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BÀI TOÁN VỀ DOANH THU ?
BÀI TOÁN VỀ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC ?
BÀI TOÁN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP ? 
LỜI GIẢI thần kỳ xuất phát từ GẮN KẾT NHÂN VIÊN  



04 LỢI ÍCH TỪ GẮN KẾT NHÂN VIÊN

CẢI THIỆN 
HIỆU SUẤT 
BÁN HÀNG

NÂNG CAO 
NĂNG SUẤT 
CÔNG VIỆC

TĂNG LỢI 
NHUẬN 
DOANH 
NGHIỆP

GIẢM THIỂU 
RỦI RO

Mức độ gắn kết nhân viên tăng 1% thì

doanh thu sẽ tăng thêm 0,6% (Aon

Hewitt – nhà cung cấp vốn nhân lực &

dịch vụ tư vấn quản lý tại Mỹ)

Trong các công ty có mức độ gắn kết

nhân viên cao, những sự cố trong quá

trình hoạt động giảm 48% và những

vấn đề liên quan đến chất lượng sản

phẩm cũng giảm 41% (Gallup)

Những doanh nghiệp có sự gắn kết nhân

viên có mức năng suất công việc hiệu

quả hơn 22% so với các doanh nghiệp

không có sự gắn kết nhân viên (Gallup)

Doanh nghiệp tư vấn về vốn và nhân lực tại

Mỹ - các công ty đạt mức gắn kết 60-70% có

tổng lợi nhuận trung bình của cổ đông (TSR)

là 24,2%; các công ty có mức gắn kết 49-60%

có TSR chỉ 9.1%; công ty có mức gắn kết

< 25% có mức TSR âm.
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90% hiệu suất của nhân viên được cải thiện sau 2 tuần

12 chìa khoá vạn năng từ gallup để giải quyết được tất cả



MÔ HÌNH 12 YẾU TỐ CỦA GALLUP 
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Mức độ 4: Phát triển

Mức độ 1: Nhu cầu cơ bản

Mức độ 3: Làm Việc nhóm

Mức độ 2: Ðóng góp cá nhân
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NHÂN VIÊN 
MONG ĐỢI GÌ Ở 

TỔ CHỨC?

NHU CẦU CƠ BẢN

1. Tôi biết tổ chức mong đợi gì ở 
tôi.

2. Tôi được cung cấp các trang
thiết bị cần thiết để thực hiện
công việc. 

ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN
3. Tại nơi làm việc, tôi có cơ hội làm những việc

tôi có thể làm tốt nhất mỗi ngày..
4. Trong tuần vừa qua, tôi nhận được sự công

nhận hay khen ngợi vì đã làm tốt công việc. 
5. Quản lý và đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ

hoàn thành công việc. 
6. Tại nơi làm việc, tôi được khuyến khích phát

triển bản thân. 

LÀM VIỆC NHÓM

7. Tại nơi làm việc, ý kiến của tôi được quan
tâm. 

8. Tôi thấy công việc đang làm là quan trọng
để đóng góp vào sứ mệnh, mục tiêu tổ
chức.

9. Đồng nghiệp và cộng sự của tôi cam kết
thực hiện công việc có chất lượng.

10. Tôi có Đồng đội, Đồng chí tại nơi làm việc. 

PHÁT TRIỂN

11. Trong sáu tháng qua, có ai đó
đã nói với tôi về sự tiến bộ của
bản thân tại nơi làm việc. 

12. Trong năm qua, tôi có cơ hội
học tập và phát triển tại nơi
làm việc.

12 MONG ÐỢI CỦA NHÂN VIÊN ÐỐI VỚI TỔ CHỨC
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Vậy, CÁN BỘ QUẢN LÝ CẦN LÀM GÌ ?



CẤP ÐỘ 1: CUNG 
CẤP ÐIỀU KIỆN LÀM 

VIỆC CẦN THIẾT 

CBQL cần: Giúp các thành viên biết được các kỳ
vọng của tổ chức về họ, ghi nhận những mong
muốn của bản thân CBNV sẵn sàng hỗ trợ CBNV

NHU CẦU CƠ BẢN 

NHÂN VIÊN 
MONG ĐỢI 

QUẢN LÝ 
CẦN LÀM 

1. Tổ chức mong
đợi ở tôi điều gì?

§ Chia sẻ rõ ràng với CBNV về
nhiệm vụ, mục tiêu cần làm.

