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Xin chào Quý đối tác,

Trải qua nhiều năm làm việc tại các doanh nghiệp ở Việt Nam và các tổ chức

quốc tế với các vai trò khác nhau, chúng tôi nhận ra rằng, vai trò của công

tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp ngày càng trở nên đặc biệt quan

trọng, tác động vào chất lượng của mọi quá trình hoạt động của doanh

nghiệp từ hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, cơ cấu tổ chức, hoạt

động sản xuất kinh doanh và dẫn dắt các quá trình thay đổi, chuyển mình

trong doanh nghiệp. Trong các tổ chức phát triển và tăng trưởng tốt chúng ta

thường thấy một đội ngũ lãnh đạo, quản lý am hiểu về quản trị nguồn nhân lực

và đội ngũ làm công tác nhân sự chuyên trách vững vàng. Thế giới thay đổi

từng ngày, doanh nghiệp mong muốn thành công phải thích ứng hoặc đón

đầu được các chiều hướng mới. Trí tuệ nhân tạo và các tiến bộ của khoa học

công nghệ đã làm thay đổi một cách sâu sắc và toàn diện các phương thức

quản trị công ty và thực hành kinh doanh. Mặc dù vậy, máy móc và công

nghệ cũng không thể thay thế con người. Các doanh nghiệp và cá nhân đã
làm gì, cần làm gì để giúp cho nguồn nhân lực – một tài sản, “nguồn vốn”

quan trọng của mình luôn ở tình trạng sẵn sàng cao để tiếp nhận, thích ứng với

các thay đổi trong một thị trường đầy biến động và luôn được tối ưu để từ đó
thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty?

Chúng tôi tin tưởng rằng, trong bất kỳ tổ chức nào, các cấp quản lý, lãnh đạo

am hiểu sâu sắc về quản trị nguồn nhân lực song hành cùng các cán bộ làm

công tác quản trị nhân lực chuyên trách giỏi nghề thì ở đó, nguồn vốn, tài sản

về con người trong tổ chức chắc chắn sẽ được tối ưu để đạt được hiệu suất

cao nhất, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp

vươn lên các tầm cao mới trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Chuỗi chương trình đào tạo quản trị nguồn nhân lực thực hành của HSM

Intech JSC được ra đời với mong muốn góp phần vào việc trang bị cho các

cấp quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và người làm nghề nhân sự chuyên trách

các công cụ, trau dồi các kiến thức và năng lực để thực hiện công tác quản
trị nguồn nhân lực trong tổ chức một cách hiệu quả.

Bằng các hiểu biết và trải nghiệm thực tế phong phú trong quản trị công ty và

quản trị nguồn nhân lực, đội ngũ HSM cam kết mang tới các sản phẩm, dịch vụ

chất lượng với khả năng ứng dụng cao tới quý đối tác và luôn đồng hành

cùng các tổ chức, doanh nghiệp trong việc phát triển và quản lý nguồn nhân
lực trong tổ chức.

Trân trọng,

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ HSM

Tổng Giám đốc,

Trần Thị Thu Hồng.



Chương trình đào tạo:

Giảng viên chuyên nghiệp

Professional certified trainer

Giới thiệu về chương trình

Khóa học “Giảng viên chuyên nghiệp – Professional Certifed Trainer” của

HSM sẽ giúp cho các lãnh đạo, các trưởng bộ phận và các giảng viên nội bộ

nâng cao kỹ năng đào tạo, khả năng truyền đạt tự tin, lôi cuốn trước đội nhóm

của mình. Chương trình tập trung vào việc phát triển kỹ năng thực tế sẽ giúp

cho những người chưa có kinh nghiệm có được kiến thức và sự tự tin để trở

thành người giảng viên, một người lãnh đạo trong môi trường làm việc.

Toàn bộ lý thuyết và bài tập thực hành tại khóa học đều được xây dựng dựa

trên những kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về học viên, khách hàng, chuyên

gia đồng nghiệp. Nội dung đã được đúc kết để giúp người học có thể lĩnh hội

một cách hiệu quả nhất.

Khóa học sẽ có phần thẩm định và đánh giá chi tiết về kỹ năng giảng dạy

của từng học viên để đảm bảo mỗi học viên đều vận dụng và làm chủ các kỹ

năng giảng dạy hiện đại sau khi được cấp chứng chỉ kết thúc khóa học.



