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GIỚI THIỆU MÔN HỌC 

SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA MOÂN HOÏC: 

   Söû duïng hieäu quaûn Nguoàn nhaân löïc ñoùng 

goùp ñeán 80% vaøo söï thaønh coâng cuûa Doanh 

nghieäp. 

  Hieäu suaát cuûa Nhaân söï laø nhaân toá quan 

troïng quyeát ñònh hieäu quaû cuûa Toå chöùc 



MỤC ĐÍCH MÔN HỌC 

Trang bò cho ngöôøi hoïc toaøn boä kieán thöùc 

veà khaùi nieäm, noäi dung QTNNL 

Trang bò caùc nguyeân taéc, kyõ naêng ñieàu 

haønh moät Toå chöùc 

Trang bò caùc nguyeân taéc, kyõ naêng vaø ngheä 

thuaät quaûn lyù nhaân söï trong Toå chöùc 



PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

 

Quaûn trò NNL ôû caùc Cty, Doanh 

nghieäp, Toå chöùc thuoäc moïi lónh vöïc 

hoaït ñoäng, nhaát laø hoaït ñoäng Kinh teá 

QTNNL ôû caùc Cty, Doanh nghieäp, 

Toå chöùc thuoäc taát caû caùc thaønh phaàn 

Kinh teá 



ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC 

• Chuyên cần: 20% 

• Giữa kỳ: 30% 

• Cuối kỳ 50% 



KẾT CẤU MÔN HỌC 

Chương 1: Nhaäp moân 

QT NNL 

Chương 2: Phaân tích 

coâng vieäc 

Chương 3: Hoaïch ñònh 

NNL 

Chương 4: Tuyeån duïng 

Chương 5: Ñaøo taïo vaø phaùt 

trieån NNL 

Chương 6: Ñaùnh giaù thaønh 

tích nhaân vieân 

Chương 7: tạo động lực 

làm việc   

Chương 8: Chính sách tiền 

lương 

 



CHƢƠNG 1 

 

NHAÄP MOÂN 

 QUAÛN TRÒ 

 NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 



NHẬP MÔN  

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

CHƢƠNG 1 

MỤC TIÊU CHƢƠNG 

  Hiểu đƣợc khái niệm, vai trò và mục tiêu của 

QTNNL. 

 

  Biết đƣợc các họat động chức năng cơ bản của 

QTNNL. 

  

  Xác định rõ vai trò của phòng QTNNL 



NỘI DUNG 

 

KHAÙI NIEÄM VAØ VAI TROØ 

MUÏC TIEÂU 

CHÖÙC NAÊNG QTNNL 

NHIEÄM VUÏ 



I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ 

1. Khaùi nieäm : 

 Khaùi nieäm nhaân löïc 

 

       Nhaân löïc ñöôïc hieåu laø toaøn boä khaû naêng veà 

theå löïc vaø trí löïc cuûa con ngöôøi ñöôc vaän 

duïng ra trong quaù trình lao ñoäng saûn xuaát 



I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ 

1. Khaùi nieäm : 

 Khaùi nieäm NNL 

„      Theo cách tiếp cận của tổ chức Liên hợp 

quốc: “Nguồn nhân lực là tất cả những kiến 

thức, kỹ năng và tiềm năng của con ngƣời liên 

quan tới sự phát triển của mỗi cá nhân, mỗi tổ 

chức và của đất nƣớc” 

        Hay nguồn nhân lực bao gồm cả lực lƣợng       

lao động giản đơn, lao động kỹ thuật, lao động trí 

óc. 



KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ 

NGUỒN NHÂN LỰC 

 

Laø chöùc naêng cô baûn cuûa QTH, giaûi quyeát taát 

caû caùc vaán ñeà lieân quan ñeán con ngöôøi trong 

Toå chöùc, gaén vôùi nhöõng coâng vieäc cuï theå cuûa 

hoï cuøng caùc moái quan heä naûy sinh trong quùa 

trình laøm vieäc nhaèm taïo ñieàu kieän ñeå moïi 

ngöôøi hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao vaø 

laøm vieäc hieäu quaû cho muïc tieâu cuoái cuøng 

cuûa Toå chöùc 





 



Một cách nói khác 

   Quaûn trò Nguoàn nhaân löïc laø:  



KẾT LUẬN 

QTNNL laø moät coâng vieäc voâ cuøng phöùc taïp 

vì caùc thaønh vieân trong Toå chöùc coù raát nhieàu 

ñieåm khaùc nhau 

Ñoøi hoûi ngöôøi laøm QTNNL phaûi coù kieán thöùc 

ôû raát nhieàu lónh vöïc 

Ai laø ngöôøi laøm QTNNL? 

  



Phức tạp? 

Vì các cá nhân trong một tổ chức 

có rất nhiều điểm khác nhau: 

Bạn thử nêu 4 điểm 

khác nhau? 

 



  Vậy đòi hỏi người Quản lý 

Nhân sự cần phải có 

  kiến thức ở những lĩnh vực 

nào? 

Bạn thử nêu 4 lĩnh vực? 



 

 

2.VAI TRÒ QTNNL 



2. Vai trò QTNNL 

• Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt 

trên thị trƣờng, các DN muốn tồn tại 

và phát triển phải cải tiến tổ chức của 

mình theo hƣớng tinh giảm gọn nhẹ, 

năng động, trong đó yếu tố con ngƣời 

mang tính quyết định 



2. Vai trò QTNNL 

• Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật 

cùng với sự phát triển kinh tế buộc 

các nhà quản trị phải biết làm cho tổ 

chức mình thích ứng 



2. Vai trò QTNNL 

• Nghiên cứu QTNNL giúp cho nhà 

quản trị đạt đƣợc mục đích, kết quả 

thông qua ngƣời khác 

• Nghiên cứu QTNNL giúp cho các nhà 

quản trị học đƣợc cách giao dịch với 

ngƣời khác 





Phong caùch QTNNL aûnh höôûng saâu saéc 

ñeán Baàu khoâng khí cuûa Toå chöùc, ñeán 

Taâm lyù nhaân vieân 

 



II.MỤC TIÊU QTNNL 

1.Muïc tieâu cuûa Xaõ hoäi 

2.Mục tiêu của doanh 

nghiệp 

3.Mục tiêu của nhân viên 



1. Mục tiêu xã hội 

Tuaân theo luaät phaùp 

Baûo veä quyeàn lôïi ngöôøi lao 

động 

Baûo veä Moâi tröôøng và trách 

nhiện xã hội 

Thaønh laäp Toå chöùc Coâng ñoaøn 



2. Mục tiêu của Tổ chức 

  Laø muïc tieâu HIỆU QUẢ 

Caùc chæ tieâu ño hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp: 

 



3. Mục tiêu cá nhân 

         Caàn traû lôøi ñöôïc caâu hoûi: 

 “Nhaân vieân caàn gì ôû 

nhaø Quaûn trò?” 



Bạn có biết nhân viên           

mong muốn gì ở bạn? 



3.Mục tiêu cá nhân 

   Caàn traû lôøi ñöôïc caâu hoûi: “Nhaân vieân caàn gì ôû nhaø 

Quaûn trò?”   Hoï caàn: 

 



Kết luận 

    

   Mục tiêu của QTNNL phải cân đối và 

thoả mãn mong muốn của cả nhà quản 

lý và cả nhân viên, chứ không phải là 

nhằm xây dựng một đội ngũ nhân viên 

chỉ biết vâng lời và làm lợi cho DN 



III. CHỨC NĂNG CỦA QTNNL 

1. Nhoùm chöùc naêng Thu huùt 

NNL 

2. Đào tạo và phát triển 

NNL 

3. Duy trì NNL 



Thu hút NNL 

Phân tích công việc 

Hoạch định nhu cầu 

nhân viên 

Tuyển dụng nhân viên 



2. Nhóm chức năng đào tạo và 

phát triển NNL 

Xaây döïng chính saùch ñaøo taïo 

vaø phaùt trieån NNL 

Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo 

Choïn löïa hình thöùc vaø noäi dung 

ñaøo taïo 

Đaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo 

 



3.Nhóm chức năng duy trì 

NNL 

Khuyeán khích, ñoäng 

vieân nhaân vieân 

Giaûi quyeát caùc quan 

heä lao ñoäng 



IV.NHIỆM VỤ QTNNL 

1. Nhieäm vuï chính saùch 

2. Nhieäm vuï dòch vuï 

3. Nhieäm vuï tö vaán 

4. Nhieäm vuï kieåm tra, ñaùnh 

giaù  



1. Nhiệm vụ chính sách 

„ Thieát laäp hoaëc tham gia cuøng 

caùc boä phaän chöùc naêng thieát 

laäp caùc noäi quy, quy cheá, quy 

ñònh, chính saùch lieân quan ñeán 

nhaân söï trong Toå chöùc 



2. Nhiệm vụ dịch vụ 

Thöïc hieän hoaëc phoái hôïp cuøng  caùc boä 

phaän chöùc naêng thöïc hieän nhöõng 

coâng vieäc lieân quan ñeán nhaân söï  

nhö löu giöõ hoà sô nhaân vieân; tính 

löông, xeùt thöôûng, phaït; tuyeån nhaân 

vieân; thöïc hieän keá hoaïch ñaøo taïo 

nhaân vieân; kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng 

vaø caùc cheá ñoä khaùc… 



3.Nhieäm vuï Tö vaán: 

  Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp 

giuùp caùc boä phaän chöùc 

naêng khaéc phuïc hoaëc 

giaûm thieåu khoù khaên lieân 

quan ñeán nhaân söï 



4.Nhiệm vụ kiểm tra, 

 đánh giá 

• Việc thực hiện các 

chính sách liên quan 

đến nhân sự 

• Hiệu quả làm việc của 

nhân viên 



Cần chỉnh sửa, xây dựng  

 



 

Chương 2 

         

    PHAÂN TÍCH 

 COÂNG VIEÄC 

 



Làm sao để nhân viên không từ chối: 

“Đấy không phải là việc của tôi”?? 



