
INTERNATIONAL MANAGEMENT TRAINING & CONSULTING 

★ Hướng tới trở thành người quản lý nguồn nhân sự đúng nghĩa hơn là quản 
lý nhân công
Thấu hiểu mục đích của quản lý nguồn nhân lực đối với sự phát triển lâu 

dài của công ty
Có thể tư vấn các vấn đề liên quan đến nhân sự trong công ty
Hiểu phương pháp dẫn dắt công ty từ quan điểm quản lý nguồn nhân lực

Từng bước phát triển quản lý nhân công sang quản lý nguồn nhân lực

Giảng viên người Việt  giàu kinh nghiệm sẽ thực hiện giảng dạy
Báo cáo kết quả khóa học bao gồm kết quả kiểm tra và kết quả thực 

hành sẽ được gửi tới các học viên sau khóa học

Đặc điểm 
hội thảo

 Tổng quan khóa học

 Thông tin khóa học

3. Tổng quan về quản trị nhân sự
Lýthuyết: Luân chuyển chu trình HRM để tạo ra

hình ảnh lýtưởng của nhân viên

Thực hành: Phân biệt vấn đề chu trình HRM với vấn
đề HRM đã xác định

2. Tổng quan về hệ thống nhân sự
Lýthuyết: Thiết lập hệ thống HRM đồng bộ, hướng

tới sự phát triển bền vững của công ty

Thực hành: Phân biệt vấn đề hệ thống HRM với vấn
đề quản trị nhân sự đã xác định

5. Tư duy làm việc của cán bộ HR
Lýthuyết: Hiểu tình trạng công việc, hiểu con 

người làkhởi điểm của chuyên gia HR
Thực hành: Tự đánh giácách tư duy hiện tại

4. Vai tròcủa bộ phận HR
Lýthuyết: Đóng vai tròlãnh đạo trong các sáng

kiến nhân sự của công ty

Thực hành: Tự đánh giámức độ hoàn thiện vai trò
trong bộ phận HR

6. Phương pháp làm viêc của cán bộ HR
Lýthuyết: Trở thành chuyên gia nhân sự như là tư

vấn viên nhân sự nội bộ

Thực hành: Giải quyết các vấn đề nhân sự

1. Mục đích của quản trị nhân sự
Lýthuyết: Liên tục tạo ra nguồn nhân sự cốt lõi, đảm

bảo sự phát triển ổn định của công ty

Thực hành: Xác định các vấn đề HRM theo hướng
tăng cường nội địa hóa vàtự chủ hóa

Ngày 1 (HN: 12/10, HCM: 02/11) Ngày 2 (HN: 13/10, HCM: 03/11)

Sẽ thông báo sau khi đăng ký

Hà Nội: Ngày 12 & 13/10/2017, 08:30 Sáng ～ 05:00 Chiều
Hồ Chí Minh: Ngày 02 & 03 /11/2017, 08:30 Sáng ～ 05:00 Chiều

Giảng viên

Học phí

Địa điểm

Ngày & Giờ

Công Ty TNHH Tư vấn vàđào tạo quản lýquốc tế
Address:  HN: Tầng 5, #138 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

HCM: P105, Tòa nhà 586, số 2 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh

Contact: HN: Tel) 024.3222.2171, HCM: Tel) 028.3551.1900, Email) info@imtc.vn, Website) imtc.vn

Kenji Hachiya (093.424.8018), HN - Nguyễn Ngọc Bích (090.156.9345), HCM - Hoàng Ngọc Hồng Trang (090.260.7626)

Chuyên gia Việt Nam (giảng dạy bằng tiếng Việt)

4,000,000VND/học viên (bao gồm cơm trưa, chưa có VAT)
(Công ty đăng ký 03 học viên sẽ được miễn phí cho  01 trong 3 học viên)

mailto:info@imtc.vn

