy	trình	HĐNNL	và	Hoạch	định	
nhân	sự	kế	thừa

2	buổi 9	 bước	 của	 quy	 trình	
HĐNNL

Ông	La Kiến Mỹ

3 Phân tích công 
việc và mô tả 
công việc

Quan	hệ	giữa	chiến	lược,	cơ	cấu	tổ	
chức	và	hệ	 thống	Bản	mô	tả	công	
việc;	Quy	trình	phân	tích	công	việc

1	buổi Biết	cách	xây	dựng	bản	
mô	tả	công	việc	và	bản	
tiêu	chuẩn	công	việc

Ông	Ngô Quý Nhâm	
Chuyên gia tư vấn 
Nhân sự, Tư vấn 
trưởng Công ty Tư 
vấn toàn cầu, GVCC 
của Dự án VJCC - 
Nhật Bản

4 Quản lý và đánh 
giá thành tích

Phương	 pháp	 đánh	 giá	 thành	 tích	
dựa	trên	mục	tiêu	MBO;	Hệ	thống	
đánh	giá	thành	tích	(KPI)

3	buổi Xây	 dựng	 được	 hệ	
thống	 KPI	 của	 doanh	
nghiệp	mình

Ông	Ngô Quý Nhâm

5 Xây dựng và 
quản trị hệ thống 
lương

Nguyên	 tắc	 xây	 dựng	 và	 quản	 lý	
hệ	 thống	 lương,	 thưởng	 (3P):	 Trả	
lương	 theo	 vị	 trí,	 Trả	 lương	 theo	
năng	lực,	Trả	lương	theo	thành	tích

4	buổi Phân	 tích	công	việc	và	
định	 chuẩn	 chức	 danh;	
Đánh	 giá	 giá	 trị	 công	
việc;	Xây	dựng	tự	điển	
năng	lực

Ông	Ngô Quý Nhâm

6 Tuyển dụng và 
bổ dụng nhân sự

Quy	trình	tuyển	dụng,	Bài	kiểm	tra	
và	 đánh	 giá;	 Phương	 pháp	 phỏng	
vấn	phát	hiện	năng	lực	ứng	viên	và	
cách	đánh	giá

2	buổi Kỹ	năng	chọn	 lọc	hiệu	
quả	với	quy	trình	tuyển	
dụng	bài	bản	và	phương	
pháp	 phỏng	 vấn	 phát	
hiện	năng	lực	ứng	viên

Bà	Lê Thị Thanh 
Thủy	-	Giám đốc 
Nhân sự công ty JIT 
Vietnam

7 Pháp luật hiện 
hành về lao động

Pháp	 luật	Việt	 Nam	 về	 hợp	 đồng	
lao	 động,	 tiền	 lương,	 chế	 độ	 bảo	
hiểm	 xã	 hội	 và	 trợ	 cấp	 lao	 động;	
Tranh	chấp	và	giải	quyết	tranh	chấp	
về	lao	động

2	buổi Kỹ	năng	soạn	thảo	hợp	
đồng	 lao	 động	 theo	
hướng	 đảm	 bảo	 quyền	
lợi	 của	 doanh	 nghiệp;	
Cách	 thức	 giải	 quyết	
tranh	 chấp	 lao	 động	
theo	quy	định	của	pháp	
luật

Ông	Nguyễn Tiến 
Hoàng	
Giảng viên Trưởng bộ 
môn Luật ĐH Ngoại 
Thương Cơ sở II

8 Đào tạo và phát 
triển nguồn nhân 
lực

Quy	 trình	 đào	 tạo,	 Xây	 dựng	 đội	
ngũ	kế	cận

2	buổi 5	 bước	 thiết	 yếu	 của	
Quy	trình	đào	tạo.

Ông	Trần Hoàng 
Hiệp -	Chuyên viên 
đào tạo cao cấp tại 
Sacombank

9 Động viên nhân 
viên và giữ người 
tài

Mô	hình	quản	trị	nhân	tài,	Các	hình	
thức	động	viên	nhân	viên

2	buổi Hiểu	rõ	các	bước	trong	
mô	 hình	 quản	 trị	 nhân	
tài,	 Áp	 dụng	 các	 hình	
thức	 động	 viên	 vào	
thực	tế

Ông	Trần Hoàng 
Hiệp

THỜI LƯỢNG:  20 Buổi (3giờ/buổi) với 9 Chủ đề.