NỘI DUNG 

 Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa PTCV 

 Caùc thoâng tin caàn coù ñeå PTCV 

 Quy trình thöïc hieän PTCV 

 Phöông phaùp thu thaäp thoâng tin 

 Xaây döïng baûn Moâ taû coâng vieäc vaø 

baûn Tieâu chuaån nhân viên 



I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ 

CỦA PTCV 

1. Khaùi nieäm PTCV 

2. Caùc tröôøng hôïp caàn 

PTCV 

3. Vai troø cuûa PTCV  



1. Khái niệm PTCV 

     Laø quaù trình tìm hieåu, nghieân 

cöùu nhöõng coâng vieäc cuï theå 

trong Toå chöùc ñeå xaây döïng 

baûng Moâ taû coâng vieäc( Job 

Description) vaø baûng Tieâu 

chuaån nhân viên 
(Specification) 



Bản mô tả công việc 

    Laø một văn baûn quy ñònh veà  

quyeàn haïn, traùch nhieäm, quyeàn 

lôïi, nghóa vuï cuûa ngöôøi thöïc hieän 

coâng vieäc, ñieàu kieän laøm vieäc, caùc 

moái quan heä caàn thieát,keát quaû 

coâng vieäc khi hoaøn thaønh của một 

chức danh cụ thể 



BẢN TIÊU CHUẨN NHÂN VIÊN 

 

   Laø văn baûn quy định caùc tieâu 

chuaån veà ngöôøi ñaûm nhaän chöùc 

danh coâng vieäc ñoù nhö tuoåi taùc, 

giôùi tính, trình ñoä hoïc vấn, chuyeân 

moân, caùc kyõ naêng caù nhaân, ngoaïi 

hình, ngoaïi ngöõ …   

 



Phân tích công việc cần trả lời được 6 câu 

hỏi sau: 

1. Người lao động cần thực hiện được những 

nhiệm vụ gì? 

2. Tại sao cần thực hiện những nhiệm vụ đó? 

3. Tiến hành thực hiện các nhiệm vụ đó ở đâu? 

4. Thực hiện các nhiệm vụ đó bằng cách nào? 

5. Khi nào thì các nhiệm vụ đó hoàn thành? 

6. Người lao đồng cần có những yêu cầu thể lực 

và trí lực gì để hoàn thàn công việc đó? 



2. Vai trò của PTCV 



Laøm caên cöù ñeå hoaïch ñònh NNL 

Ñeå tuyeån duïng nhaân vieân 

Ñaùnh giaù naêng löïc, thaønh tích 

nhaân vieân 

Traû löông, traû thöôûng 

Nhaân vieân nhanh choùng naém baét 

ñöôïc yeâu caàu ñoái vôùi coâng vieäc 



Taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân phaán 

ñaáu vaøo chöùc danh maø hoï muoán 

Để XD chương trình đaøo tạo thiết 

thực hơn 

Để phân công việc hợp lý hơn, 

tránh trùng lắp, chồng chéo… 

Naâng cao hieäu quaû söû duïng lao 

ñoäng 

 

 



3.Khi nào cần PTCV 



4.Phân tích công việc do ai 

 thực hiện? 

 

    



Tình huống 

 Đương là nhân viên phụ trách PTCV của bộ 
phân nhân sự tại cty cơ khí Đồng tâm. Anh 
vừa tập hợp và chuyển cho ông Thuận, 
trưởng bộ phận bảo trì thiết bị các thông tin 
về công việc của bộ phận này mà Đương đã 
thu thập được qua các cuộc phỏng vấn với 
các nhân viên. Ông Thuận đã tỏ vẻ tức giận 
và cho rằng những thông tin mà các nhân 
viên cung cấp không đầy đủ và chính xác.  



Ông đã giao cho họ rất nhiều việc nhưng họ 

không hoàn thành và do vậy họ đã không 

cung cấp thông tin cho anh Đương. Sau đó 

ông Thuận đã liệt kê ra hơn 1 trang giấy rất 

nhiều việc của bộ phận bảo trì và yêu cầu 

anh Đương bổ sung vào kết quả phân tích 

của anh 

Anh Đương cần phải? 



Nếu bạn được phân công thực 

hiện PTCV 

 

Ngoài bạn ra, ai sẽ tham gia vào 
PTCV? 



Tình huống 

Quỳnh là nhân viên của bộ phận nhân sự 

được giao trách nhiệm thực hiện PTCV ở 

tất cả các bộ phận trong cty. Kết quả PT sẽ 

được phòng NS sử dụng để xây dựng lại 

chính sách lương, thưởng cho phù hợp với 

khối lượng và chất lượng công việc của từng 

nhân viên trong cty. 

Cách đây 1 tháng, bộ phận NS đã gửi thông 

báo tới các bộ phận khác trong cty, nêu rõ 

mục đích của việc PTCV và yêu cầu các 

trưởng bộ phận và nhân viên giúp đỡ cô 

Qùynh  hoàn thành công việc. 

 



Tuy nhiên, hiện nay Quỳnh đang rất lo 

lắng việc PTCV sẽ không hoàn thành 

đúng thời hạn vì cô mới chỉ phỏng vấn 

được 1/3 số nhân viên và chưa PV 

được một trưởng bộ phận nào vì họ 

luôn viện lý do để trì hoãn cuộc gặp 



Nguyên nhân 

 



5.Những khó khăn thường gặp 

 

 



II.Thông tin cần có để PTCV 

 

1. Nhoùm thoâng tin veà coâng vieäc 

2. Nhoùm thoâng tin veà ngöôøi thöïc 

hieän coâng vieäc 



1. Thông tin về công việc 

 

Thoâng tin veà caùc yeáu toá cuûa ñieàu kieän laøm 

vieäc 

Thoâng tin veà caùc hoaït ñoäng thöïc teá cuûa 

nhaân vieân taïi nôi laøm vieäc 

Thoâng tin veà caùc loaïi maùy moùc, thieát bò kyõ 

thuaät taïi nôi laøm vieäc 

Thoâng tin veà caùc tieâu chuaån maãu trong 

thöïc hieän coâng vieäc 

 



2. Những thông tin về 

ngƣời thực hiện  

công việc? 



3.Những xu hƣớng mới trong 

PTCV 

Do xu hướng pt, do sự năng động, nhiều thay 

đổi của nền KT: 

Chiến lược của DN luôn thay đổi, công nghệ 

thay đổi, nhu cầu của khách hàng, nâng cao 

năng lực cạnh tranh 

Vì vậy CV của mỗi người trở nên mở rộng 

hơn, ít chuyên môn hóa hơn, linh hoạt hơn 



Đòi hỏi PTCV cần tập trung vào kiến thức, kỹ 
năng để thực hiện CV hơn là liệt kê các nhiệm 
vụ cụ thể 

DN chuyển từ PTCV sang PT vai trò của chức 
vụ CV: 

Tầm quan trọng của chức danh CV đó đ/v 
việc đạt mục tiêu của DN 

Những kết qủa mà DN mong muốn từ chức 
danh CV đó mang lại cho DN 

Những kiến thức, kỹ năng và chuyên môn 
cần thiết để thực hiện 

 



Kết luận 

• Không nên quá tập trung vào PTCV 

mà nên tập trung vào thiết kế CV 

• Không nên tuyển dụng cho một 

chức danh nhất định mà nên tuyển 

dụng những ngƣời có thể chuyển 

đổi giữa các chức vụ và CV khi cần 

thiết 



ÖÙng duïng caùc keát quaû cuûa PTCV 

1. Keá hoaïch hoùa NNL:  

2. Tuyeån duïng nhaân löïc:  

3. Ñònh höôùng:  

4. Ñaùnh giaù thöïc hieän coâng vieäc:  

5. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån NNL: 



III. Tiến trình PTCV 

1. Xác định các công việc cần phân tích 

2. Lựa chọn các phương pháp thu thập 

thông tin 

3. Tiến hành thu thập thông tin 

4. Sử dựng thông tin thu thập được vào các 

mục đích của phân tích công việc 



1. Chọn công việc để PT 

(Đáp ứng mục đích PTCV) 
 

  Trong doanh nghieäp coù nhieàu coâng 

vieäc gaàn gioáng nhau veà tính chaát, 

neân chæ choïn nhöõng vieäc tieâu bieåu, 

nhöõng coâng vieäc khaùc coù theå suy töø 

ñoù 



2. Chọn phƣơng pháp 

thu thập thông tin 

   Choïn phöông phaùp thu 

thaäp thoâng tin lieân quan 

ñeán khaâu chuaån bò 



3. Tiến hành thu thập 

thông tin 

     Cần phân công cụ thể. 

