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TỒNG QUAN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ KẾT QUẢ 
KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH   

TS. Cảnh Chí Hoàng 

Đặt vấn đề 

Trong các nguồn lực của một doanh nghiệp thì nguồn nhân lực đóng vai trò 

quyết định, việc sử dụng các nguồn lực khác có hiệu quả hay không phụ thuộc vào 

chính nguồn lực này. Trong tổ chức nói chung, doanh nghiệp nói riêng, vai trò và 

trách nhiệm của đội ngũ làm công tác quản trị nhân lực ngày càng trở nên quan trọng 

đối với sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Hầu hết các đơn vị sử dụng lao động đã 

bắt đầu chú trọng và chuyên nghiệp hoá công tác quản trị nhân lực nhằm gia tăng lợi 

thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của tổ chức. Những nhà quản trị nhân sự hiệu 

quả, có tư duy, định hướng rõ ràng sẽ được các doanh nghiệp và tổ chức săn đón, 

trọng dụng. Ngành Quản trị nhân sự đang đem đến những cơ hội việc làm với những 

đãi ngộ hấp dẫn.  

1. Tổng quan các cơ sở đào tạo chuyên ngành Quản trị nhân sự  

Cử nhân ngành Quản trị nhân sự có thể làm việc cho các loại hình doanh 

nghiệp và các cơ quan nhà nước với các vị trí như: Chuyên viên Quản lý đào tạo, 

Chuyên viên tuyển dụng, Chuyên viên chính sách – đãi ngộ, Chuyên viên lương – 

chính sách (C&B), Chuyên viên bảo hiểm, Chuyên viên truyền thông nội bộ, 

Chuyên viên xử lý quan hệ nội bộ, chuyên viên các phòng, sở, bộ Lao động thương 

binh xã hội, bộ Nội vụ,  và có cơ hội thăng tiến lên các vị trí như trưởng phòng nhân 

sự, giám đốc nhân sự, phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự. Ngoài ra, cử nhân 

chuyên ngành này có thể trở thành giảng viên, chuyên gia đào tạo hoặc một 

Headhunter chuyên nghiệp. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp của chuyên ngành này 

là rất lớn, có thể khái quát các cơ sở đào tạo và quy mô  đào tạo chuyên ngành Quản 

trị nhân sự hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh như sau:  

Bảng 1: Các sơ sở đào tạo và quy mô đào tạo chuyên ngành QTNS 
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Stt Cơ sở đào tạo Quy mô 

1 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 100 

2 Đại học Lao động – Xã hội (CSII) 300 

3 Đại học Hoa Sen 100 

4 Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh 100 

5 Đại học Kinh tế - Tài chính 100 

6 Đại học Tôn Đức Thắng  50 

7 Đại học Nguyễn Tất Thành  50 

 Tổng  800 

2. Kết quả khảo sát sơ bộ doanh nghiệp  

Nhằm khảo sát mức độ nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 38 doanh nghiệp bằng 

phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Sau khi loại bỏ những phiếu không hợp lệ, có 32 

phiếu đưa vào chạy SPSS. Kết quả như sau:  

Bảng2: Thống kê mô tả kết quả khảo sát doanh nghiệp 

Tiêu chí Tần số 
(Người) 

Tỷ lệ (%) 

Lĩnh vực 

Dịch vụ 19 59.4 
Giáo dục đào tạo 1 3.1 
Sản xuất 8 25.0 
Thương mại 2 6.3 
Tư vấn 1 3.1 

Chức vụ 

Tổng/phó 
GĐ/GĐ/PGĐ 10 31.3 

Trưởng/phó phòng 10 31.3 
Chuyên viên 7 21.9 
Khác 4 12.5 

Số lượng nhân sự 
Dưới 10 người 5 15.6 
Trên 100 người 12 37.5 
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Từ 10 – 50 người 11 34.4 
Từ 51 – 100 người 3 9.4 

Phòng/bộ phận nhân 
sự 

Có 21 65.6 
Không 6 18.8 
Sẽ thành lập 4 12.5 

Nhu cầu tuyển dụng 
Dưới 10 người 17 53.1 
Trên 30 người 3 9.4 
Từ 10 – 30 người 11 34.4 

(Nguồn: Kêt quả phân tích dữ liệu bằng SPSS 20.0., 2019) 

- Lĩnh vực hoạt động:  Kết quả khảo sát cho thấy hơn 50% hoạt động trong lĩnh vực 

dịch vụ, 25% hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất, còn lại là các linh vực khác với tỷ lệ 

khá thấp từ 3,1% đến 6,3%. 

