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NHỮNG VẤN ĐỀ “NÓNG” VỀ NHÂN SỰ 
TRONG DỊP CUỐI NĂM

Chủ đề Nội dung Kết quả đạt được
1. Đánh giá 
hiệu quả công 
việc 2010

• Mục đích của đánh giá hiệu 
quả công việc 

• Những khó khăn thường gặp 
khi đánh giá hiệu quả công 
việc

• Tổ chức đánh giá HQCV

Biết cách tổ chức tốt việc 
đánh giá hiệu quả công 
việc tại doanh nghiệp

2. Hoạch định 
nguồn nhân lực 
2011

• Vì sao cần hoạch định NNL?
• Phương thức hoạch định
• Quy trình hoạch định

Hiểu được tầm quan trọng 
của việc hoạch định và 
nắm được trình tự các 
bước cần  hoạch định

3. Lập kế hoạch 
đào tạo & phát 
triển

• Mục tiêu đào tạo & phát triển
• Sự khác nhau giữa đào tạo & 

phát triển
• Những nội dung cần có trong 

kế hoạch đào tạo & phát triển

Mô tả được những yêu 
cầu cần có trong kế hoạch 
đào tạo & phát triển

4. Xây dựng 
ngân sách 2011

• Ngân sách lương bổng và 
phúc lợi

• Ngân sách tuyển dụng
• Ngân sách đào tạo
• Ngân sách phát triển
• Ngân sách giữ nhân viên giỏi
• Ngân sách cắt giảm nhân sự

Mô tả được nội dung của  
các loại ngân sách cần 
xây dựng cho năm sau

5. Trả lời câu 
hỏi

• Những câu hỏi liên quan 
đến công tác nhân sự thường 
“nóng” dịp cuối năm

Theo yêu cầu của học 
viên

“

”

Cuối năm là dịp tổng kết đánh giá công việc năm cũ và chuẩn bị kế hoạch cho năm mới sắp đến. 
Đối với công tác quản trị nhân sự thì cuối năm là thời gian bận rộn nhất cho những vấn đề này, 
vừa tổ chức đánh giá hiệu quả công việc của năm cũ, vừa lập kế hoạch nhân sự cho năm mới. 
Trong đó việc làm thế nào để đón đầu các nhu cầu nhân sự, bố trí công việc đạt hiệu quả tối ưu 
đồng thời có kế hoạch giữ người giỏi là những công việc vô cùng cần thiết trong quản trị NNL. 
Buổi hội thảo này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cần thiết để giải quyết vấn đề trên.

N Ộ I  D U N G  B U Ổ I  H Ộ I  T H Ả O

G I Ả N G  V I Ê N

Tel: (08) 3512-2151
Fax:  (08) 3512-2150
Ms. Thao, Ms. Ha, Ms. Uyen

L I Ê N  H Ệ

13h30 - 16h30 Ngày 17/12/2010

100.000 VNĐ/ người
Ưu tiên những người đăng ký sớm.

L Ệ  P H Í

T H Ờ I  G I A N

Đ Ố I  T Ư Ợ N G  T H A M  D Ự M Ụ C  T I Ê U  C H Ư Ơ N G  T R Ì N H
Giám đốc nhân sự
Chuyên viên, nhân viên phòng nhân sự.

Sau buổi hội thảo, học viên có thể: 
 » Nhận diện được những vấn đề nóng của nhân sự vào 

dịp cuối năm 
 » Có khái niệm về nội dung cũng như cách thức thực 

hiện những vấn đề này 
 » Trao đổi chia sẻ thực tế những vấn đề liên quan đến 

nhân sự trong dịp cuối nămChuyên 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 Corpo-
ration, International Solutions Mgmt, 
Talent link, Huyndai, Vietnam Air-
lines, SASCO, Oriflame.

Mr. LA KIẾN MỸ

Đ Ị A Đ I Ể M
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T H Ô N G  T I N  L I Ê N  H Ệ

S Ơ  Đ Ồ  Đ Ư Ờ N G  Đ I

P H I Ế U  Đ Ă N G  K Ý

FA X :  0 8 - 3 5 1 2  2 1 5 0

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

Học viên tham dự Seminar: 
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
 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

 
                                 

  
    