   Người thực hiện phải có nhật 

ký ghi chép rõ ràng theo ngày, 

theo địa điểm, theo sự việc… 



4. Sử dụng thông tin thu thập được vào 

các mục đích của phân tích công việc 

  

  Thoâng tin caàn ñöôïc xaùc minh 

tính khaû thi, tính chaáp nhaän, 

caàn ñöôïc xöû lyù tröôùc khi coâng 

boá chính thöùc 



IV.PHƢƠNG PHÁP THU THẬP 

THÔNG TIN 



Các phƣơng pháp 

thập thông tin 

Đối tƣợng áp 

dụng 

Ƣu/ nhƣợc điểm 

Sử dụng bảng câu 

hỏi 

Phỏng vấn 

Quan sát 

Ghi chép các sự 

kiện quan trọng 

Nhật ký công việc 

Hội thảo chuyên gia 



Yêu cầu đối với Bản  
MÔ TẢ CÔNG ViỆC 



Gồm 3 nội dung chính 

 

• Phần mô tả công việc 

• Phần yêu cầu về kiến thức, 
kỹ năng 

• Phần yêu cầu về kết quả 
công việc 



 

Chương 3         

HOAÏCH ÑÒNH 

        NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 



NỘI DUNG 

Khaùi nieäm 

vaø vai troø  

Quy trình 

hoaïch ñònh 

NNL 

Phöông 

phaùp hoaïch 

ñònh NNL 



I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ 

CỦA HOẠCH ĐỊNH NNL 

1. Khaùi nieäm hoaïch ñònh NNL: 

           Hoaïch ñònh  NNL laø quaù trình döï 

ñoaùn, xaùc ñònh nhu caàu veà nhaân söï, 

ñeà ra caùc chính saùch vaø trieån khai 

thöïc hieän nhaèm ñaûm baûo cho Doanh 

nghieäp coù ñuû soá löôïng nhaân söï cuøng 

caùc kyõ naêng, phaåm chaát caàn thieát phuø 

hôïp vôùi töøng giai ñoaïn hoaït ñoäng vaø 

ñem laïi hieäu quaû cao cho Toå chöùc.  



1. HOẠCH ĐỊNH 

 NGUỒN NHÂN LỰC 

                         Tình huống 

Cty Xi măng Hà tiên 3 vừa giành đƣợc một 

hợp đồng lớn với một khách hàng có tiếng 

của nƣớc ngoài. Cty đã mất gần 1 năm để 

thƣơng lƣợng hợp đồng này và tin tƣởng 

rằng tiếp theo đó có thể còn nhận đƣợc 

nhiều đơn đặt hàng có lợi nhuận cao từ 

khách hàng này. 



Đây là đơn đặt hàng lớn nhất mà cty có 

đƣợc từ trƣớc đến nay. Các sản phẩm mà 

khách hàng yêu cầu là rất mới mẻ với cty. 

Trong khi đó cty đang thiếu những công 

nhân có đủ tay nghề để làm việc theo 

công nghệ sản xuất mới. Với lực lƣợng 

lao động hiện nay, cty sẽ rất khó đáp ứng 

đƣợc thời hạn và các tiêu chuẩn chất 

lƣợng theo yêu cầu của khách hàng. 



Trong 3 tháng qua, 12 công nhân lành nghề 
của cty đã chuyển sang làm việc cho các 
cty khác vì mức lƣơng ở đó cao hơn. Cty 
đã đăng quảng cáo trên báo địa phƣơng 
để thu hút công nhân nhƣng cho đến nay 
cty vẫn chƣa tuyển đƣợc ai. 

Những nguy cơ có thể xảy ra? 



Nguyên nhân? 



2. Vai trò của hoạch định 

NNL 

 

„ Taïo cho doanh nghieäp luoân ôû theá chuû ñoäng 

veà nhaân söï. 

„ Ñaûm baûo cho doanh nghieäp luoân coù ñuû soá 

löôïng nhaân vieân vôùi nhöõng kyõ naêng caàn 

thieát vaøo ñuùng thôøi ñieåm 

„ Traùnh ruûi ro trong söû duïng lao ñoäng  

„ Giuùp caùc quaûn trò gia xaùc ñònh ñöôïc roõ 

raøng phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa Toå chöùc 



II. Tiến trình hoạch định NNL 

Bƣớc 1: Phân tích môi trƣờng, xác định mục 

tiêu 

Bƣớc 2: Phân tích hiện trạng QTNNL 

Bƣớc 3: Dự báo nhu cầu NNL 

Bƣớc 4: Dự báo nguồn cung nhân lức 

Bƣớc 5: Lập kế hoạch các chƣơng trình NNL 

Bƣớc 6: Kiểm tra đánh giá tình hình 



Bƣớc 1.  

Phân tích môi trƣờng,  

xác định mục tiêu 



Môi trƣờng bên ngoài doanh 

nghiệp 

• Môi trƣờng vĩ mô:  

 

• Môi trƣờng tác nghiệp: 



Môi trƣờng bên trong doanh 

nghiệp 

• Bao gồm các yếu tố thuộc về các nguồn 

lực bên trong của doanh nghiệp 

• Hữu hình:  

• Các giá trị vô hình: 



Xác định mục tiêu hoạch định 

NNL 

• Mục tiêu  hoạch định NNL tập trung vào 

quá trình thu hút- đào tạo và phát triển – 

duy trì nguồn nhân lực của doanh nghiệp  

 

• Hoạch định nguồn nhân lực sẽ giúp nhà 

quản trị trả lời những câu hỏi cơ bản sau: 



Bƣớc 2.  

Phân tích hiện trạng QTNNL 



Nội dung phân tích hiện trạng 

QTNNL 

• Quản trị NNL trong doanh nghiệp vừa có tính 
hệ thống vừa có tình chất quá trình 

• Hệ thống QTNNL bao gồm các yếu tố sau: 

- Nguồn nhân lực:  

- Cơ cấu tổ chức:  

- Các chính sách: 

• Quá trình QTNNL là tổng hợp các quá trình 
thu hút, đào tạo, phát triển và duy trì nguồn 
nhân lực trong doanh nghiệp 

 



Phƣơng pháp phân tích 

• Sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn, bản 

câu hỏi để thu thập thông tin phân tích, 

đánh giá ngƣời lao động: 

 

• Hiệu quả QTNNL đƣợc thể hiện qua các 

chỉ tiêu: 



Bƣớc 3:  

Dự báo nhu cầu nguồn nhân lức 



Nội dung dự báo 

• Dự báo nhu cầu NNL là dự báo khối 

lƣợng công việc cần thiết phải thực hiện; 

trình độ trang bị kỹ thuật và khả năng đổi 

mới công nghệ, kỹ thuật, sự thay đổi về tổ 

chức hành chính làm nâng cao năng suất 

lao động 



Phƣơng pháp dự báo 

• Phƣơng pháp phân tích xu hƣớng: 

• Phƣơng pháp phân tích tƣơng quan: 

• Phƣơng pháp đánh giá theo các chuyên 

gia: 

• Phƣơng pháp sử dụng công cụ máy vi 

tính (computer): 



Bƣớc 4.  

Dự báo nguồn cung nhân lực 



Nguồn cung nhân lực trong nội bộ 

doanh nghiệp 

• Để phục vụ cho công việc dƣ báo cung nội 

bộ và cung tƣơng lai về nguồn nhân lực 

cho doanh nghiệp, nhà quản trị cần có hệ 

thống thông tin 



Nguồn cung bên ngoài doanh 

nghiệp – thị trƣờng lao động 

• Trong hoạch định nguồn nhân lực, doanh 

nghiệp cần dự báo nguồn cung nhân lực 

từ thị trƣờng lao động, các nhà quản trị 

cần nắm đƣợc thông tin từ các trạng thái  

tƣơng lai của thị trƣờng lao động. Dƣới 

đây là 1 số vấn đề doanh nghiệp cần quan 

tâm: 



Nguồn cung bên ngoài doanh 

nghiệp – thị trƣờng lao động 

• Dân số và việc làm 

• Lực lƣợng lao động và sự đa dạng của 

lực lƣợng lao động 

• Lực lƣợng lao động tạm thời 

• Ngành và xu hƣớng nghề nghiệp 



Bƣớc 5. Lập kế hoạch các chƣơng 

trình NNL 

• Lập kế hoạch cho sụ thiếu 

hụt nhân lực 

• Lập kế hoạch cho sụ dư 

thừa nhân lực 

 



Chính sách giữ nhân viên giỏi 

                      

                     +                       = Năng lực Hiệu quả Nhân viên giỏi 



Bƣớc 6. Kiểm tra, đánh giá tình 

hình thực hiện 

• Mục đích 

• Nội dung công tác kiểm tra đánh giá 



III. HOẠCH ĐỊNH SỰ 

 KẾ TỤC 

1. Xaùc ñònh nhöõng vò trí quan troïng( thöôøng 

ñoù laø caùc chöùc danh Quaûn trò ) 

2. Laäp baûng thoâng tin chi tieát veà caùc caù nhaân 

ñang ñaûm nhieäm caùc chöùc vuï ñoù 

3. Ñaùnh giaù möùc ñoä ñeà baït 

4. Xaây döïng keá hoaïch vaø trieån khai thöïc hieän 

vieäc quy hoaïch caùn boä 



Ví dụ: Thông tin chi tiết về  

          một cá nhân cụ thể 

 



Thu hút ngƣời giỏi 



Giữ chân ngƣời giỏi 
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CHƢƠNG 4 

 TUYỂN DỤNG 



Làm thế nào để tuyển đƣợc 

 đúng ngƣời??? 



Một quyết định từ chối sai tất nhiên 

là không tốt”, - Joel Spolsky giải 

thích, - “nhƣng nó không có hại 

cho công ty. Còn quyết định tiếp 

nhận sai sẽ làm hại cho tập đoàn 

và đƣơng nhiên phải mất nhiều 

công sức mới có thể sửa chữa 

đƣợc”.  



Nội dung 

• Mục tiêu của tuyển dung 

• Tổ chức tuyển dụng 

• Quy trình tuyển dụng 

• Tiêu chuẩn chọn ngƣời sau thử việc 

• Các nguyên tắc cần nhớ để chinh phục 

nha tuyển dụng 

• Hƣớng dẫn hội nhập 
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1. MỤC TIÊU CỦA TUYỂN DỤNG 

• Tuyển dụng là một trong những nhiệm vụ 
hàng đầu và liên tục nhằm đảm bảo có đủ 
nhân sự cho họat động của doanh nghiệp. 
 

• Tuyển đƣợc nhân sự tốt là bƣớc khởi đầu 
và là nền tảng cho sự thành công của 
doanh nghiệp trong tƣơng lai.  
 