THÔNG TIN chương trình

MỤC TIÊU

ĐỐI TƯỢNG

• Quản lý cấp cao, Quản lý cấp trung;

• Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng đào tạo;

• Giảng viên nội bộ;

• Các cá nhân muốn phát triển kỹ năng giảng dạy hiện đại của mình.

Sau khóa học, học viên có thể:

• Nhận thức được chân dung một Nhà đào tạo chuyên nghiệp;

• Học viên tự xây dựng được bài giảng theo các bước một cách bài bản;

• Phát triển được các tài liệu cho giảng viên, học viên;

• Đồng bộ hóa chương trình của doanh nghiệp mình để phục vụ cho giảng dạy,

chuyển giao hiệu quả;

• Thực hiện được các kỹ thuật đứng lớp giúp học viên hiểu nhanh, hiểu sâu, áp dụng

vào thực tế;

• Giảng được một bài giảng theo các tiêu chuẩn được hướng dẫn;

Thời lượng

• 4 buổi, tương đương 12 giờ đào tạo;

• Học vào 9h-12h, 13h30-16h30 Thứ 7 và Chủ nhật.

Triết lý  ĐÀO TẠO

• R – Result: Tạo ra kết quả cụ thể thông qua thực hành và trải nghiệm, từ đó dễ dàng

ứng dụng vào công việc;

• E – Experience: Giảng viên giàu kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế giúp học viên

mở rộng khả năng ứng dụng đa dạng vào công việc;

• A – Active Learning: Phương pháp đào tạo đa dạng, hiện đại, được thiết kế phù

hợp với mục tiêu và nội dung đào tạo, giúp học viên chủ động trong chia sẻ và ứng

dụng vào công việc;

• L – Looking After: Học viên trở thành thành viên trong cộng đồng học viên HSM. Đội

ngũ giảng viên, chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ trước, trong và sau khóa học.

R.E.A.L

• Học viên được tiếp cận với các mô hình, công thức và phương pháp hiện 

đại, tiên tiến nhất;

• Phát triển được kỹ năng thiết kế và giảng dạy theo hướng cá nhân hóa 

(không dập khuôn, phát huy chính thế mạnh của giảng viên);

• Giải quyết được một số bài toán gặp phải của chính doanh nghiệp/cá 

nhân học viên;

• Mở rộng mối quan hệ trong lĩnh vực đào tạo, phát triển con người;

• Hỗ trợ trước, trong khóa học và trọn đời với giảng viên;

• Cơ hội trở thành giảng viên của HSM trong các khóa Public và Inhouse;

• Nhận các tài liệu khóa học, tài liệu tham khảo, các biểu mẫu đi kèm.

Lợi ích



nội dung chương trình

KHÓA HỌC: GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP (4 buổi - 7 chuyên đề)

Nga ̀y 01:

9:00-12:00 – Chuyên đề 1: Giảng viên nội bộ chuyên nghiệp

• Hoạt động: Chân dung Giảng viên

• 03 yếu tố tạo nên Giảng viên nội bộ thành công

– Chuyên đề 2: Nguyên tắc học tập của người trưởng thành

• Trải nghiệm: Khả năng ghi nhớ của bạn?

• 09 Nguyên tắc học tập của người trưởng thành RAMP2FAME

12:00-13:30 Nghỉ trưa

13:30-16:30

– Chuyên đề 3: Phương pháp đào tạo tích cực

• 10 Phương pháp đào tạo tích cực phổ biến

• Thực hành các phương pháp đào tạo tích cực

– Chuyên đề 4: Kỹ năng sử dụng câu hỏi trong đào tạo

• Bài tập trải nghiệm: Họp báo

• 05 kỹ thuật sử dụng câu hỏi điều khiển lớp học và xử lý tình huống

• Thực hành sử dụng câu hỏi

Ngày 02:

9:00-12:00

– Chuyên đề 5: Phương pháp mở đầu bài giảng thu hút

• Kỹ thuật tạo năng lượng, hào hứng cho học viên đầu buổi học

• Công thức mở đầu mọi bài giảng I.N.T.R.O

• Thực hành

12:00 -13:30 Nghỉ trưa

13:30-16:30

– Chuyên đề 6: Phát triển nội dung giảng dạy

• Nguyên tắc trình bày thuyết phục

• Công thức triển khai một nội dung giảng dạy EASE

• Công thức triển khai hoạt động(thảo luận, trò chơi, thực hành… ) B.D.A

• Thực hành

– Chuyên đề 7: Kết thúc bài giảng ấn tượng

• Công thức kết thúc bài giảng O.F.F

• Kỹ thuật T.R.A.C.T xử lý mọi câu hỏi của học viên

• Thực hành

– Hỏi & đáp vấn đề doanh nghiệp/cá nhân gặp phải

– Bế giảng & trao chứng nhận



ĐỘI NGŨ giảng viên

Ms.Trần T.Thu Hồng
HSM JSC, CEO/founder

• Từng giữ vị trí Giám đốc nhân sự tại Công ty 

Dasan Zhone Việt Nam, Công ty Cổ phần 

Elcom, Công ty Cổ phần Gia dụng Goldsun;