§ Theo sát công việc của CBNV,
có lịch gặp giữa kì.

§ Hỗ trợ, hướng dẫn CBNV thích
nghi nhanh với cách thức làm
việc tại đơn vị.
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CBQL cần: Giúp các thành viên biết được các
kỳ vọng của tổ chức về họ, ghi nhận những
mong muốn của bản thân CBNV sẵn sàng hỗ
trợ CBNV

2. Trang thiết bị
cần thiết được cung
cấp để thực hiện
công việc

§ Đảm bảo nhân viên có đủ thiết bị và

công cụ làm việc.

§ Kiểm tra, ghi nhận ý kiến.

§ Hỗ trợ CBNV có đủ thiết bị làm việc.
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NHÂN VIÊN 
MONG ĐỢI 

QUẢN LÝ 
CẦN LÀM 

NHU CẦU CƠ BẢN 
CẤP ÐỘ 1: CUNG 

CẤP ÐIỀU KIỆN LÀM 
VIỆC CẦN THIẾT 



3. Tại nơi làm việc, tôi
có cơ hội làm những
việc tôi có thể làm tốt
nhất mỗi ngày

§ Quan tâm, tìm hiểu từ đó nắm
được điểm mạnh, yếu của nhân
viên.

§ Giao nhiệm vụ phù hợp để phát
huy thế mạnh.

§ Hỗ trợ và tạo điều kiện để khắc
phục điểm yếu.

CBQL cần: Quan tâm tới mỗi thành viên, phát huy tốt
những điểm mạnh của họ. Ghi nhận những đóng góp
của CBNV. Tập trung xây dựng cách thức để mỗi thành
viên đươc cảm thấy họ có vai trò quan trọng trong công
việc và luôn được phát huy tài năng của bản thân

CẤP ÐỘ 2: TẠO CƠ 
HỘI ÐÓNG GÓP TỐT 

NHẤT CHO CBNV 

NHÂN VIÊN 
MONG ĐỢI 

QUẢN LÝ 
CẦN LÀM 
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Ðóng góp cá nhân



CBQL cần: Quan tâm tới mỗi thành viên, phát huy tốt
những điểm mạnh của họ. Ghi nhận những đóng góp
của CBNV. Tập trung xây dựng cách thức để mỗi thành
viên đươc cảm thấy họ có vai trò quan trọng trong công
việc và luôn được phát huy tài năng của bản thân

4. Trong tuần vừa qua,
tôi nhận được sự công
nhận hay khen ngợi vì
đã làm tốt công việc

§ Chủ động/ thường xuyên khen
ngợi nhân viên khi họ làm tốt
công việc được giao.

§ Khích lệ, khen thưởng khi có
thành tích đặc biệt; xây dựng văn
hóa ghi nhận, ngợi khen.

§ Onjob Training.

Xem ngay: Tạo động lực làm việc cho nhân viên

NHÂN VIÊN 
MONG ĐỢI 

QUẢN LÝ 
CẦN LÀM 
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CẤP ÐỘ 2: TẠO CƠ 
HỘI ÐÓNG GÓP TỐT 

NHẤT CHO CBNV 

Ðóng góp cá nhân

https://hrd.com.vn/tao-dong-luc-lam-viec-cho-nhan-vien


CBQL cần: Quan tâm tới mỗi thành viên, phát huy
tốt những điểm mạnh của họ. Ghi nhận những đóng
góp của CBNV. Tập trung xây dựng cách thức để mỗi
thành viên đươc cảm thấy họ có vai trò quan trọng
trong công việc và luôn được phát huy tài năng của
bản thân

5. Quản lý và đồng nghiệp
quan tâm giúp đỡ hoàn
thành công việc

§ Chủ động quan tâm, chia sẻ với
CBNV.

§ Xây dựng văn hóa làm việc phù
hợp.

§ Xây dựng cách thức làm viêc, phân
chia và hỗ trợ công việc thuận tiện.