• Những sai lầm trong tuyển dụng có thể 
ảnh hƣởng đến chất lƣợng công việc/sản 
phẩm.  
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1. MỤC TIÊU CỦA TUYỂN DỤNG 

Một khi đã mắc phải sai lầm trong tuyển dụng 
buộc ta phải cho nhân viên mới thôi việc điều đó 
sẽ dẫn đến hậu quả là: 

 

 



115 

1. MỤC TIÊU CỦA TUYỂN DỤNG 

 

Thách thức cho chúng ta là làm sao tuyển 

đƣợc đúng ngƣời? 

 



2. Tổ chức tuyển dụng 

2.1. Phân biệt vai trò của 

Phòng nhân sự và các 

phòng chức năng 

2.2. Chính sách tuyển dung 



2.1. Trách nhiệm của các cấp quản lý trong 

tuyển dụng 

Trách nhiệm của 

 Phòng Nhân sự 

Trách nhiệm của cấp 

quản lý chức năng 

Thiết kế chính sách và 

quy trình tuyển dụng 

Chuẩn bị các phƣơng 

tiện và công cụ tuyển 

dụng(biểu mẫu, câu hỏi, 

bài kiểm tra…) 

Thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ(tìm kiếm  

Đề xuất nhu cầu tuyển 

dụng 

Xác định các yêu cầu 

đối với ứng viên 

Xây dựng các bài 

kiểm tra kiến thức 

chuyên môn của ứng 

viên 



thông báo tuyển dụng, 

tiếp nhận hồ sơ ứng 

viên, sắp sếp các cuộc 

phỏng vấn, kiểm tra trắc 

nghiệm ứng viên…) 

 Tham gia đánh giá 

ứng viên qua hồ sơ, 

phỏng vấn.  

Tƣ vấn cho các nhà 

quản lý về luật LĐ, chính 

sách và quy trình tuyển, 

kỹ thuật phỏng vấn… 

Chuẩn bị thủ tục hành 

chính cho nhân viên mới 

Đánh giá ứng viên 

thông qua hồ sơ, phỏng 

vấn và chấm trắc 

nghiệm 

Lựa chọn ứng viên 

phù hợp 

Hƣớng dẫn nhân viên 

mới hội nhập 



2.2. Chính sách tuyển dụng 

phải  

xác định rõ 

1. Yếu tố nào là quan trọng nhất trong 
việc thu hút ứng viên? 



2. Có ƣu tiên tuyển dụng nội bộ 

hoặc cho phép tuyển dụng ngƣời 

thân của nhân viên hay không? 

3. Cung cấp những điều kiện và 

phƣơng tiện làm việc cho nhân 

viên ở mức độ nào? 

4. Điều kiện để ký kết hợp đồng lao 

động chính thức sau thời gian 

thử việc là gì?... 
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3. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 
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3.1. Xác định ngƣời thực hiện tuyển 

dụng 

Giả sử công ty cần tuyển 1 kỹ sƣ điện tử. 

Ai là ngƣời phụ trách việc này? 
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Giám đốc Công ty? 

Trƣởng phòng Nhân 
sự? 

Trƣởng phòng kỹ 
thuật? 

Thuê dịch vụ? 
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3.2. XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

• Mỗi khi có nhân viên nghỉ việc hoặc trong 

doanh nghiệp phát sinh thêm công việc mới thì 

xuất hiện nhu cầu nhân sự. 

• Cần xem xét liệu doanh nghiệp có thật sự cần    

tuyển thêm nhân viên mới hay không? 

+    Các nhân viên hiện tại có thể đảm nhận công 

việc này hay không? 

+     Hoặc nếu đƣợc đào tạo thì các nhân viên hiện 

tại có thể làm đƣợc việc này không? 
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3.2. XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

• Có khả năng tăng giờ làm việc của các 

nhân viên hiện tại hay không? 

• Có thể thuê mƣớn thêm lao động bên 

ngòai hay không? 

 

  Sau khi đã xem xét và so sánh các giải 

pháp trên với nhau thì mới tính đến 

chuyện Tuyển nhân viên mới.  
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3.2. XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

  Khi đã xác định cần tuyển thêm nhân 

viên mới, ta cần có bức tranh rõ ràng về 

công việc: 

• Nhiệm vụ nhân viên mới phải thực hiện, 

• Tiêu chuẩn tuyển dụng, 

• Chiến lƣợc sử dụng nhân sự mới. 

 



3.3. Xác định nguồn tuyển dụng 

• Nguồn ứng viên nội bộ 

+ Ƣu điểm 

+ Nhƣợc điểm 

• Nguồn ứng viên bên ngoài 

+ Ƣu điểm 

+ Nhƣợc điểm 
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3.4. Xác định phƣơng pháp 

tuyển dụng 
• Sàng lọc hồ sơ 

• Kiểm tra trắc nghiệm 

• Phỏng vấn tuyển dụng 

• Điều tra xác minh 

129 



3.5. Xác định nơi tuyển dụng và 

thời gian tuyển dụng 
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3.6. Xác định chi phí tuyển dụng 

• Chi phí thời gian 

• Thù lao trả cho các văn phòng tuyển dụng 

• Chi phí thời gian trong việc duyệt các thƣ 

và hồ sơ xin việc cũng nhƣ phỏng vấn 

ứng viên 

• Chi phí liên quan tới việc sắc xếp cho 

nhân viên mới, mất mát gây ra do năng 

suất của NV mới dƣới mức bình thƣờng  
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3.7. Tổ chức thực hiện 

tuyển dụng 
• Thu hút ngƣời xin việc 

• Thu hút nguồn ứng viên nội bộ 

• Thu hút nguồn ứng viên bên ngoài 

• Quảng cáo tuyển dụng 

• Thuê dịch vụ tuyển dụng 
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3.8. Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển 

dụng và phƣơng pháp so sánh ứng 

viên 
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3.8.1. Xây dựng tiêu chuẩn 

tuyển dụng 
• Bản mô tả công việc 

• Bản yêu cầu công việc 

• Hoặc dựa trên bản yêu cầu ứng viên (nêu 

có) 
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3.8.2. Phƣơng pháp so sánh ứng 

viên 

• Phƣơng pháp xếp hạng 

• Phƣơng pháp chấm điểm 
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3.9. Đánh giá và lựa chọn ứng viên 

• Thu nhận và sàng lọc hồ sơ 

• Kiểm tra trắc nghiệm 

• Phỏng vấn tuyển dụng 

• Điều tra xác minh 

• Đánh giá ứng viên theo KSA 
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3.9.1. THU NHẬN & SÀNG LỌC HỒ SƠ 

• Nhận hồ sơ và sàn lọc cần căn cứ theo tiêu 
chuẩn tuyển dụng để quyết định hồ sơ đạt hay 
không đạt. 
 

• Sử dụng phƣơng pháp lọai suy, lọai ra những 
hồ sơ không đạt trƣớc rồi mới xử lý đến những 
hồ sơ đạt. 
 

• Lƣợng hồ sơ đạt sau cùng càng ít thì chất 
lƣợng ứng viên càng cao. Nhƣng mặt khác 
cũng là một điểm hạn chế vì có thể có những 
ứng viên giỏi nhƣng trình bày hồ sơ không tốt. 

 



a. Nhận hồ sơ ứng viên 

Baèng ñöôøng böu ñieän? 

ÖÙng vieân tröïc tieáp mang ñeán? 

Qua Int? 

Hồ sơ phát tại công ty? 

Cty đi lấy hồ sơ về? 



b. Hồ sơ gồm 
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c. Đánh giá hồ sơ: 

 



3.9.2. Kiểm tra trắc nghiệm 

• Kiểm tra kỹ năng và năng lực 

• Trắc nghiệm tâm lý 

• Kiểm tra sức khỏe 

• Trắc nghiệm chỉ số thông minh 
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3.9.3. Phỏng vấn tuyển dung 

• Phỏng vấn tự do 

• Phỏng vấn theo cấu trúc định trƣớc 

• Quá trình phỏng vấn gồm các bƣớc 

+ Chuẩn bị 

+ Tiến hành phỏng vấn 

+ Ra quyết định lựa chọn ứng viên 
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3.9.4. Điều tra xác minh 

• Xác định có đúng là ứng viên có những 

kinh nghiệm nhƣ họ nói không 

• Biết ứng viên có trung thực, chấp hành nội 

quy, kỷ luật không 

• Tìm hiểu thêm về những vấn đề chƣa 

đƣợc làm sáng tỏ 
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3.9.5. Đánh giá ứng viên theo 

KSA 

K…………. 

S………….. 

A…………. 

K + S + A = E…….. 



3.10. Hoàn tất quá trình tuyển dụng 

• Mời ứng viên trúng tuyển nhận việc 

• Cập nhật dữ liệu ứng viên 

• Chuẩn bị hợp đồng lao động 

• Lập hồ sơ nhân viên 
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3.11. Kiểm tra đánh giá công tác tuyển 

dụng 

• Kiểm tra và đánh giá kế hoạch tuyển dụng đƣợc 

thực hiện nhƣ kế hoạch có sát thực tế không?  

• Đánh giá hiệu quả của các quảng cáo tuyển 

dụng 

• Đánh giá chi phí tài chính cho quá trình tuyển 

dụng 

• Số lƣợng nhân viên mới bỏ việc hay số ngƣời 

đƣợc tuyển không tham gia làm việc 

• Chi phí đào tạo lại 

• Kết quả thực hiện công việc 
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4. TIÊU CHUẨN CHỌN NGƢỜI SAU THỬ VIỆC 

• Phải chọn ngƣời có tƣ tƣởng, lập trƣờng 
dứt khoát, vững chắc. 