- Chức vụ: Trong 32 nười được khảo sát thì vị trí chức vụ Tổng/phó GĐ/GĐ/PGĐ và 

chức vụ Trưởng/phó phòng có tỷ lệ tương đồng nhau với 10 người chiếm 31,3%, kế 

đến là vị trí chuyên viên với 7 người chiếm 21,9%, còn lại 4 người thuộc các vị trí 

khác nhau chiếm 12,5%. 

- Số lượng nhân sự: Theo kết quả khảo sát cho thấy quy mô của các doanh nghiệp 

được khảo sát phần lớn là quy mô lớn, trong đó nhiều nhất quy mô trên 100 người với 

12 đơn vị chiếm 37,5%, kế đến là quy mô từ 50-100 người với 11 đơn vị chiếm 34,4%, 

con lại có tỷ lệ không cao ở quy mô dưới 10 người và quy mô từ 51-100 người chiếm 

tỷ lệ lần lượt là 15,6% và 9,4%. 

- Phòng/bộ phân nhân sự: gần 2/3 số lượng đơn vị khảo sát có phòng/bộ phận nhân 

sự với 65,6%, kế đến là không có phòng/bộ phận nhân sự với tỷ lệ 18,8%, còn lại là tỷ 

lệ đơn vị sẽ thành lập phòn/bộ phận nhân sự với tỷ lệ không cao chỉ chiếm 12,5%  

- Nhu cầu tuyển dụng: Kết quả cho thấy nhu cầu tuyển dụng chuyên ngành nhân sự 

không cao, trong đó hơn 50% có nhu cầu tuyển dụng dưới 10 người, kế đến là 34,4% 

có nhu cầu tuyển dụng từ 10-30 người, còn lại là đơn vị có nhu cầu tuyển dụng trên 30 

người với tỷ lệ rất thấp chỉ 9,4%  
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Bảng 3. Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha lần 1 của biến độc lập 

Bảng . Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha lần 1 của biến độc lập 

Biến 

quan sát 

Trung bình 
thang đo nếu 
loại biến 

Phương sai 
thang đo nếu 
loại biến 

Tương 
quan biến 
tổng 

Cronbach’s 
Alpha nếu biến 
này bị loại 

Kỹ năng tư duy; Cronbach’s Alpha = 0.957 

KN_TD1 20.55 23.989 .857 .949 

KN_TD2 20.87 24.049 .781 .958 

KN_TD3 20.45 23.189 .924 .942 

KN_TD4 20.45 23.589 .878 .947 

KN_TD5 20.68 24.026 .836 .952 

KN_TD6 20.71 23.480 .914 .943 

Thái độ; Cronbach’s Alpha = 0.947 

Th_Do1 24.71 28.813 .859 .936 

Th_Do2 24.87 28.916 .857 .936 

Th_Do3 24.90 28.157 .915 .931 

Th_Do4 24.84 29.940 .839 .938 

Th_Do5 24.74 30.798 .828 .939 

Th_Do6 24.97 29.899 .825 .939 

Th_Do7 25.16 30.473 .663 .954 

Kỹ năng Đào tạo; Cronbach’s Alpha = 0.882 

KN_DT1 11.71 7.213 .772 .838 

KN_DT2 11.90 6.824 .794 .829 

KN_DT3 11.81 8.428 .737 .858 

KN_DT4 12.00 7.533 .699 .867 

Kỹ năng chuyên môn; Cronbach’s Alpha = 0.902 

KN_CM1 18.68 15.892 .613 .907 
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KN_CM2 18.58 15.852 .821 .873 