NHÂN VIÊN 
MONG ĐỢI 

QUẢN LÝ 
CẦN LÀM 
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Ðóng góp cá nhân
CẤP ÐỘ 2: TẠO CƠ 
HỘI ÐÓNG GÓP TỐT 

NHẤT CHO CBNV 

Xem ngay: Hoạch định & Tổ chức công việc hiệu quả

https://hrd.com.vn/hoach-dinh-va-to-chuc-cong-viec-hieu-qua


CBQL cần: Quan tâm tới mỗi thành viên, phát huy tốt
những điểm mạnh của họ. Ghi nhận những đóng góp
của CBNV. Tập trung xây dựng cách thức để mỗi
thành viên đươc cảm thấy họ có vai trò quan trọng
trong công việc và luôn được phát huy tài năng của
bản thân

6. Tại nơi làm việc,

tôi được khuyến khích
phát triển bản thân

§ Định hướng nhân viên về lộ trình

phát triển bản thân.

§ Chia sẻ kiến thức, kĩ năng giúp

cán bộ nhân viên thực hiện công

việc tốt hơn.

Xem ngay: Sổ tay Phát triển Năng lực Nhân viên? Khó mà dễ

NHÂN VIÊN 
MONG ĐỢI 

QUẢN LÝ 
CẦN LÀM 
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Ðóng góp cá nhân

CẤP ÐỘ 2: TẠO CƠ 
HỘI ÐÓNG GÓP TỐT 

NHẤT CHO CBNV 

https://drive.google.com/file/d/1u3vDyFYB2eQH-rfTRS6rguPHO0ee2N0G/view?usp=sharing


Làm
việc
nhóm

§ Tạo điều kiện để CBNV được đóng góp ý kiến

trong công việc.

§ Lắng nghe ý kiến của CBNV.

§ Ghi nhận những đóng góp nhằm thay đổi, cải

tiến, nâng cao chất lượng công việc.

7. Tại nơi làm việc, ý kiến
của tôi được quan tâm

CẤP ÐỘ 3: QUẢN LÝ TẠO ÐỘNG LỰC
Cấp quản lý cần tập trung: Xây dựng môi trường làm việc tích cực, gắn kết 

mục tiêu của CBNV với mục tiêu, sứ mệnh của bộ phận, tổ chức

NHÂN VIÊN MONG ĐỢI QUẢN LÝ CẦN LÀM 
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Làm
việc
nhóm

CẤP ÐỘ 3: QUẢN LÝ TẠO ÐỘNG LỰC
Cấp quản lý cần tập trung: Xây dựng môi trường làm việc tích cực, gắn kết 

mục tiêu của CBNV với mục tiêu, sứ mệnh của bộ phận, tổ chức

§ Chia sẻ về sứ mệnh, mục tiêu của công ty.

§ Thường xuyên chia sẻ về các nhiệm vụ, công

việc của Phòng/Ban/Bộ phận.

§ Phân công công việc có deadline cụ thể.

8. Tôi thấy công việc đang làm

là quan trọng để đóng góp vào
sứ mệnh, mục tiêu tổ chức

NHÂN VIÊN MONG ĐỢI 
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QUẢN LÝ CẦN LÀM 



Làm
việc
nhóm

CẤP ÐỘ 3: QUẢN LÝ TẠO ÐỘNG LỰC
Cấp quản lý cần tập trung: Xây dựng môi trường làm việc tích cực, gắn kết 

mục tiêu của CBNV với mục tiêu, sứ mệnh của bộ phận, tổ chức

§ Theo dõi deadline và chất lượng

công việc của CBNV.
§ Làm gương trong công việc.
§ Cam kết chất lượng công việc.

9. Đồng nghiệp và cộng sự
của tôi cam kết thực hiện công
việc có chất lượng

NHÂN VIÊN MONG ĐỢI 
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QUẢN LÝ CẦN LÀM 



Làm
việc
nhóm

CẤP ÐỘ 3: QUẢN LÝ TẠO ÐỘNG LỰC
Cấp quản lý cần tập trung: Xây dựng môi trường làm việc tích cực, gắn kết 

mục tiêu của CBNV với mục tiêu, sứ mệnh của bộ phận, tổ chức

§ Xây dựng môi trường chia sẻ, hỗ trợ

nhau trong công việc.

§ Chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong các

thời điểm CBNV gặp khó khăn.

10. Tôi có đồng đội – đồng chí
tại nơi làm việc

NHÂN VIÊN MONG ĐỢI 
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QUẢN LÝ CẦN LÀM 



CẤP ÐỘ 4: TẠO CƠ 
HỘI PHÁT TRIỂN

NHÂN VIÊN 
MONG ĐỢI 

QUẢN LÝ 
CẦN LÀM 

11. Đồng nghiệp, CBQL 

đã nói với tôi về sự tiến
bộ của mình

§ Định kỳ trao đổi về công việc với
CBNV, khen ngợi sự tiến bộ và
nhắc nhở những điểm cần cải thiện.