• Phải chọn ngƣời tâm huyết làm việc và 
phong phú lƣơng tâm chức vụ: 

• Họ nổi bậc lƣơng tâm phục vụ, biết hy 
sinh tiểu cuộc cho đại cuộc, 

• Họ suy nghĩ tập thể hơn cá nhân, gặp việc 
không vừa ý họ không bất mãm. 
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4. TIÊU CHUẨN CHỌN NGƢỜI SAU THỬ VIỆC 

Phải chọn ngƣời rành chuyên môn. 

• Tuỳ sở năng và sở đoản mà giao việc. 

Tránh tệ trạng “Bắt chó kéo cày” hay 

“việc của ếch giao cho nhái” 

Phải chọn ngƣời đắc lực. 

• Là ngƣời biết làm việc có phƣơng pháp 

khoa học, giao tế bặt thiệp. 
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4. TIÊU CHUẨN CHỌN NGƢỜI SAU THỬ VIỆC 

Nhân viên mới không tiếp tục công việc vì những lý do sau 
đây:  

• Nhân viên nhận ra rằng môi trƣờng làm việc không phù 
hợp.  

• Nhân viên đƣợc giao những công việc, nhiệm vụ không 
đúng chuyên môn 

• Nhân viên nhận ra rằng mình đã bị lầm khi “đàm phán 
lƣơng thấp” mà nhận công việc thì nhiều. 

• Nhân viên nhận lời mời cùng lúc nhiều đơn vị. 

• Nhân viên đã đạt đƣợc mục đích. 

 

 



5. Nguyên tắc cần nhớ để chinh 

phục nhà tuyển dụng 
• Tìm hiểu kỹ đối tƣợng 

• Tìm hiểu vấn đề của nhà tuyển dụng 

• Hãy chứng tỏ mình là giải pháp tốt nhất 
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6. Hƣớng dẫn hội nhập 



• Mời một ngƣời khách đến 

dùng cơm với gia đình lần 

đầu  

• Một ngƣời bạn từ xa đến 

ở chơi với bạn trong ba 

tuần 



• Trang đƣợc tuyển vào vị trí nhân viên 

phụ trách khách hàng. Trƣớc đây 

công việc này do Thuỷ đảm nhận 

nhƣng do số lƣợng khách hàng tăng 

nhanh nên công ty tuyển thêm Trang. 

Trƣởng phòng kinh doanh đã đề nghị 

Thuỷ chia sẻ công việc với Trang 

đồng thời giúp cô làm quen với công 

việc. 



• Tuy nhiên, Trang cảm thấy Thuỷ 

không hề chia sẻ công việc với mình, 

và cũng không giúp cô tìm hiểu công 

việc. Thủy chỉ giao cho cô làm những 

việc mà Thuỷ không muốn làm nhƣ 

trả lời điện thoại, đánh máy, sắp hồ 

sơ, liên lạc với nhân viên bán hàng… 

Nhiều lần Trang định nói với Trƣởng 

phòng nhƣng cô lại sợ 



Mục đích của hƣớng dẫn hội 

nhập 
Nhân viên mới nhanh chóng hội nhập 

Cảm thấy đƣợc chào đón và đánh giá cao 

Hiểu rõ về doanh nghiệp và nhận thức 

đƣợc họ là thành viên của Tổ chức 

Tham gia các hoạt động của DN một cách 

nhanh chóng 

Hiểu rõ hơn về công việc và các kỳ vọng 

của DN đối với họ 



kế hoạch hƣớng dẫn 

 nhân viên mới 

Chuẩn bị 

Ngày đầu tiên 

Tuần đầu tiên 

Tháng đầu tiên 

Ba tháng đầu 



Chương 5 

 

ĐÀO TẠO NNL 



 

Làm sao để khỏi  

“Ném tiền qua cửa sổ?” 



Tại sao ngành tư vấn đào tạo ngày 

càng phát triển? 

Tại sao các công ty lớn đã và đang sẵn 

sàng dành một khoản ngân sách 

đáng kể để đầu tư vào việc đào tạo 

nhân viên? 

Bạn lý giải điều này như thế nào?  



NỘI DUNG 

1. Quan điểm về đào tạo 

2. Xác định nhu cầu đào tạo 

3. Lập kế hoạch và chuẩn bị 

4. Các phương thức đào tạo 

5. Đánh giá hiệu quả đào tạo 



I. QUAN ĐIỂM VỀ ĐÀO TẠO 

1. Khái niệm 

2. Đào tạo hiệu quả 

3. Tác dụng của đào tạo 

4. Hình thức thay thế 

5. Quy trình đào tạo 

 



1. KHÁI NIỆM ĐÀO TẠO 



 Hãy khoanh tròn những hoạt động theo bạn là 
đào tạo 

a. Một tổ trưởng chỉ dẫn cho các tổ viên cách 
thao tác máy 

b. Một nhân viên bán hàng mới quan sát nhân 
viên có kinh nghiệm hơn sử dụng máy tính 
tiền 

c. Một giám đốc sản xuất tham gia khóa học về  
Quản lý chất lượng kéo dài 1 tuần 

d. Một chuyên gia nhân sự hướng dẫn các 
trưởng bộ phận về cách đánh giá hiệu quả 
làm việc của nhân viên  

 



e. Một giám đốc bộ phận quan sát và chỉ 

dẫn nhân viên của mình xử trí với một 

khách hàng khó tính trên điện thoại 

f. Nhân viên đội cứu hoả diễn tập sử dụng 

các thiết bị chữa cháy 

g. Một học viên tham dự một lớp học chăm 

sóc ngƣời già 

h. Một nhóm sinh viên tham dự khóa học 

giao tiếp 



•Khi tham gia một khóa 

đào tạo tại nơi làm 

việc, bạn mong muốn 

gặt hái được những gì? 



Vì vậy 

  

   Đào tạo là những hoạt động 

nhằm tăng hiệu quả công việc 

của nhân viên thông qua việc 

cung cấp cho họ sự thành thạo 

kỹ năng, hoặc kiến thức mới 



Tình huống 

Lan , một sv mới ra trường được nhận vào 

làm tại một cty tư vấn du học. Khi PV, 

cấp trên của cô nói rằng CV của cô là 

nhận điện thoại đến và chuyển cho những 

người có liên quan. Trong trường hợp 

những người này bận, cô phải ghi nhận 

thông tin của khách hàng và các bậc phụ 

huynh hay sv gọi đến sau đó chuyển ngay 

cho họ.  



Đối với những khách hàng đến trực tiếp 

Văn phòng, cô sẽ hướng dẫn họ tới những 

bàn tư vấn. Ngoài ra cô cũng làm một số 

công việc hành chính khác như gửi thông 

tin về các trường cho khách hàng theo 

yêu cầu, cập nhật nguồn dữ liệu về khách 

hàng, chuẩn bị tài liệu cho những buổi 

hội thảo giới thiệu về các trường ĐH. 

 



Ngày đầu tiên đi làm, Lan thấy CV qủa 
là rất nhiều. Khách hàng liên tục ra 
vào VP, điện thoại thì reng không 
ngớt…Lan thấy mình như bơi trong 
CV. Ngoài Lan ra, trong phòng còn 
có ba nhân viên khác là Hương, Liên 
và Phùng đã làm hơn 2 năm nay. Thế 
nhưng 3 người này hầu như không có 
nhiều thời gian để nói cho cô biết 
phải làm gì.  



Ban đầu, Lan rất lúng túng và cảm thấy mất 

tự tin nhưng cô cố gắng quan sát, tìm 

hiểu những thông tin sẵn có trong phòng, 

và tranh thủ trò chuyện với Hương, Liên 

và Phùng trong giờ nghỉ trưa để nắm bắt 

CV. Vốn thông minh và nhanh nhẹn, dần 

dần Lan cũng thạo việc, nắm bắt được kỹ 

năng làm việc và trở thành một thành 

viên đắc lực trong phòng. 

 



Không lâu sau, phòng nhận 

thêm một nhân viên mới và 

cô đƣợc giới thiệu là “một 

ngƣời đƣợc đào tạo và có 

kinh nghiệm” 

Bạn cho nhận xét: Đúng/sai? 

Và tất cả mọi nhân viên mới 

đều có kết quả nhƣ Lan? 



Vậy 

• Đào tạo là một qúa trình có  kế 

hoạch và có tổ chức nhằm tăng 

hiệu quả thực hiện công việc 

• Do đó nhà quản lý nên tham gia 

vào quy trình đào tạo cho nhân 

viên của mình 



2. ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ? 



Tình huống 

Hôm nay Hoàng tổ chức một buổi đào 

tạo về cách lưu trữ tài liệu theo chuẩn 

ISO mà cty đang áp dụng cho các 

trưởng bộ phận trong cty. Khó khăn 

lắm Hoàng mới mời được một 

chuyên gia tư vấn về ISO đến công ty 

để giảng dạy chủ đề này 



Khác với những khoá học trước đây mà 

Hoàng tổ chức, học viên tỏ ra không tiếp 

thu những điều giảng viên nói. Họ luôn 

chất vấn giảng viên tại sao phải theo các 

chuẩn về lưu trữ tài liệu của ISO trong 

khi từ trước đến nay họ vẫn áp dụng một 

hệ thống quản lý theo cách riêng của họ 

và cách này xem ra khá hiệu quả và mọi 

người trong bộ phận đã khá quen thuộc. 



Gần như cứ mỗi điều giảng viên nói ra 

thì có một ý kiến phản biện từ phía 

học viên. Dần dần giảng viên tỏ ra 

mất kiên nhẫn trong khi học viên 

cũng tỏ ra chẳng chịu chấp nhận 

những hướng dẫn của giảng viên 



Nguyên nhân? 