»» Chi»tiết»về»Giảng»viên»và»Chương»trình»cụ»thể»xin»xem»trong»phần»tiếp»theo
LIÊN HỆ:		 Tel:  08-3512 2151  -  Fax:  08-3512 2150
  Mail: bc@vjcchcmc.org.vn or vjcchcmc2010@gmail.com
  Ms. Thảo  (Hotline: 01684485554)

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
(CPO- CHIEF PEOPLE OFFICER)

Khóa học đặc biệt về quản trị nhân sự: 



Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
Chức năng & 
nhiệm vụ của 
CPO

•	Giới	thiệu	8	chức	năng	chính	của	CPO
•	Thảo	luận	nhiệm	vụ	của	từng	chức	năng	
một

Học	viên	biết	rõ	
công	việc	của	một	
CPO	cần	làm	trong	
tổ	chức

Tiêu chuẩn 
yêu cầu đối 
với CPO

•	Chuyên	môn
•	Kinh	nghiệm
•	Kiến	thức
•	Kỹ	năng
•	Tố	chất

Học	viên	mô	tả	được	
những	yếu	tố	năng	
lực	một	CPO	cần	có

Vai trò của 
CPO trong tổ 
chức

•	Người	hoạch	định	&	quản	trị	NNL
•	Người	dẫn	dắt	&	tạo	điều	kiện	thuận	lợi
•	Người	chăm	lo	phúc	lợi
•	Người	đại	diện	trung	gian
•	Người	quan	hệ	với	Công	Đoàn
•	Tác	nhân	sự	thay	đổi
•	Cộng	sự	kinh	doanh

Học	viên	hiểu	được	
vị	trí	&	tầm	quan	
trọng	của	một	CPO	
trong	tổ	chức

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
Tại sao cần 
phải HĐNNL

•	Thảo	luận	những	lý	do	cần	thiết	phải	
HĐNNL

•	Định	nghĩa	HĐNNL
•	Yêu	cầu	cần	thiết	phải	HĐNNL
•	Phương	thức	HĐNNL

Học	viên	hiểu	được	
tầm	quan	trọng	của	
việc	HĐNNL

Quy trình 
HĐNNL

•	Phân	tích	môi	trường	QTNNL
•	Phân	tích	hiện	trạng	NNL
•	Dự	báo	nhu	cầu	NNL
•	Dự	báo	khả	năng	cung	ứng	NNL
•	Cân	đối	cung	cầu	NNL
•	Xây	dựng	kế	hoạch	hành	động
•	Xây	dựng	chính	sách	QTNNL
•	Lập	&	duyệt	ngân	sách	NNL
•	Kiểm	tra,	đánh	giá	&	điều	chỉnh	kế	
hoạch	NNL

Học	viên	mô	tả	được	
9	bước	của	quy	trình	
HĐNNL	và	cách	
thức	thực	hiện	các	
bước.

Hoạch định 
nhân sự kế 
thừa

•	Các	yếu	tố	quyết	định	hoạch	định	nhân	
sự	kế	thừa

•	Phương	thức	hoạch	định	nhân	sự	kế	
thừa

•	Lập	thứ	tự	ưu	tiên	và	sơ	đồ	quy	hoạch
•	Danh	sách	và	kế	hoạch	nhân	sự	kế	thừa
•	Trách	nhiệm	HĐNNL	trong	DN

Học	viên	biết	cách	
xây	dựng	kế	hoạch	
nhân	sự	kế	thừa	cho	
DN

CHUYÊN ĐỀ 1:  CHÂN DUNG CPO

CHUYÊN ĐỀ 2: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC

G I Ả N G  V I Ê N

L Ị C H  H Ọ C

Mr. La Kiến Mỹ

Chuyên gia tư vấn QTNNL,
với 16 năm kinh nghiệm trong quản 
trị và đào tạo nguồn nhân lực tại các 

công ty có vốn đầu tư nước ngoài   
trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, dịch 

vụ và khách sạn.

Nguyên là giảng viên của Dự án 
Business Edge (BE) do Tổ chức Tài 

chính Thế giới tài trợ nhằm giúp đỡ 
các doanh nghiệp SME.

Ông đã và đang là giảng viên cho 
các công ty và tập đoàn giáo dục 
uy tín như: PACE, Young Business 

Corporation, International Solutions 
Mgmt, Talent link, Huyndai, Vietnam 

Airlines, SASCO, Oriflame.