• Trên 20 năm làm việc trong lĩnh vực quản trị 

nguồn nhân lực và quản trị công ty trong 

những doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn 

hoạt động theo nhiều loại hình doanh nghiệp 

và trong các ngành nghề kinh doanh khác 
nhau;

• Tham vấn, tư vấn, cố vấn về các vấn đề 

chuyên môn nhân sự, các vấn đề trong hoạt 

động điều hành doanh nghiệp ở các cấp độ 
khác nhau;

• Kỹ năng và hiểu biết sâu sắc trong các mảng 

hoạt động khác nhau của quản trị nguồn 

nhân lực và phát triển tổ chức, bao gồm: 

hoạch định chiến lược nguồn nhân lực, quản 

lý sự thay đổi, phát triển tổ chức, xây dựng hệ 

thống và chính sách nhân sự, quản lý năng 
lực nguồn nhân lực…

Các vị trí đã và đang đảm nhận:

• CEO, Công ty Cổ phần iHR Solution ;
• Giám đốc nhân sự, Công ty Cổ phần EWAY;

• Giám đốc nhân sự, Công ty Dasan Zhone 

Việt Nam (Công ty 100% vốn đầu tư nước 

ngoài (Mỹ) hoạt động trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin);

• Giám đốc nhân sự, Công ty Cổ phần Elcom 

(Công ty cổ phần niêm yết trên sàn chứng 

khoán HCM, hoạt động trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin);

• Phó giám đốc điều hành/Giám đốc nhân 
sự, Công ty CP Gia dụng Goldsun.

Mr.Đàm Thế Ngọc
HSM JSC, Giám đốc đào tạo

• Gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

Nhân sự, Đào tạo, trực tiếp xây dựng và vận 

hành hệ thống đào tạo cho các tập đoàn 

lớn trong nước và tập đoàn đa quốc gia.

• Trực tiếp đào tạo Giảng viên nội bộ của 

nhiều tập đoàn (Inhouse & Public): VNPT 

Vinaphone, VTC Digicom, VN Post, Bảo Việt, 

Misa Group, Đại Việt Group, Edufit 

Internation, NTD Travel, Format, VNG, Eway, 

KOISY, Dược Abipha, IHR solution, Netco 

Post, Thudo Media, FPT Telecom, Mường 

Thanh, AIA...

• Đào tạo Kỹ năng Quản lý, kỹ năng mềm cho 

Cán bộ nhân viên của nhiều doanh nghiệp 

khác: Tập đoàn FPT, Vật Giá, Nhật Cường 

Mobile, Pasal English, Cục Giám sát bảo 

hiểm, Esoft flow, The English House, Solatech, 

Viện quốc tế Đại học Ngoại Thương, ...

• Là người chú trọng vào bản chất của đào 

tạo, sự am hiểu kết hợp với phương pháp 

hiện đại, bài bản sẽ giúp học viên có thể áp 

dụng ngay vào doanh nghiệp của mình.

• Đạt chứng chỉ Train The Trainer cấp quốc gia 

do VTCB cấp (theo tiêu chuẩn liên minh 

châu Âu học trong 13 ngày liên tiếp)

Các vị trí đã đảm nhận:

• Phụ trách xây dựng chương trình và trực 

tiếp đào tạo cho CBNV của 50 Khách sạn 

thuộc tập đoàn Mường Thanh trong và 

ngoài nước.

• Là một trong 3 người đầu tiên thành lập và 

vận hành Trung tâm đào tạo nội bộ FPT 

Telecom.

• Giám đốc chi nhánh, công ty TNHH Đào 
tạo và tư vấn du học Nam Nhật.



Liên hệ

HSM HR TRAINING
Công ty Cổ phẩn Đầu tư và Phát triển công nghệ HSM  

Trụ sở: Tầng 4, tòa nhà AC Building, 03 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0982.678.471 

Email: training@hsmconsulting.vn

Website: hsmconsulting.vn