Kết luận 

đào tạo hiệu quả: 



3. Lợi ích của đào tạo 

Bạn hãy nêu những lợi ích mà 

đào tạo mang lại cho DN 



Những lợi ích hữu hình:  

 

 

Những lợi ích vô hình:  



4. Những hình thức thay thế 

Bạn hãy nêu 2 lý do khiến 

người ta phản đối việc 

đào tạo nhân viên 



Ví dụ 

1. Chi phí? 

2. Thời gian? 

3. Đổi chỗ làm? 

4. Ai đứng ra đào tạo chứ? Hình thức 
nào? Chưa chắc người làm tốt đã biết 
hướng dẫn? 

5. Nếu mời giảng viên, liệu có phù hợp 
với điều kiện của DN??? 



VẬY 

Bạn hãy nghĩ ra các 

giải pháp nào có thể 

thay thế??? 



5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO 

a. Xác định nhu cầu 

b. Lên kế hoạch và chuẩn bị 

c. Thực hiện 

d. Đánh giá hiệu quả 



5.1. XÁC ĐỊNH NHU CẦU 

 ĐÀO TẠO 

• Quá trình đào tạo đòi hỏi sự tham gia của 

nhiều người: 

 



Các bước xác định nhu cầu đào tạo 

• Xác định khoảng cách trong kết quả công 

việc 

• Phân tích nguyên nhân gây ra khoảng 

cách 

• Xác định liệu đào tạo có phải là giải pháp 

phù hợp 



5.2. Lập kế hoạch và chuẩn bị 



Tình huống 

Trang đang lên kế hoạch đào tạo để 

đáp ứng những nhu cầu của các 

phòng ban trong cty. Trong tay cô là 

một loạt những yêu cầu đào tạo đã 

được xác định trong kỳ đánh giá kết 

quả thực hiện công việc của nhân 

viên vừa qua, bao gồm đào tạo 



1. Kỹ năng chăm sóc khách hàng cho 

nhóm nhân viên ở trung tâm bảo hành 

thuộc phòng KD; 

2. Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp nâng cao 

cho 3 nhân viên phụ trách khai thác thị 

trường nước ngoài; 

3. Kỹ năng kế toán quản trị cho 2 nhân 

viên vừa được bổ nhiệm của phòng kế 

toán; 

4. Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng và kỹ 

năng lãnh đạo cho các trưởng phòng 

ban; 

 



5. Kỹ năng nghiên cứu thị trường cho 

Giám đốc tiếp thị và một trợ lý tiếp thị; 

6. Kỹ năng quản lý chất lượng toàn diện 

cho các trưởng phân xưởng. 

Trang đang rất phân vân không biết nên 

đáp ứng nhu cầu nào trước vì theo các 

phòng ban thì nhu cầu nào cũng cần 

thiết trong khi đó ngân sách đào tạo chỉ 

có hạn 

Bạn hãy giúp Trang??? 



5.3. CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 

1. ĐÀO TẠO TẠI DOANH 

NGHIỆP 

2. ĐÀO TẠO NGOÀI 

DOANH NGHIỆP 



ĐÀO TẠO TẠI DN 

1. Mở lớp 

2. Phân công kèm cặp tại chỗ 

3. Thi tay nghề 

4. Hội thao kỹ thuật, hội thảo 

chuyên môn 

5. Luân phiên công việc 



ĐÀO TẠO NGOÀI DN 

1. Đi học tại các trường, trung 

tâm 

2. Tham quan DN bạn, địa 

phương khác, quốc gia khác 



5.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ  

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

• Phương pháp định tính 

• Phương pháp định lượng 



1. Phương pháp định tính 

Hiệu qủa có thể đánh giá theo 4 mức 

độ: 

Mức độ 1: phản ứng của người học 

Mức độ 2: nội dung học được 

Mức độ 3: ứng dụng vào công việc 

Mức độ 4: kết quả mà DN đạt được 



Cách thức thực hiện 

• Bản câu hỏi đánh giá 

• Thảo luận với người học 

• Bài kiểm tra cuối khóa 

• Quan sát nhân viên làm việc 

• Phỏng vấn cấp trên trực tiếp về kết quả 

công việc sau đào tạo 



Điều kiện: 

Cam kết của những người liên quan 



2. Phương pháp định lượng 

Được tính gián tiếp thông qua các 

chỉ tiêu hiệu quả hoạt động DN và 

hiệu quả sử dụng lao động 



Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 

 



Chƣơng 6 

ĐÁNH GIÁ  

HIỆU QUẢ LÀM VIỆC 



Tiêu chí đánh giá sv 

  

 



• Tất caû caùc nhaø Laõnh ñaïo ñeàu muoán bieát 

nhaân vieân cuûa mình ñang laøm vieäc vaø phaùt 

trieån nhö theá naøo ñeå coù cô sôû hoïach ñònh 

NNL nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa DN 

trong töông lai. 

• Nhaân vieân cuõng caàn coù nhöõng thoâng tin 

phaûn hoài veà coâng vieäc maø hoï ñang laøm, 

neáu toát caàn ñöôïc ghi nhaän ñeå taïo ñoäng löïc 

laøm vieäc toát hôn, vaø nhöõng vieäc laøm chöa 

toát cuõng caàn ñöôïc bieát ñeå kòp thôøi ñieàu 

chænh. 

 



NỘI DUNG 

A. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÁNH GIÁ 

HIỆU QỦA LÀM VIỆC 

B. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA 



I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐGHQ 

LÀM VIỆC  

1. Khái niệm ĐGHQ làm việc của nhân 

viên 

2. Mục đích của ĐGHQ làm việc 

3. Lợi ích của ĐGHQ làm việc 

4. Những khó khăn trong quá trình 

đánh giá 



1. Khái niệm ĐGHQ làm việc  

a. Là đánh giá kết qủa làm việc hàng năm của 
nhân viên. Đây là việc mà phòng NS phải làm 
mỗi năm một lần vào cuối năm. 

b. Là định kỳ xem xét mức độ hoàn thành chỉ 
tiêu công việc được giao của nhân viên 

c. Là đánh giá năng lực, thái độ làm việc và 
phẩm chất cá nhân của nhân viên 

d. Là bất kỳ hoạt động nào nhằm đánh giá một 
cách hệ thống hiệu qủa công việc và năng lực 
của nhân viên bao gồm kết qủa công việc, 
phương pháp làm việc, những phẩm chất và 
kỹ năng có liên quan đến công việc. 



Bạn chọn câu nào? 

 



Vậy 

 “Baát kyø hoïat ñoäng naøo nhaèm ñaùnh giaù 

moät caùch heä thoáng hieäu quaû coâng vieäc 

vaø naêng löïc cuûa nhaân vieân bao goàm 

keát quaû coâng vieäc, phöông phaùp laøm 

vieäc, nhöõng phaåm chaát vaø kyõ naêng coù 

lieân quan ñeán coâng vieäc”. 



Việc ĐGHQ làm việc của NV là 
trách nhiệm của  ? 



I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ 

CÔNG VIỆC 



1. Mục đích của đánh giá công việc 

• Để xác định nhu cầu phát triển và đào tạo 
của nhân viên. 

• Để đánh giá năng lực tiềm tàng và khả năng 
thăng tiến trong tƣơng lai của nhân viên. 

• Để đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành 
động, nhằm giúp nhân viên định hƣớng nghề 
nghiệp. 

• Để làm cơ sở xác định mức lƣơng 

• Để tăng động lực làm việc cho nhân viên 

• Để nhận đƣợc phản hồi của nhân viên về 
phƣơng pháp quản lý và chính sách của 
doanh nghiệp. 



2. Lợi ích của việc đánh giá 

• Lợi ích đối với ngƣời đánh giá 

• Lợi ích đối với ngƣời đƣợc đánh giá 



3. Những khó khăn trong quá trình 

đánh giá 

• Phản kháng của nhân viên 

• Phản ứng tiêu cực của ngƣời quản lý 

• Hạn chế của hệ thống đánh giá 

• Xu hƣớng mới về đánh giá hiệu quả làm 

việc 



II. Các phƣơng pháp đánh giá 

 



2.1. Mục đích của việc đánh giá 

• Nâng cao khả năng thực hiện công việc và 

cung cấp thông tin phản hổi cho nhân viên 

• Đánh giá năng lực thực hiện công việc  

• Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa các 

sai lầm  

• Giúp DN có cơ sở dự báo về nhân sự 

trong tƣơng lai 

• Điều chỉnh việc bố trí sử dụng NV 



2.2. Các phƣơng pháp đánh giá 

• Phƣơng pháp thang điểm 

• Phƣơng pháp xếp hạng 

• Phƣơng pháp so sánh cặp 

• Phƣơng pháp ghi chép lƣu trữ 

• Phƣơng pháp đánh giá hành vi 

• Phƣơng pháp quản trị theo mục tiêu 

• Phƣơng pháp theo  tiêu chuẩn công việc 

• Phƣơng pháp 360 độ 



Phƣơng pháp thang điểm 
Tên nhân viên 

…………………………….. Chức 

danh công việc 

…………………… Bộ quản đốc 

………………………………. Giai 

đoạn đánh giá: 

…………………….. 

Từ  …………. đến …………. 

CÁC YẾU TỐ ÐÁNH GIÁ Kém (1đ) 

Dƣới trung 

bình (2đ) 

Trung 

bình(3đ) Giỏi (4đ) 

Xuất sắc 

(5đ) 

Khối lƣợng công việc           

Chất lƣợng công việc           

Ðáng tin cậy           

Sáng kiến           

Tính thích nghi           

Sự phối hợp           



Phƣơng pháp xếp hạng 

• Phƣơng pháp xếp hạng luân phiên 

 



III. Quy trình đánh giá 

• Xác định tiêu chí đánh giá 

• Chuẩn bị đánh giá 

• Tiến hành đánh giá 

• Phỏng vấn đánh giá 

• Hoàn tất việc đánh giá 

 



3.1. Xác định tiêu chí đánh giá 

Thiết lập các mục tiêu, yêu cầu cho từng 

nhân viên khác nhau. Mỗi công việc khác 

nhau, nội dung đánh giá sẽ khác nhau. 