§ Đánh giá định kỳ công việc.

Cấp Quản lý cần: Tạo ra những thử thách cho CBNV, hỗ trợ
giúp đỡ CBNV phát triển và vượt ra khỏi vùng an toàn của
bản thân họ.

Xem ngay: Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên
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PHÁT TRIỂN

https://hrd.com.vn/ky-nang-huan-luyen-va-phat-trien-nhan-vien


CẤP ÐỘ 4: TẠO CƠ 
HỘI PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN 

MONG ĐỢI 
QUẢN LÝ 
CẦN LÀM 

Cấp Quản lý cần: Tạo ra những thử thách cho CBNV, hỗ trợ
giúp đỡ CBNV phát triển và vượt ra khỏi vùng an toàn của
bản thân họ.
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PHÁT TRIỂN

12. Trong năm qua, tôi
có cơ hội học tập và phát
triển tại nơi làm việc.

§ Khuyến khích và tạo điều kiện để CBNV
tham gia các Chương trình đào tạo.

§ Chủ động chia sẻ, đào tạo CBNV.
§ Xây dựng văn hóa học tập trong đơn vị.

Xem thêm:  Tham khảo Bộ giải pháp toàn diện phát triển năng lực tổ chức

https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/


1. Tôi biết tổ chức mong đợi
gì ở tôi.

2. Tôi được cung cấp các
trang thiết bị cần thiết để
thực hiện công việc.

3. Tại nơi làm việc, tôi có cơ hội
làm những việc tôi có thể
làm tốt nhất mỗi ngày.

4. Tuần vừa qua, tôi nhận được
sự công nhận/khen ngợi vì
đã làm tốt công việc.

5. Quản lý và đồng nghiệp quan
tâm giúp đỡ hoàn thành
công việc.

6. Tại nơi làm việc, tôi được
khuyến khích phát triển bản
thân.

ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN
Cấp độ 2: Tạo cơ hội đóng
góp tốt nhất cho CBNVNHU CẦU CƠ BẢN

Cấp độ 1: Cung cấp điều kiện 
làm việc cần thiết

7. Tại nơi làm việc, ý kiến của
tôi được quan tâm.

8. Tôi thấy công việc đang
làm là quan trọng để đóng
góp vào sứ mệnh, mục tiêu
tổ chức.

9. Đồng nghiệp và cộng sự
của tôi cam kết thực hiện
công việc có chất lượng.

10. Tôi có Đồng đội, Đồng chí
tại nơi làm việc.

LÀM VIỆC NHÓM
Cấp độ 3: Quản lý tạo động lực 11. Trong sáu tháng qua, có

ai đó đã nói với tôi về sự
tiến bộ của bản thân tại
nơi làm việc.

12. Trong năm qua, tôi có cơ
hội học tập và phát triển
tại nơi làm việc.

PHÁT TRIỂN
Cấp độ 4: Tạo cơ hội phát triển 
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12 yếu tố gắn kết nhân viên

Xem ngay: Giải pháp đào tạo Nhà quản lý chuyên nghiệp

https://nhaquanlychuyennghiep.hrd.com.vn/


3 con số giúp bạn trả lời sự hiệu quả
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1. Employee Turnover Rate – TỶ LỆ NHÂN VIÊN NGHỈ VIỆC

Cách tính ETR:

Chỉ số ETR trung bình trong các lĩnh vực kinh
doanh năm 2020
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2. Employee Net Promoter Scores 
Chỉ số đo lường sự gắn kết của nhân viên

Cách tính eNPS:

Câu hỏi: Thang điểm từ 0 đến 10, khả năng bạn sẽ
giới thiệu việc làm của công ty cho gia đình và

người thân là bao nhiêu?

Kết quả trả lời câu hỏi này sẽ được phân thành 3

nhóm:

• Detractors - những người đang không hài lòng

với bộ máy làm việc và văn hóa của công ty. Họ là

những cá nhân có thể lan truyền những tin tức

không hay ho về doanh nghiệp của bạn.

• Passives - nhân viên thụ động, những cá nhân

lãnh đạm nằm ở giữa ranh giới ủng hộ và phản đối

doanh nghiệp.

