
INTERNATIONAL MANAGEMENT TRAINING & CONSULTING 

★ Hướng tới xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực thường niên và dài 

hạn

Thấu hiểu mục đích của HRD về việc không ngừng cung cấp nhân lực cốt lõi 
cho thực thi Nội địa hóa và Tự chủ hóa và sự phát triển bền vững của công ty

Chuyển mình từ việc đào tạo nhân sự một cách phi kế hoạch, phi định hướng 
sang đào tạo có chiến lược để hiện thực hóa hình ảnh lý tưởng của nhân viên

Phân tích các vấn đề, tìm nguyên nhân và xây dựng chương trình đào tạo

Chuyên gia Việt Nam (giảng dạy bằng tiếng Việt)

Đặc điểm 
hội thảo

 Tổng quan về khóa học

Giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm sẽ thực hiện giảng dạy với 
phương pháp dễ hiểu

Phát triển nguồn nhân lực một cách chiến lược hướng tới Nội địa hóa và Tự chủ hóa

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

HCM: P303, Lầu 3, số 29 Bạch Đằng, phường 15, 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 – Lê Minh Ngọc (090.485.2774),  HCM - Hoàng Ngọc Hồng Trang (090.260.7626)

 Thông tin khóa học

Hồ Chí Minh: 23/01/2018 (13:15 chiều～ 16:45 chiều)
Hà Nội: 23/02/2018 (13:15 chiều～ 16:45 chiều)

Miễn phí (tối đa 50 học viên)

Sẽ thông báo sau khi đăng ký

HCM: 23/01/2018,      HN: 23/02/2018     （ 13:15 ～ 16:45）

3. Các ví dụ
chương trình 
phát triển 
nhân sự

2. Hệ thống 
phát triển 
nhân sự

1. Mục đích 
việc phát 
triển nhân sự

☆ Hệ thống hóa HRD, phát triển HR hướng tới hiện thực hóa hình ảnh lý tưởng
▪ Luân chuyển vòng tròn HRM nhằm phát triển nguồn nhân lực
▪ Thực hiện đánh giá thành tích là để tìm ra vấn đề cần giải quyết cho việc phát triển
▪ Đáp ứng các yêu cầu bằng cách nâng cao kỹ năng đồng bộ (công việc, con người, quản lý)
Thảo luận： Chúng ta đã tận dụng việc thực hiện đánh giá cho phát triển nhân sự chưa?

☆ Phát triển nhân sự hướng tới Genchi-ka/ Jiritsu-ka (Nội địa hóa và Tự chủ hóa)
▪ Điển hình đào tạo phi định hướng: chỉ dựa vào yêu cầu một cách không mục đích
▪ Phát triển nhân sự hướng tới Genchi-ka/ Jirisu-ka
▪ Tạo nguồn nhân sự kế tiếp cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Thảo luận： Chúng ta có thực hiện đào tạo theo chiến lược, tầm nhìn lâu dài?

☆ Phát triển HR là hoạt động phân tích và giải quyết vấn đề cho việc phát triển
▪ Không chỉ làm theo yêu cầu (chỉ thị), mà cần phân tích để xác định nguyên nhân thực sự
▪ Các ví dụ chương trình đào tạo để giải quyết vấn đề trong phát triển nhân sự
▪ Dịch vụ đánh giá nhu cầu phát triển nhân sự
Khảo sát： Khảo sát tình trạng phát triển nhân sự của quý Công ty

Giảng viên

Học phí

Địa điểm

Ngày & Giờ

mailto:info@imtc.vn

