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THƢ NGỎ
Kính thƣa Quý Khách Hàng!
Công ty Cổ phần Nhân Lực BCC (gọi tắt BCC Corp), được thành lập vào năm 2000, là nhà cung
cấp dịch vụ Tư vấn quản trị Nguồn Nhân Lực và đào tạo phát triền năng lực chuyên nghiệp cho
doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ sáng lập viên là các chuyên gia có nền tảng chuyên môn
Nhân lực thực chất và tiêu chuẩn quốc tế, BCC cung cấp các giải pháp chương trình đào tạo
mang đậm tính ứng dụng, nhằm trang bị các kiến thức cần thiết và kỹ năng chuyên nghiệp cho đội
ngũ nhân sự, để doanh nghiệp thành công một cách bền vững trong nền kinh tế đương đại.
Dựa trên kinh nghiệm tư vấn và đào tạo cho doanh nghiệp, BCC đã phát triển chương trình đào
tạo từ Nghề nhân sự đến Giám đốc nhân sự chiến lược giúp trang bị kiến thức cần thiết và kỹ
năng nghiệp vụ chuẩn mực cho các cấp độ khác nhau. Cho đến nay, BCC tự hào đã đào tạo trên
400 khóa đào tạo trong hệ thống chương trình Nghề Nhân Sự cho hơn 4000 cá nhân đang thực
hành nghiệp vụ quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam và hơn 100 khóa đào tạo kỹ năng khác bao
gồm: Kỹ năng quản lý, quản trị nhân sự cho cấp quản lý không chuyên, đào tạo giảng viên và kỹ
năng mềm v.v…, cung cấp giải pháp tư vấn và đào tạo cho hơn 500 doanh nghiệp tại Việt Nam.
Với chương trình đào tạo dành cho doanh nghiệp, BCC có sẵn trong tay ngân hàng giải pháp đào
tạo chuyên nghiệp và được BCC “may đo” theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp. Giải pháp của
BCC được xây dựng sau khi chuyên gia của chúng tôi chắc chắn rằng đã hiểu rõ nhu cầu, bối
cảnh thực thi và khả năng thích ứng của doanh nghiệp, và được định hướng bởi kết quả mong đợi
từ chủ doanh nghiệp. Đồng thời, BCC là đơn vị hiếm hoi trong số những đơn vị đào tạo nhân sự
hiện nay đưa yếu tố tâm lý vào bên trong hoạt động Quản trị Nguồn Nhân Lực và nhận được đánh
giá cao từ phía khách hàng.
Bên cạnh đó, BCC còn không ngừng tìm kiếm các chương trình hợp tác quốc tế với mong muốn
mang về những chương trình đào tạo đậm chất ứng dụng cho người học như: Chương trình đào
tạo Thạc sỹ khoa học về Nhân sự và Quản lý tài năng thuộc Trường Đại học Akamai (USA) và Đại
học EDS (Malaysia); Chương trình PEP worldwide – Tối đa hóa hiệu suất làm việc cá nhân và
D’oz International Pte, Ltd,.
Với những kết quả đã đạt được BCC mong muốn góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam nói
chung và các doanh nghiệp phía Nam nói riêng ngày càng tiến xa hơn trong việc phát triển nguồn
nhân lực để xứng tầm với các doanh nghiệp khác trên thế giới và để có thể thực hiện sứ mạng
của mình một cách trọn vẹn nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết Quý Khách Hàng vui lòng truy cập website: www.bcc.com.vn hoặc
liên hệ Văn phòng BCC.
Trân trọng,
BCC Corp
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KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG
Giới thiệu về chƣơng trình
Chọn và đề bạt những người có chuyên môn giỏi và có phẩm chất là cách làm hiệu quả trong quá
trình phát triển của doanh nghiệp.
Khi doanh nghiệp phát triển đến một mức đòi hỏi lãnh đạo doanh nghiệp buộc phải ủy thác, giao
quyền cho đội ngũ quản lý giỏi chuyên môn nhưng vẫn còn thói quen cảm tính trong quản lý. Hệ quả
thường gặp là hiệu quả quản lý, tinh thần làm việc của nhân viên suy giảm, cấp quản lý cảm thấy mệt
mỏi và nhiều khi muốn trở lại công việc chuyên môn.
Làm thế nào để đề bạt, ủy thác và giao quyền cho những người giỏi chuyên môn và có phẩm chất
hiệu quả hơn? Rất có thể BCC có câu trả lời cho bạn qua chương trình: “Đào tạo kỹ năng quản lý
cấp trung”.
Bạn đã sẵn sàng đầu tư kỹ năng cho đội ngũ quản lý cấp trung cốt cán của bạn chưa? BCC có thể
giúp thực hiện quyết định đầu tư của bạn một cách hiệu quả.
Chương trình do chính chuyên gia BCC với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và tư vấn
phát triển nguồn nhân lực thiết kế theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp và những vướng mắc khó
khăn thực tế của người học.
Sự phát triển trường tồn của doanh nghiệp không chỉ dựa vào Người chủ giỏi mà còn ở nơi những
nhà quản lý tài ba

Đối tƣợng tham gia
Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý cấp trung đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Mục tiêu
Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ
cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa,
học viên có thể:
• Xác định được vị trí, vai trò trách nhiệm của người quản lý cấp trung và lập kế hoạch hoàn thiện
năng lực quản lý;
• Lập kế hoạch hành động, triển khai và theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu của bộ phận;
• Giao việc và kiểm soát việc ủy quyền cho nhân viên hiệu quả;
• Lập, giao các mục tiêu/KPI cho nhân viên và quản lý, đánh giá kết quả thực hiện;
• Giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách có hệ thống.