• Promoters - những nhân viên trung thành và ủng

hộ doanh nghiệp.
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3. Employee Satisfaction Index - Chỉ số hài lòng của nhân viên

Phụ thuộc : Quy mô công ty và khoảng thời gian tiến hành đo lường

Phương pháp 1: Quy mô công ty nhỏ, tiến hành kiểm tra nhanh độ
hài lòng của nhân viên.
Phương pháp 2: Cho ra kết quả với số liệu cụ thể, chính xác, nhưng
thâm dụng thời gian nhiều hơn, phù hợp với những công ty có nhiều
nhân sự.

ESI = ( !ổ#$ đ&ể( )á) +â- .ỏ&
0ố 2ượ56 − 8 ) ÷ ; } x 100 • Lương thưởng

• Hỗ trợ từ cấp trên

• Khen thưởng công bằng

• Khả năng tự chủ
• Hình ảnh công ty

• Quan hệ đồng nghiệp

• Khả năng phát triển

• Bạn có hài lòng với môi trường làm việc và công việc hiện tại

của mình không?

• Công ty hiện có đang đáp ứng được kỳ vọng của bạn không?

• So với môi trường làm việc lý tưởng của bạn, hiện công ty

đang ở mức nào?

Phương pháp 1: 3 câu hỏi khảo sát

Phương pháp 2: Khảo sát 7 hạng mục chính



Ban Nghiên cứu & Phát triển
Học viện Quản trị HRD 

Tổng hợp & Biên soạn bởi:



THAM KHẢO GIẢI PHÁP HUẤN LUYỆN INHOUSE 
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

*****
Chi tiết tại: daotaoinhouse.hrd.com.vn

https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/


Học viện Quản trị HRD Academy 
Học viện Quản trị HRD Academy là đối tác có uy tín hàng đầu
trong tối ưu năng lực tổ chức. Thông qua hoạt động tư vấn,
huấn luyện & cố vấn, HRD Academy đã đồng hành với hàng trăm
Doanh nghiệp trong quá trình đánh giá năng lực đội ngũ, năng lực
tổ chức, đưa ra giải pháp và thực thi giải pháp để phát triển các
năng lực đó.

Được thành lập bởi đội ngũ các chuyên gia có kinh nghiệm thực
tiễn phong phú tại các Tập đoàn hàng đầu, có nghiên cứu sâu sắc
về hệ thống quản trị tiên tiến trên thế giới, HRD Academy đã
nghiên cứu và đưa ra nhiều giải pháp sát thực với thực trạng các
doanh nghiệp Việt Nam. Các giải pháp được đánh giá cao là:

ü Phát triển năng lực Quản lý Lãnh đạo
ü Phát triển năng lực Bán hàng
ü Phát triển năng lực Quản trị Chất lượng dịch vụ
ü Phát triển năng lực Quản trị sản xuất
ü Phát triển năng lực Quản trị Nguồn nhân lực

HRD Academy – “Tối ưu Năng lực Tổ chức”
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MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG

T
á

c
độ

n
g

Thay đổi công việc

Dẫn dắt làm mẫu

Phản hồi

Đào tạo trên lớp

Thông qua những

nhiệm vụ khó khăn

Trải nghiệm

Lớn nhất

Thấp nhất

• Được giao nhiệm vụ thách thức

• Có cơ chế hệ thống hoá, tiêu chuẩn hoá kinh nghiệm

• Luân chuyển công việc

• Làm Trưởng các dự án

70% Học từ công việc

• Người Quản lý trực tiếp

• Huấn luyện viên,  người làm mẫu

• Phản hồi hằng ngàyLeader

20% Huấn luyện & Dẫn dắt

• Thông qua đào tạo trên lớp, sách vở, Elearning

10% Đào tạo qua lớp học chính thức

QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN CỦA HRD ACADEMY ÐƯỢC THIẾT KẾ DỰA TRÊN 
MÔ HÌNH 70 – 20 – 10 DO LAMBARDO & EICHIGER CÔNG BỐ
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QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP 

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10 11

Phân tích & đánh
giá nhu cầu đào tạo

Đo lường
trước đào

tạo

Đào tạo
tập trung

Trải nghiệm 
thực tế

HRD 
Community

Triển khai áp 
dụng cải tiến

Đối thoại cùng
chuyên gia HRD 

sau đào tạo

Đánh giá
hiệu quả

sau đào tạo

Đo lường
sau

đào tạo

Khuyến
nghị

tổ chức

Xây dựng
tổ chức
học tập

TRƯỚC ĐÀO TẠO

TRONG ĐÀO TẠO

SAU ĐÀO TẠO

Chỉ có tại HRD Academy
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Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiẹ ̂p?