Ví dụ về các yêu cầu, mục tiêu nhƣ: 

• Đảm bảo năng suất 230 sản phẩm/ngày. 

• Không có khách hàng khiếu nại quá 3 

lần/năm. 

• Tăng sản lƣợng 15% so với năm trƣớc. 

 



3.1. Xác định tiêu chí đánh giá 

• Thiết lập các tiêu chí đánh giá chung cho 

tất cả các nhân viên, bao gồm: 



3.2. Chuẩn bị đánh giá 

                             Tình huống 

• Sơn vừa được bổ nhiệm vào vị trí trưiởng phòng 
kiểm tra chất lượng. Một trong những nhiệm vụ 
mới mà anh phải đảm nhận là thực hiện đánh 
giá hiệu quả làm việc của các nhân viên dưới 
quyền. Đây là một nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ 
với Sơn vì trước đây anh là phó phòng kỹ thuật 
và chưa bao giờ làm việc này.  

•  Bạn hãy cho Sơn một vài lời khuyên về việc 
chuẩn bị để Sơn có thể thực hiện tốt nhiệm vụ 
này?  



• Neáu Baïn laø ngöôøi ñaõ laøm quen 

coâng vieäc naøy nhieàu naêm roài, baïn 

coù caàn chuaån bò gì khoâng? 

•  Caâu traû lôøi là:…….. 



3.3. Tiến hành đánh giá 

Tiến hành thu thập thông tin đánh giá 



3.4. Phỏng vấn đánh giá  

• Chuẩn bị các công tác cho cuộc đánh giá,  

• Trình tự buổi đánh giá. 

• Trong khi phỏng vấn 

• Khuyến khích và lắng nghe 

 



3.5. Hoàn tất đánh giá 

• Nhân viên không đồng ý với kết quả đánh 

giá 

• Trƣờng hợp nhân viên trốn tránh 

 



IV. Các lỗi thường gặp khi đánh giá 

• Lỗi thiên kiến 

• Khuynh hướng bình quân chủ nghĩa 

• Quá dễ dãi hoặc khắt khe 

• Chỉ dựa trên các thông tin trong trí nhớ 

• Thành kiến cá nhân 



Chƣơng 7 

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 



TẠO ĐỘNG LỰC LÀM ViỆC 

 

CHỈ CÓ THỂ BẰNG TIỀN? 



NỘI DUNG 

1. Tạo động lực làm việc là gì? 

2. Các học thuyết về tạo động 
lực làm việc  

3. Làm cho công việc có ý nghĩa 
hơn(làm giàu CV) 

4. Vai trò của người quản lý 



I.TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC LÀ GÌ? 

Khái niệm 

Các giá trị và thái độ 

Môi trường làm việc thích hợp 



Khái niệm 

“Cách đơn giản và hữu hiệu 

nhất để bắt ai làm việc gì đó là 

đá vào đít anh ta”- Howard 

Senter GS.ĐH BOSTON 



• Tạo động lực có liên quan nhiều đến 

sự ………………… 

• Nó không liên quan tới sự …………….. 

• Muốn tạo động lực cho ai làm việc 

gì đó bạn phải ……… 



Khái niệm 

Bắt đầu từ vai trò của ngƣời quản lý? 

a. Hoàn thành một công việc? 

b. Tổ chức và kiểm soát nhân viên để hoàn thành 
cv đƣợc giao ở mức thỏa đáng? 

c. Đôn đốc NV thực hiện cv nhằm đạt đƣợc mục 
tiêu của DN? 

d. Tạo đk để nv cảm thấy rất hài lòng với cv của 
họ? 

e. Dẫn dắt nv đạt đƣợc những mục tiêu đã đề ra 
với nỗ lực lớn nhất? 

 



1.Khái niệm 

“Tạo động lực làm việc là dẫn 
dắt nhân viên đạt được những 
mục tiêu đã đề ra với nỗ lực 
lớn nhất” 

Phải làm cho “mục tiêu mong 
muốn của cá nhân” phù hợp 
với mục tiêu của DN 



Giả sử bạn có một công việc sắp đến 
hạn phải hoàn tất. Bạn cần nhân viên 
nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu đúng 
thời hạn. 

 

Hãy nêu 2 phương pháp khả dĩ áp 
dụng trong trường hợp này  



2.Giá trị và thái độ 

Người ta không được 
tăng động lực hay bị 
giảm động lực bởi 
những điều giống 
nhau 



1. Sơn tham gia hội tennis của cty mỗi tuần. 
Anh thích chơi tennis và coi đó là cơ hội 
vận động tốt, thế nhƣng tennis không phải 
là 1 phần thật sự quan trọng trong cuộc 
sống của Sơn 

Sau khi Sơn đƣợc mọi ngƣời tín nhiệm bầu 
làm phụ trách các hoạt động của hội, anh 
hoàn toàn thay đổi thái độ. Sơn dành 
nhiều thời gian hơn để tổ chức các buổi 
tập luyện và các buổi họp mặt trong nhóm 
và khi thi đấu anh tỏ ra là cây vợt xuất sắc 
nhất 



2. Tuấn yêu thích cv vận hành máy tiện. Anh thích 

cảm giác đƣợc làm chủ cỗ máy bằng các thao 

tác chính xác của mình. 

Thế rồi Tuấn đƣợc tin cậy và đƣợc chọn làm thợ 

cả. Anh có thêm trách nhiệm huấn luyện cho 

những ngƣời mới vào nghề. Cv này thật không 

hề hợp với Tuấn chút nào. Anh luôn bực bội với 

những ngƣời tỏ ra không nắm bắt nhanh vấn đề 

hoặc không làm việc chăm chỉ nhƣ anh đã từng 

phấn đấu trƣớc kia. Nhiều đêm khi trở về nhà, 

Tuấn vẫn còn cảm thấy lo lắng về cv và anh chỉ 

mong đƣợc trở về với cv của một ngƣời thợ tiện 

nhƣ trƣớc đây. 



3. Bình và sếp của cô là Long làm việc rất 

ăn ý. Bình vẫn còn mới mẻ với cv nên 

thỉnh thoảng cô vẫn hay gặp khó khăn. 

Mỗi lần nhƣ thế Long vẫn dành thời gian 

để trò  chuyện với cô và gợi ý xem cv trục 

trặc ở chỗ nào. Long không bao giờ bảo 

Bình phải làm gì nhƣng anh luôn gợi ý để 

tự Bình tìm ra sai sót. Sau những lần nhƣ 

thế, Bình thƣờng tìm ra cách giải quyết và 

quyết tâm thực hiện cv tốt hơn. 



Khi Long đƣợc chuyển sang bộ phận khác, 

một cấp trên mới vào thay. Ngƣời sếp mới 

có vẻ ít kiên nhẫn. Nếu Bình đến nhờ 

hƣớng dẫn, anh ta thƣờng nói:“ Nhìn đây, 

cô phải làm nhƣ thế này, hiểu chƣa?”.Bình 

gật đầu và đi, cảm thấy mình thật ngốc. 

Cô trở lại tiếp tục cv nhƣng cứ nhìn đồng 

hồ, đếm từng phút chờ đến khi hết giờ làm 

việc. 

• Điều gì Tạo động lực với mỗi cá nhân? 



Kết luận gì? 

• Các tình huống trên cho thấy sự 
phức tạp trong hành vi của con 
người 

• Nhận thức giá trị khác nhau, thái 
độ trong công việc khác nhau, sẽ 
có kết quả khác nhau 

 



• Hai ngƣời cùng gặp đèn đỏ lức nửa 

đêm. Một ngƣời chạy thẳng, một ngƣời 

dừng đúng vạch sơn và chờ cho đèn 

chuyển xanh – thái độ khác nhau 

• Ngƣời 1: “giờ này làm gì còn ai ra đƣờng 

nữa, nguyên tắc thì cũng tùy lúc chứ! Cái 

ông dừng xe kia đúng là “hâm””. 

• Ngƣời thứ 2: “không ai có thể vi phạm luật 

GT, tôi tin là tôi làm đúng, cái ông vƣợt 

đèn đỏ kia tật là đáng ghét” 



•Giá trị chi phối thái 

độ 

•Thái độ điều khiển 

hầu hết các hành vi 

 



• Ngƣời quản lý cần phải biết chọn lựa 

phƣơng pháp tạo động lực phù hợp 

Ví dụ: 

1. Một đồng nghiệp hay một thuộc cấp có 
tính hay khoe khoang, tự cho mình là 

giỏi? 

2. Khen một đồng nghiệp nữ về chiếc áo 

đẹp? 

3. Có một nv lớn tuổi hơn, kinh nghiệm hơn 

nhƣng kỷ luật kém? 



Bạn hãy nhớ lại 

a. Bạn đã từng phấn chấn 
trong công việc bởi vì? 

b.Bạn đã từng chán nản với 
công việc vì? 



3. Môi trường làm việc thích hợp 



Hãy đánh giá môi 
trường làm việc 

của cty bạn 



Các tiêu chí Điểm 

Nhân viên có hỗ trợ và hợp tác không? 

Môi trƣờng làm việc có vui vẻ không? 

Có sự trao đổi thông tin giữa các đồng 

nghiệp và các cấp khác nhau không? 

Có sự tin tƣởng giữa các đồng nghiệp và các 

cấp khác nhau không? 

Các cấp quản lý có biết lắng nghe 

không? 



Nhân viên có đƣợc khuyến khích để 

phát triển năng lực không? 

Những quyết định và thông tin có đƣợc 

chia sẻ không? 

Số lƣợng nhân viên vắng mặt và thôi 

việc so sánh qua các năm? 

Tai nạn lao động có thƣờng xảy ra 

không? 