11,13,18/01/2011
Tối: 18h-21h

LIÊN HỆ:		 Tel:  08-3512 2151  -  Fax:  08-3512 2150
  Mail: bc@vjcchcmc.org.vn or vjcchcmc2010@gmail.com
  Ms. Thảo  (Hotline: 01684485554)

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
(CPO- CHIEF PEOPLE OFFICER)

Khóa học đặc biệt về quản trị nhân sự: 



XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG

PHÂN TÍCH VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

Chuyên đề 4

Chuyên đề 3

Chuyên đề 5

1. Giới thiệu cấu trúc của hệ thống lương, thưởng và các đãi ngộ khác.
•	 Nguyên	tắc	xây	dựng	và	quản	lý	hệ	thống	lương,	thưởng	(nguyên	tắc	3P)
•	 Chính	sách	lương

2. Xây dựng hệ thống lương trả theo vị trí (thang lương, bảng lương ).
•	 Phân	tích	công	việc
•	 Phương	pháp	đánh	giá	giá	trị	công	việc	(để	xây	dựng	hệ	số	lương)
•	 Khảo	sát	lương	thị	trường	
•	 Xác	định	ngạch	lương,	bậc	lương	(mức	lương)

3. Trả lương theo năng lực.
•	 Xây	dựng	từ	điển	năng	lực
•	 Đánh	giá	nhân	sự	và	xếp	lương

4. Xây dựng hệ thống trả lương, thưởng dựa trên thành tích (KPI).
•	 Xây	dựng	hệ	thống	đánh	giá	thành	tích	(KPI)
•	 Thiết	kế	hệ	thống	thưởng	và	trả	lương	dựa	trên	thành	tích	nhằm	thúc		 	

đẩy	thành	tích.
	x Phương	pháp	thưởng	theo	doanh	thu	(cho	bộ	phận	kinh	doanh,	bán		 	

hàng).
	x Phương	pháp	thưởng	theo	năng	suất	(bộ	phận	sản	xuất).
	x Phương	pháp	thưởng	nhóm	(cải	tiến	chất	lượng,	tiết	kiệm	năng	suất,		 	

dịch	vụ	khách	hàng).
	x Phương	pháp	thưởng	theo	kết	quả	hoạt	động	của	cá	nhân,	bộ	phận.
	x Phương	pháp	thưởng	theo	lợi	nhuận

5. Xây dựng quy chế tiền lương.

Giảng	viên:

Ngô Quý Nhâm (MBA)

Trường ĐH Tổng hợp Wales - Anh Quốc

Ông	Nhâm	là	tư	vấn		trưởng	Cty	Tư	
vấn	nguồn	nhân	lực	toàn	cầu	(GHC)	

với	12	năm	kinh	nghiệm	tư	vấn	và	
giảng	dạy	về	quản	trị	nguồn	nhân	

lực	cho	các	trường	ĐH	và	MBA	trong	
và	ngoài	nước:	ĐH	Ngoại	Thương,	

ĐH	Quốc	gia	HN,	La	Trobe	University	
(Úc),	Columbia	Southern	University	

(Mỹ),	Edith	Cowan	University	(Úc).

Ông	đã	và	đang	tư	vấn	cho	nhiều	
doanh	nghiệp	hàng	đầu	Việt	Nam:	

PVFCCo	-	Đạm	Phú	Mỹ,	PVFC,	Tech-
comBank,	Vietnam	Airlines,	EVN,	

Petrolimex...

•	 Quan	hệ	giữa	chiến	lược,	cơ	cấu	tổ	chức	và	hệ	thống	BMTCV
•	 Mục	đích	của	phân	tích	công	việc
•	 Nội	dung		phân	tích	công	việc	(PTCV),	bản	mô	tả	công	việc,	và	bản	tiêu	

chuẩn	công	việc
•	 Qui	trình	phân	tích	công	việc
•	 Phương	pháp	phân	tích	công	việc

Buổi 1 
•	 Giới	thiệu	và	mục	đích	của	hệ	thống	QL&ĐGTT
•	 Kết	quả	nghiên	cứu	gần	đây	về	quản	trị	thành	tích	và	đánh	giá	công	việc
•	 Các	kết	quả	chủ	yếu	và	các	chỉ	tiêu	đánh	giá	thành	tích
•	 Chính	sách	đánh	giá	thành	tích
•	 Mô	hình	quản	lý	và	đánh	giá	thành	tích
•	 Chính	sách,	quy	trình	và	mẫu	biểu	đánh	giá	thành	tích	đánh	giá	