Bạn đang là Giám đốc Nhân sự?

Bạn đang phụ trách công tác Đào tạo tại

Doanh nghiệp của mình?

Bạn cần một đối tác để phát triển

năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ & xây

dựng tổ chức học tập?

Ứng dụng mô hình phát triển năng lực 70 – 20 - 10 đang được nhiều

Tập đoàn lớn áp dụng, Học viện Quản trị HRD Academy là đơn vị tiên

phong trong việc thiết kế các chương trình đào tạo In-house chuyên

biệt theo hình thức “Giải pháp phát triển năng lực” qua khảo sát trước

đào tạo kĩ lưỡng, đồng hành cùng Ban Đào tạo của Khách hàng trong

suốt quá trình triển khai các modules đào tạo. Sau chương trình, Học

viện chịu trách nhiệm báo cáo đánh giá hiệu quả đào tạo chi tiết đồng

thời chuyển giao Form biểu mẫu triển khai-báo cáo-kế hoạch đào tạo,

Tài liệu Sổ tay & Kế hoạch phát triển cá nhân của từng học viên cũng

như đưa ra nhiều tư vấn để xây dựng Văn hóa học tập tại đơn vị.

Bộ chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho

Doanh nghiệp của Bạn bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành

tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương

trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản

trị hiện đại, thực tiễn

Xem chi tiết Bộ giải pháp Xây dựng Tổ chức học tập tại đây

Liên hệ Hotline: 097 345 2082 hoặc truy cập

tại đây để nhận được tư vấn cụ thể các giải

pháp phát triển năng lực đội ngũ.

https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/


BỘ chương trình HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP của hrd academy

*Độc quyền tại HRD Academy

QUẢN LÝ-LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI

• Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp Lean 4.0

• Xây dựng tinh thần Ownership tại nhà máy

• Quản trị tinh gọn LEAN Manufacturing

• 7 công cụ kiểm soát chất lượng QCC

• Phối hợp nội bộ hiệu quả theo HouRenSou

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 

• Lãnh đạo tỉnh thức 

• Tư duy lãnh đạo & Năng lực nhà quản lý

• Quản trị sự thay đổi trong quá trình tái cấu trúc

• Khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên

• Xây dựng đội ngũ & nuôi dưỡng tài năng

• Huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân viên 

32

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

KỸ NĂNG MỀM PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

• Nghệ thuật giao tiếp từ trái tim 

• Xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp xuất sắc

• Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp 

• Kĩ năng đàm phán-thương lượng

• Kĩ năng thuyết trình gây ảnh hưởng

• Tư duy sáng tạo & Kỹ năng giải quyết vấn đề

BÁN HÀNG & DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

• Dịch vụ khách hàng xuất sắc chuẩn Nhật Bản 

• Quản trị trải nghiệm khách hàng CEM- Xây dựng Văn 
hóa “Khách hàng là trọng tâm” 

• Kĩ năng tư vấn bán hàng & Chăm sóc khách hàng 

• Kĩ năng giải quyết khiếu nại của khách hàng.

• Nghệ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng.

• Tư duy dịch vụ nhân sự 

• Thiết kế trải nghiệm nhân viên - Gắn kết đội ngũ

• Xây dựng Từ điển năng lực chuẩn quốc tế

• Triển khai hệ thống quản trị chiến lược BSC-KPIs

• Xây dựng hệ thống đào tạo doanh nghiệp hiệu quả

• Quản trị nhân sự cho quản lý cấp trung

• Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp hướng tới hiệu 
suất – Kinh nghiệm từ các tập đoàn hàng đầu

• 7 bước xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

• Huấn luyện trải nghiệm: Xây dựng đội ngũ gắn kết

• Xây dựng bộ GEN (ADN) của tổ chức 

www.hrd.com.vn 097 345 2082 32



Học viện Quản trị

Hà Nội: Lô 5B KĐT Trung Yên,

Cầu Giấy, Hà Nội

TP HCM: Số 153 Đặng Văn Ngữ, 

Quận Phú Nhuận

097 345 2082

hrdacademy@hrd.com.vn

www.hrd.com.vn

HRD Academy – Tối ưu năng lực tổ chức