Phƣơng pháp đào tạo
Phương pháp giảng dạy bao gồm nghiên cứu tình huống, đọc tài liệu, thảo luận nhóm, diễn vai, trình
bày và thực hành.
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Nội dung chƣơng trình
BÀI HỌC
1. Chân dung
Quản lý cấp
trung

NỘI DUNG








Vị trí, vai trò và trách nhiệm của quản lý cấp trung
Các chức năng của người làm công tác quản lý: Hoạch định, tổ chức,
theo dõi thực hiện, kiểm tra đánh giá
Năng lực cần có của người quản lý cấp trung (chiến lược và con người).
Các phong cách lãnh đạo (dân chủ, tự do, độc tài).
Lãnh đạo theo hành vi và tình huống
Một số phương pháp quản lý MBO, MPB
Các kỹ năng của người quản lý cấp trung

Thực hành:
 Thảo luận chân dung của người quản lý cấp trung trong xu thế hiện nay.
 Chia sẻ kinh nghiệm các vị quản lý trong doanh nghiệp.
 Trắc nghiệm phong cách lãnh đạo theo tình huống
2. Lập kế hoạch
và tổ chức
công việc













Tổng quan về lập kế hoạch và tổ chức công việc
Tiến trình lập kế hoạch cá nhân
Xác định mục đích và mục tiêu trong công việc
Xây dựng mục tiêu theo tiêu chí SMART
Lên kế hoạch thực hiện: 5W3H2C5M
Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc
Phân công công việc cho nhân viên
Lên lịch và theo dõi thực hiện: Sơ đồ GANTT
Kiểm soát và kiểm tra trong quá trình thực hiện
Đánh giá tình hình thực hiện (Kết quả và hiệu quả)
Báo cáo thực hiện và các công cụ cần thiết hỗ trợ.

Thực hành:
 Thực hiện xây dựng kế hoạch tại đơn vị cho Quý tiếp theo.
3. Kỹ năng giao
việc và ủy
quyền hiệu
quả

 Lợi ích của việc giao việc và ủy quyền cho nhân viên
 Thuận lợi và khó khăn của việc ủy quyền.
 Các bước giao phó và ủy quyền hiệu quả.
 Chuẩn bị giao phó
 Hướng dẫn nhân sự để giao phó công việc hiệu quả
 Các cách giao phó công việc
 Điều khiển, giám sát và phản hồi
 Rút kinh nghiệm sau khi hành động
 Mức độ quyền hạn trong ủy quyền.
 Đặc điểm của người ủy quyền hiệu quả.
 Kế hoạch hành động cá nhân
Thực hành:
 Lập kế hoạch giao việc và ủy quyền cho nhân viên
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4. Quản lý
kết quả
công việc













Khái niệm Đánh giá hiệu quả công việc là gì?
Mục đích của đánh giá hiệu quả làm việc.
Lợi ích của đánh giá hiệu quả làm việc.
Những khó khăn trong quá trình thực hiện.
Quy trình đánh giá hiệu quả công việc.
Xây dựng mục tiêu SMART – kế hoạch hành động.
Thiết lập xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả công việc.
Hoàn thiện hồ sơ đánh giá.
Thực hiện quy trình phỏng vấn đánh giá
Cung cấp sự phản hồi về hiệu quả công việc một cách xây dựng.
Hỏi và đáp các thắc mắc về biểu mẫu đánh giá mức độ hoàn thành công
việc.

Thực hành:
 Lập mục tiêu/KPI cho nhân viên gắn kết với mục tiêu của bộ phận
 Thực hiện giao mục tiêu/KPI, phản hồi hiệu quả công việc, đánh giá
nhân viên theo tình huống
5. Giải quyết
vấn đề

 Tổng quan về vấn đề, phân loại vấn đề và giải quyết vấn đề
 Quy trình giải quyết vấn đề
 Xác định vấn đề
 Phân tích và truy tìm nguyên nhân gốc rễ
 Phân tích và truy tìm nguyên nhân gốc rễ
 Phát triển các giải pháp để giải quyết vấn đề
 Lựa chọn giải pháp để giải quyết vấn đề và ra quyết định
 Các công cụ để giải quyết vấn đề
 Công cụ 1: 5 Why
 Công cụ 2: Kỹ thuật brainstorming
 Công cụ 3: Biểu đồ Fish Bone
 Công cụ 4: Biểu đồ tư duy (Mind map)
 Các vấn đề cần chú ý khi quyết định thực hiện giải pháp
 Công cụ PDCA trong đánh giá tình hình thực hiện giải pháp
Thực hành:
 Chọn một vấn đề trong công việc và giải quyết vấn đề theo biểu mẫu

Thông tin thanh toán - chuyển khoản
Tên Tài Khoản: Công ty CP Nhân Lực BCC
Số Tài khoản: 175989129 - Ngân hàng ACB chi nhánh Sài Gòn
Nội dung chuyển khoản: [Tên công ty] – [Tên khóa học]
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