Buổi 2 
•	 Giới	thiệu	phương	pháp	đánh	giá	dựa	trên	mục	tiêu	(MBO)
•	 Xây	dựng	hệ	thống	tiêu	chí	đánh	giá	thành	tích	(KPI)
•	 Đánh	giá	dựa	trên	KPI

Buổi 3  
•	 Một	số	phương	pháp	đánh	giá	thành	tích	khác	(Đánh	giá	dựa	trên	hành	vi;	

đánh	giá	dựa	trên	phẩm	chất	cá	nhân)
•	 Cung	cấp	và	nhận	thông	tin	phản	hồi		trong	quản	lý	thành	tích
•	 Kết	nối	đánh	giá	thành	tích	và	các	hoạt	động	đào	tạo	phát	triển	nhân	sự	và	

tiền	lương,	tiền	thưởng
•	 Bài	tập	tình	huống

Lịch học:
19	&	26/02/2011

(nguyên	ngày)
Sáng:	9h-12h

Chiều:	13h-16h30

22,24/02/2011
01,03/03/2011

Tối:	18h-21h

LIÊN HỆ:  
Tel:  08-3512 2151
Fax:  08-3512 2150
Mail: bc@vjcchcmc.org.vn 
          vjcchcmc2010@gmail.com
Ms. Thảo  (Hotline: 01684485554)

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
(CPO- CHIEF PEOPLE OFFICER)

Khóa học đặc biệt về quản trị nhân sự: 



C H U Y Ê N  Đ Ề  6

T U Y Ể N  D Ụ N G
&

C H Ọ N  L Ọ C  N H Â N  S Ự

Giảng viên:

Ms. LÊ THỊ THANH THỦY
(MBA IN HR MANAGEMENT)

AMERICAN HERITAGE UNIVERSITY (USA)

Giám đốc nhân sự JIT Vietnam.
Đã từng phụ trách nhân sự tại:

ICI Paints VN, AIA
Từng đào tạo cho các tập đoàn 

lớn trong và ngoài nước như: 
Daiichi Life Insurance, 

Korean Life Insurance, Spatronic, 
Business Edge and Banking

 Training Center...

LỊCH HỌC:
05/03/2011

Sáng: 09h-12h

08,10/03/2011
Tối: 18h-21h

NỘI DUNG 
CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

• Tầm quan trọng của việc 
tuyển dụng và chọn lọc nhân 
sự hiệu quả và năng suất

• Các nhân tố cốt lõi của việc 
tuyển dụng và chọn lọc nhân 
sự tốt

• Quy trình tuyển dụng

• Các bài kiểm tra và đánh giá

• Phương pháp phỏng vấn 
phát hiện năng lực ứng viên 
và cách đánh giá

• Hồ sơ xác nhận tuyển dụng

Kết thúc chương trình, học viên sẽ có 
thể:

• Thấu hiểu việc tuyển dụng và chọn 
lọc hiệu quả và năng suất đóng góp 
vào thành quả hoạt động của doanh 
nghiệp như thế nào

• Nắm bắt nền tảng cốt lõi để tuyển 
dụng và chọn lọc tốt ứng viên

• Nắm bắt và luyện tập kĩ năng chọn 
lọc hiệu quả với qui trình tuyển dụng 
bài bản và phương pháp phỏng vấn 
phát hiện năng lực ứng viên

• Soạn thảo hồ sơ xác nhận tuyển 
dụng toàn diện

PHƯƠNG PHÁP • Thảo luận nhóm 
• Diễn thuyết
• Trò chơi minh họa
• Các hoạt động lớp
• Bài tập

LIÊN HỆ:  Tel:  08-3512 2151  -  Fax:  08-3512 2150
  Mail: bc@vjcchcmc.org.vn or vjcchcmc2010@gmail.com
  Ms. Thảo  (Hotline: 01684485554)
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Nội duNg chuyêN đề

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HIỆN HÀNH 
CỦA VIỆT NAM

Mục tiêu

CHUyêN Đề 7

Lịch học

Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật về pháp luật lao động 
hiện hành của Việt Nam, bao gồm các nội dung cơ bản về hợp đồng lao 
động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp lao động, tranh chấp 
và giải quyết tranh chấp lao động tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế, dựa trên cơ sở Bộ luật Lao động hiện hành của Việt Nam và 
các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung Mục tiêu
Buổi 1:

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 các doanh 
nghiệp trong nền kinh 
tế.

