
VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HD-LEADMAN

Chuỗi tọa đàm mini “Phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn khó khăn”

CHỦ ĐỀ 2:

ĐÀO TẠO THAY ĐỔI THÁI ĐỘ VÀ THÓI QUEN 

TRONG DOANH NGHIỆP
Viện LEADMAN 30/07/2011

Hưởng ứng Diễn đàn PDEF 2011 (17/09/2011) và Ngày Hội Nhân sự HRDAY 2011 (31/10/2011)



Nội dung
1. 3 mô hình phân tích nhu cầu đào tạo trong giai đoạn khó 

khăn – Tại sao  tập trung thái độ và thói quen trong giai 

đoạn tái cấu trúc-Tiêu chí lựa chọn các khóa đào tạo- Ông 

Trần Minh Trọng – Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Nguồn 

Nhân Lực HD-Leadman

2. Những yếu tố cơ bản giúp thay đổi thái độ & thói quen- Bà 

Trịnh Dục Tú – Phó Phòng Nhân Sự  Công Ty Mỹ Phẩm LG 

Vina

3. Đào tạo thay đổi từ những hành động nhỏ- Ông Nguyễn Thanh 

Tùng – Giám Đốc Nhân Sự Công Ty Bách Khoa Computer

4. Những công cụ miễn phí giúp nhân viên ứng dụng bài học vào 

thực tế công việc- Ông Lý Xuân Nam – Giám Đốc Công Ty CP 

Giải Pháp Tinh Hoa



Mục đích đào

tạo

Hội nhập môi trường làm

việc, 

An toàn lao động, Phòng

cháy chữa cháy

Kỹ năng bán hàng

Kỹ năng điều khiển máy

móc…

Mục đích: Phục vụ cho một

mảng công việc chuyên

môn cụ thể hoặc thực hiện

những quy định chung của

công ty, pháp luật

Đào tạo thường

xuyên

Đào tạo

theo dự

án

Những kiến thức, kỹ năng

cần thiết phục vụ cho một dự

án cụ thể

Đào tạo phát triển

-Đội ngũ kế thừa

-Xây dựng lộ trình phát triển

nghề nghiệp cho nhân viên

1.Phân tích theo Mục đích đào tạo



2.Ma Trận Động Lực – Kỹ Năng

ĐỘNG LỰC

KỸ NĂNG

THẤP CAO

THẤP ? Huấn luyện thực hành kỹ

năng và trang bị kiến thức

CAO Tập trung rèn thái

độ, sửa tính cách, 

thay đổi thói quen

NĂNG LỰC

LÃNH ĐẠO



3. Mô hình bàn tay đào tạo

K
ỹ

 n
ă
n

g
 

K
iến

 th
ứ

c



VÌ SAO ĐÀO TẠO THAY ĐỔI?
Tái cấu trúc doanh nghiệp chính là việc cấu trúc và thiết

kế lại để gọn nhẹ, linh hoạt và thích ứng với sự thay

đổi

Bên cạnh việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của doanh

nghiệp, bằng cách xây dựng lại sơ đồ cơ cấu tổ chức,

thay đổi các phòng ban chức năng với những tên gọi

mới. Chúng ta cần phải thay đổi về tư duy, về nhận

thức, về cách quản lý và điều hành



Quy trình phát triển năng lực

Thái độ

Kiến
thức

Thực
hành

Kỹ năng/ 
thói quen

Thái độ Thói quen



Thay đổi Thái độ và Thói quen

Thực hành theo nhóm



Thay đổi Thái độ và Thói quen

Quan sát - Kiểm tra ngẫu nhiên – Phản hồi



Thay đổi Thái độ và Thói quen

Kiên 
trì

QuyẾt 
tâm

Chân 
thành



HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM 

VIỆN LEADMAN – SRI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HD-LEADMAN

Mọi việc bắt đầu từ cảm xúc

1
• SUY NGHĩ TÍCH CỰC

2 • CẢM XÚC LÀNH MẠNH

3
• HÀNH ĐỘNG VÌ CẢM XÚC

4
• KẾT QUẢ MỸ MÃN 
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VIỆN LEADMAN – SRI
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Để thay đổi tƣ duy và nhận thức:

• Đào tạo

• Trao đổi

• Chia sẻ

• Sinh hoạt tập thể

• Hội họp



HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM 

VIỆN LEADMAN – SRI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HD-LEADMAN

Làm gì để các thay đổi thực hiện đƣợc thành

công?

>>> ĐƠN GIẢN HÓA MỌI HOẠT ĐỘNG

QUẢN LÝ

BKC chọn giải pháp ĐƠN GIẢN HÓA:

• Đào tạo,

• Vai trò của quản lý



HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM 

VIỆN LEADMAN – SRI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HD-LEADMAN

Đơn giản hóa đào tạo:

• Thay vì đào tạo 500 nhân viên các kỹ năng cứng và

mềm, BKC tập trung đào tạo đội ngủ cấp trung

• Đội ngủ này có nhiệm vụ đào tạo lại đội ngủ kế thừa

• Tài liệu đào tạo thực hiện theo nguyên tắc ABC:

Accuracy: Chính xác

Brevity: Ngắn gọn

Clarity: Xúc tích



HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM 

VIỆN LEADMAN – SRI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HD-LEADMAN

Đơn giản vai trò của quản lý:

• Áp dụng văn hóa nhiệm vụ trong công ty

Không đề cao vai trò của ngƣời lãnh đạo, chức vụ dựa trên

sự phân công công việc hơn là tập trung vào sơ đồ phân bố

quyền lực

 Các thành viên đƣợc bố trí làm việc trong những nhóm

xuyên chức năng theo từng dự án nên ý thức quyền lực

không cao

CHIA NHỎ ĐỂ THỰC HIỆN



HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM 

VIỆN LEADMAN – SRI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HD-LEADMAN

Đơn giản vai trò của quản lý:

• Áp dụng văn hóa chấp nhận rủi ro trong công ty

Lãnh đạo khuyến khích các thành viên làm việc trong tinh

thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm

(phù hợp với quyền lợi chung của tập thể) ngay cả khi

chƣa có lệnh chỉ đạo

 Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm và

chủ động cao

GIẢI QUYẾT NHANH VẤN ĐỀ



HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM 

VIỆN LEADMAN – SRI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HD-LEADMAN

Một số giải pháp khác:

• Sinh hoạt đầu giờ:

Nhắc nhở các công việc đã và chƣa thực hiện,

Thăm hỏi và động viên anh em kịp thời

Truyền đạt thông tin đồng bộ

• Các hoạt động giao lƣu giữa các chi nhánh:

Gặp mặt an trƣa cùng nhau

Trao đổi các việc đã thực hiện thành công, và các việc

khó khăn

Chia sẽ tài nguyên



HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM 

VIỆN LEADMAN – SRI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HD-LEADMAN

NHIỀU Ý TƢỞNG NHỎ 

SẼ TẠO RA 

NHỮNG BƢỚC ĐI LỚN



Công cụ gì duy trì kết quả sau 

đào tạo? 



Kiến

thức

Năng

lực



Công cụ nhắc nhở 1: 

Google calendar



Ứng dụng:

• Nhắc nhở áp dụng kiến thức/kỹ năng vào thực 

tế công việc. 

Vd: lớp học kỹ năng giải quyết vấn đề 

Khắc phục các lỗi hay gặp: 

– Không dành thời gian thu thập thêm thông tin 

– Đƣa ra phƣơng án giải quyết trƣớc khi tìm hiểu 

nguyên nhân 

– Không kiểm tra xem phƣơng án giải quyết có tối 

ƣu không



Các bước thực hiện

Vd: lớp học kỹ năng giải quyết vấn đề 

• Tạo 1 calendar: tên là Lịch nhắc nhở 

• Ngay sau kết thúc lớp học: tạo Sự kiện (event) 

tên là “ứng dụng kỹ  năng giải quyết vấn đề” 

• Nội dung của event: Lƣu ý khắc phục các lỗi 

hay gặp



Nhắc ai?

• Chức năng: Add guest



Nhắc khi nào?

Chức năng: REPEAT



Nhắc bằng hình thức gì?

• Chức năng: reminders



Kết quả

• Học viên sẽ nhận đƣợc nhắc nhở một cách 

định kì 

• Họ có ứng dụng hay không? 



Keywords

• Nội dung nhắc nhở: event

• Nhắc nhở ai? – Add guest

• Nhắc nhở khi nào? - Repeat

• Nhắc nhở bằng hình thức gì? - Reminders 



Công cụ nhắc nhở 2: mailchimp

• www.mailchimp.com



Ứng dụng: cho phép nhắc nhở 

nhiều nội dung theo chuỗi. Vd
• 1 ngày sau khi học lớp học kỹ năng quản trị: 

xem lại tƣ cách ngƣời lãnh đạo – xác định các 

chuẩn mực cho mình 

• 10 ngày: Bắt đầu giai đoạn 1- nâng cao kỹ 

năng giao tiếp với nhân viên

• 45 ngày: tổng kết giai đoạn 1, bắt đầu giai 

đoạn 2: thƣởng phạt công bằng

• 90 ngày sau: giai đoạn 3: nâng cao khả năng 

định hƣớng ….



Cách thực hiện

• Tạo account mailchimp 

• Tạo list ( mỗi list là một lớp học ) 

• Tạo autoresponder

• Tạo newsletter ( soạn nội dung ) 



1. Đăng kí 1 account mailchimip



2. Tạo list

• Tên học viên 

• Email 

• Ngày kết thúc khóa học



3. Tạo autoresponder dựa vào 

ngày kết thúc khóa học



4. Soạn nội dung email



Kết quả

• 1 ngày sau khi hoàn tất lớp học: Email số 1 

• 10 ngày sau khi hoàn tất lớp học: Email số 2 

• 40 ngày sau khi hoàn tất lớp học: Email số 3 

• 80 ngày sau khi hoàn tất lớp học: Email số 4 

• 160 ngày sau khi hoàn tất lớp học: Email số 5 

• Học viên có thực hiện theo email không?



5. Xem Báo cáo



Keywords: mailchimp

• Nhắc nhở ai? List – mỗi list dành cho 1 lớp 

học

• Nhắc nhở khi nào? Auto responder 

• Nhắc nhở bằng hình thức gì: email 

• Báo cáo Ai mở ra xem?





Không nằm trong nhiệm vụ của 

các công cụ:
• B- Benefit: Giúp ngƣời học thấy đƣợc các lợi 

ích khi họ thay đổi 

• U- Urgency: Cho ngƣời học cảm giác gấp gáp: 

phải thay đổi ngay từ bây giờ 

• S – Self driven: Cho ngƣời học sở hữu kế 

hoạch thay đổi – thay đổi vì chính bản thân họ 



Kiến

thức

Năng

lực



Nam.ly@giaiphaptinhhoa.com

0909242002

mailto:Nam.ly@giaiphaptinhhoa.com