Khách hàng có thƣờng phàn nàn 

không? 

Tổng số điểm là 100 



Từ 0 đến 

30 điểm 

 

 

 

Điểm càng 

thấp thì 

các quản 

trị gia 

càng có 

nhiều việc 

phải làm 

Từ 31 

đến 60 

điểm 

Từ 61 

đến 80 

điểm 

Từ 81 

đến 100 



II.CÁC HỌC THUYẾT VỀ  
 ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 

1. Thuyết nhu cầu của Maslow 

2. Thuyết X và thuyết Y của McGregor 

3. Thuyết hai yếu tố của Herzberg 

4. Thuyết kỳ vọng 

5. Động lực nội tại Hackman và 
Oldham 



Thuyết nhu cầu của Maslow 

Con người có xu hướng vươn tới những nhu 
cầu cao hơn, khi những nhu cầu thấp hơn 
đã được thoả mãn 

                              Nhu cầu tự khẳng định 

                       Nhu cầu được tôn trọng 

                Nhu cầu xã hội 

         Nhu cầu an toàn 

Nhu cầu sinh học 

 



Thuyết X và thuyết Y của McGregor 

Theo McGregor, thay vì không thích 
làm việc và trốn tránh trách 
nhiệm, trong một số điều kiện 
thích hợp, con người lại thích làm 
việc, thích tự kiểm soát hơn là bị 
điều khiển 



Thuyết hai yếu tố của Herzberg 

1.Các yếu tố tạo động lực: 
Thành đạt 
Sự thành công 
Bản thân công việc 
Trách nhiệm 
Cơ hội phát triển 

 
 

  



2. Các yếu tố duy trì 

 Điều kiện làm việc 

 Chính sách và các quy định quản lý trong 
doanh nghiệp 

Nếu đk làm việc hoặc chính sách đã tốt 
rồi thì tốt hơn nữa cũng không làm 
tăng hiệu quả làm việc. Nhưng nếu 
chính sách hay đk làm việc tồi tệ 
hoặc trở nên tồi tệ thì sẽ làm giảm 
hiệu quả CV 



Thuyết kỳ vọng 

Động viên 

Khen thƣởng 

Hiệu quả công việc 

Nỗ lực 



Động lực nội tại của Hackman và 
Oldham 

Phản hồi từ công việc 

Sự tự chủ 

Sự đa dạng của kỹ năng 

Công việc có kết quả nhìn thấy rõ 

Nhận thức được ý nghĩa của công 
việc 



III. Làm giàu công việc 

Tăng sự đa dạng của các kỹ năng 

Nâng cao tầm quan trọng của CV  

Có nhiều cơ hội hơn để phát triển  

Tăng quyền tự kiểm soát CV nhiều 
hơn 

Có nhiều thông tin phản hồi hơn, 
nhanh hơn 

 



Những CV nào có thể làm 
giàu được? 

   



IV. VAI TRÒ CỦA NGƢỜI 

QUẢN LÝ 
 

1. Người lãnh đạo phải làm gì? 

2. Tạo động lực làm việc trong 
những tình huống khó khăn  



Người lãnh đạo phải làm gì? 



Tạo động lực trong những  
tình huống khó khăn 

Những khó khăn có thể là: 

DN đang cần thu hẹp quy 

mô – phải sa thải nhân 

viên 

Tƣơng lai của DN mờ mịt 

 



Cần phải 

Cố gắng tìm kiếm thông tin và đƣa ra một 

bức tranh của Cty càng rõ ràng càng tốt, 

giảm tối đa những nghi ngờ, băn khoăn 

Cố gắng lên kế hoạch cho tƣơng lai 

Giao việc có ý nghĩa cho nhân viên  

Chủ động nói chuyện với nhân viên 

 Chia sẻ với họ và tạo không khí thân 

thiện 

 



Chƣơng 8.  

Chính sách tiền lƣơng 



 Tiền lƣơng: 
 

Tiền lƣơng tối thiểu: 

Chính sách tiền lƣơng 
CHƢƠNG 8: 

1. KHÁI NIỆM VỀ TIỀN LƢƠNG 



1. KHÁI NIỆM VỀ TIỀN LƢƠNG (tt) 

 Tiền lƣơng danh nghĩa: 

 

 Tiền lƣơng thực tế: 
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1.2 

MỤC TIÊU 

Thu hút đƣợc các NV tài năng 

Duy trì đƣợc đội ngũ NV giỏi 

Kiểm soát đƣợc chi phí 

Đáp ứng đƣợc các yêu cầu luật 

pháp 
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TRẢ CÔNG 

VẬT CHẤT 

PHI VẬT CHẤT 

Lƣơng cơ bản 

Phụ cấp 

Thƣởng 

Phúc lợi 

Cơ hội thăng tiến 

Công việc thú vị 

Điều kiện làm việc 

1.3.HỆ THỐNG TRẢ CÔNG 

TRONG DOANH NGHIỆP 



• Mức lƣơng 

• Hệ số tiền lƣơng 

• Thang lƣơng 

• Tiêu chuẩn cấp bậc. 

• Bảng lƣơng 

1.4. CÁC YẾU TỐ TRONG CHẾ ĐỘ TIỀN LƢƠNG 
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5 NGUYÊN TẮC: 

• Phải thể hiện sự công bằng 

• Phải thể hiện sự cạnh tranh 

• Phải đảm bảo nguyên tắc cân bằng tài 

chính 
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YẾU TỐ CÁ NHÂN 

YÊU TỐ 

MÔI TRƢỜNG 

XH 

YẾU TỐ CÔNG VIỆC 

YẾU TỐ 

MÔI TRƢỜNG 

TỔ CHỨC 

TRẢ CÔNG 

LAO ĐỘNG 

1.6. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRẢ CÔNG LĐ 



2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG: 

1. TRẢ LƢƠNG THEO THỜI GIAN: 

Ltg = Lcb x tg 

2. TRẢ LƢƠNG THEO SẢN PHẨM: 

Lsp = ĐG x Q 

Trong đó:  - Q  : số SP ngƣời lao động làm đƣợc      

  - ĐG : Đơn giá sản phẩm 

  - Lcb : Lƣơng cấp bậc của công việc 

  - Msl : Mức số lƣợng/      Mtg : Mức thời gian. 

  - PC : phụ cấp mang tính lƣơng 

 

 Tiền lƣơng Sp cá nhân(Lsp): 

ĐG = (Lcb + PC) / Msl 

ĐG = (Lcb + PC) x Mtg 



 Chế độ tiền lƣơng SP tập thể(Lsptt) 

Lsptt = ĐG x Q 

ĐG = Tổng Lcb nhóm/ Msl nhóm 

Trong đó: - Lsptt : Lƣơng SP chung của tập thể     

  - ĐG : là tiền trả cho tập thể lao động khi thực hiện  

   1 đơn vị SP 

  - Q : là sản lƣợng chung của tập thể. 

  - MLbq : Mức lƣơng bình quân của nhóm 

ĐG = MLbq x Mtg Hoặc 

Với: 

2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG: 



 Chế độ tiền lƣơng lũy tiến:(Lsplt)  

Lsplt= ĐG x Q + ĐGlt x (Q- Msl) 

Trong đó: 

 + ĐGpv: đơn giá SP phục vụ 

 + Lcbpv: Lƣơng cấp bậc công việc phục vụ. 

 Chế độ lƣơng SP gián tiếp:(Lspgt) 

Lspgt = ĐGpv x Q 

Trong đó: 

 +ĐGlt : Đơn giá trả thêm cho SP vƣợt mức quy định 

  ĐGpv= Lcbpv/ Msl  

  ĐGpv = Lcbpv x Mtgpv  

2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG: 



Trong đó:   +  h: phần trăm hoàn thành vượt mức sản lượng 

 + m: % tiền thưởng so với Lsp cho 1% hoàn thành  

 vượt mức 

 

Lspthƣởng= Lsp + (mh/100 x Lsp) 

 Chế độ lƣơng SP có thƣởng:(Lspthƣởng) 

 Chế độ tiền lƣơng khóan:(Lgkhoán) 

Lgkhoán = ĐG khoán x khối lƣợng công việc cần 

      hoàn thành 

 Chế độ tiền lƣơng hoa hồng:(TLhoa hồng)  

 TLhoa hồng= TL cố định + %hoa hồng x doanh số bán 

 TLhoa hồng= %hoa hồng x doanh số bán 

2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG: 



3. PHỤ CẤP LƢƠNG 

 Phụ cấp khu vực: 

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm:  

Phụ cấp trách nhiệm: 

Phụ cấp làm đêm:  

........ 
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4. Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp 

NLĐ có HĐLĐ với thời hạn từ 3 tháng trở lên thì phải tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHYT bắt buộc. NLĐ có HĐLĐ 

với thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên phải tham gia thêm bảo 

hiêm thất nghiệp. Mức đóng các loại bảo hiểm này dựa trên 

mức tiền lương ghi trong HĐLĐ như sau 
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4. Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp 
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Loại 

BH 

Mức 

đống 

NSDLĐ 

đóng 

NLĐ 

đóng 

Ghi chú 

BHXH 

BHYT 

BHTN 



5. Nghỉ phép có hƣởng lƣơng 

 Nghỉ lễ 

 Nghỉ phép năm 

 Chi trả lương cho ngày nghỉ hàng năm 

 Nghỉ việc riêng có hưởng lương 

 Nghỉ bênh 
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5. Nghỉ không hƣởng lƣơng 

 NLĐ được nghỉ không hưởng lương 1 ngày và phải 

thông báo với người sử dụng lao động khi  

 Ngoài ra, NLĐ có thể thỏa thuận với người sử dung lao 

động để nghỉ không hưởng lương. 

 

          (Theo bộ luật LĐ, điều 116 khoản 2&3) 
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