Người học được trang bị:

• Kiến thức cơ bản về hợp đồng lao động, tiền 
lương, chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp lao 
động trong doanh nghiệp theo quy định 
hiện hành;

• Kỹ năng soạn thảo các loại hợp đồng lao 
động (theo mẫu) theo hướng đảm bảo 
quyền lợi của doanh nghiệp, cách tính toán 
tiền lương, trợ cấp và bảo hiểm xã hội cho 
người lao động.

Buổi 2:

Tranh chấp và giải quyết 
tranh chấp về lao động.

Người học được trang bị kỹ năng nhận diện và 
giải quyết tranh chấp lao động theo quy định 
của pháp luật hiện hành và phù hợp với điều 
kiện thực tế tại doanh nghiệp (bao gồm tranh 
chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập 
thể, đình công và giải quyết đình công);
• Trao đổi, hỏi – đáp.

ThS. Nguyễn Tiến Hoàng

Phó Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ
Tổ trưởng Tổ Bộ môn Luật

Giảng viên Bộ môn Luật (Pháp 
luật Doanh nghiệp, Pháp luật 

kinh doanh quốc tế, Pháp luật 
trong hoạt động KTĐN,…) tại 

Trường Đại học Ngoại thương - 
Cơ sở II Tp. Hồ Chí Minh

15 & 17/03/2011
Tối: 18h-21h
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Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
Giới thiệu chung • Khái niệm và vai trò về đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực
• Năng lực là gì?
• Chu trình phát triển nguồn 

nhân lực

Học viên nắm được 
những khái niệm cơ bản 
về năng lực và vai trò 
của đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực

Quy trình đào tạo • Phân tích nhu cầu đào tạo
• Thiết kế chương trình đào tạo
• Xây dựng chương trình đào tạo
• Triển khai đào tạo
• Đánh giá đào tạo

Học viên mô tả được 
năm bước thiết yếu của 
quy trình đào tạo áp 
dụng trong mọi tổ chức

Xây dựng đội ngũ 
kế cận

• Chiến lược phát triển nhân sự
• Đánh giá và phát triển  tiềm 

năng
• Kèm cặp và dẫn dắt

Học viên hiểu được tầm 
quan trọng của việc xây 
dựng đội ngũ kế cận

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
Khái niệm chung 
về “Quản trị nhân 
tài”

• Nhân tài là gì?
• Mô hình quản trị nhân tài

 » Lập cam kết
 » Làm rõ công việc và nhân sự 

hiện tại
 » Đánh giá kết quả công việc
 » Làm rõ công việc và nhân sự 

trong tương lai
 » Đánh giá tiềm năng
 » Lập kế hoạch phát triển
 » Đánh giá chương trình

Học viên mô tả được 
các bước trong mô hình 
quản trị nhân tài

Động viên nhân 
viên

• Định nghĩa “Động viên”
• Phân tích và nhận biết nhu cầu 

của nhân viên

Học viên nắm được các 
khái niệm về động viên 
nhân viên và nhu cầu 
của nhân viên

Các hình thức 
động viên nhân 
viên

• Chính sách khen thưởng và 
phúc lợi

• Môi trường làm việc
• Cải thiện việc trao đổi thông tin
• Khuyến khích sự sáng tạo
• Trao quyền cho nhân viên
• Cải tiến quy trình, hệ thống
• Đào tạo, kèm cặp, dẫn dắt

Học viên biết cách áp 
dụng các hình thức 
động viên nhân viên 
vào thực tế

Chuyên đề 8:

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Chuyên đề 9:

ĐỘNG VIÊN VÀ GIỮ NGƯỜI TÀI

Giảng viên: 
Ông Trần Hoàng Hiệp

	
Chuyên	viên	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,
	Vietnamairlines,	Trust	

Bank,	Eurowindow	
,	Sacombank,	Tập	

đoàn	CP	(Thái	Lan).

Lịch học:

22,24/03/2011
29,31/03/2011

18h-21h
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