KN_CM3 18.81 16.495 .806 .877 

KN_CM4 19.26 16.931 .685 .892 

KN_CM5 18.84 15.006 .798 .875 

KN_CM6 18.90 16.024 .729 .885 

Kỹ năng Quản lý; Cronbach’s Alpha = 0.941 

KN_QL1 34.00 52.533 .589 .946 

KN_QL2 33.65 51.370 .879 .929 

KN_QL3 33.68 52.492 .773 .934 

KN_Ql4 33.97 53.632 .779 .934 

KN_QL5 34.06 54.329 .697 .937 

KN_QL6 34.13 53.183 .812 .932 

KN_QL7 34.06 53.862 .769 .934 

KN_QL8 33.97 52.366 .812 .932 

KN_QL9 34.03 53.499 .807 .933 

KN_QL10 34.42 51.452 .762 .935 

(Nguồn: Kêt quả phân tích dữ liệu bằng SPSS 20.0., 2019) 

Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha cho thấy rằng thang đo yếu tố: Kỹ năng tư duy, 

Thái độ và Kỹ năng đào tạo có hệ số Crobach’s Alpha đều đạt yêu cầu là lớn hơn 0,6; hệ số 

tương quan biến tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3; trị số Cronbach’s Alpha nếu loại  

từng biến quan sát của các nhân tố trên đều nhỏ hơn trị số Cronbach’s Alpha của thang đo. 

Do đó, thang đo của các yếu tố trên đều đạt yêu cầu để đưa vào các phân tích tiếp theo. 

Các yếu tố có các biến quan sát đo lường thỏa mãn điều kiện trong kiểm định Cronbach’s 

Alpha sẽ dùng để phân tích nhân tố khám phá EFA. 

 Ngoài ra biến Kỹ năng Chuyên môn và biến Kỹ năng quản lý có hệ số cronbach alpha 

nếu loại biến của 2 biến quan sát KN_CM1 và KN_QL1 lớn hơn hệ số cronbach alpha của 

nhóm, vì vậy tác giả tiến hành kiểm định thang đo lần 2. 
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Bảng 4. Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha lần 2 của biến độc lập 

Biến 

quan sát 

Trung bình 
thang đo nếu 
loại biến 

Phương sai 
thang đo nếu 
loại biến 

Tương 
quan biến 
tổng 

Cronbach’s 
Alpha nếu biến 
này bị loại 

Kỹ năng Chuyên môn; Cronbach’s Alpha = 0.907 

KN_CM2 14.65 10.237 .826 .874 

KN_CM3 14.87 10.916 .777 .886 

KN_CM4 15.32 10.892 .730 .894 

KN_CM5 14.90 9.624 .787 .884 

KN_CM6 14.97 10.366 .731 .895 

Kỹ năng Quản lý; Cronbach’s Alpha = 0.946 

KN_QL2 29.87 40.449 .880 .934 

KN_QL3 29.90 41.824 .740 .942 

KN_Ql4 30.19 42.495 .776 .940 

KN_QL5 30.29 42.546 .744 .942 

KN_QL6 30.35 42.103 .808 .939 

KN_QL7 30.29 42.746 .761 .941 

KN_QL8 30.19 41.228 .822 .938 

KN_QL9 30.26 42.065 .835 .937 

KN_QL10 30.65 40.637 .752 .943 

 Kết quả kiểm định thang đo lần 2 cho thấy tất cả các biến quan sát đều có hệ số 

Crobach’s Alpha đều đạt yêu cầu là lớn hơn 0,6; hệ số tương quan biến tổng của các biến 

quan sát đều lớn hơn 0,3; trị số Cronbach’s Alpha nếu loại  từng biến quan sát của các nhân 

tố trên đều nhỏ hơn trị số Cronbach’s Alpha của thang đo. Do đó, thang đo của các yếu tố 

trên đều đạt yêu cầu để đưa vào các phân tích tiếp theo./. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CĂNG THẲNG TRONG CÔNG VIỆC, SỰ HÀI LÒNG 
VỀ CÔNG VIỆC VÀ SỰ HỖ TRỢ CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC NHẬN THỨC BỞI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA BẢN THÂN 

ThS. Trần Thế Nam 

1. Tóm tắt 

Ý định nghỉ việc của người lao động là một vấn đề quan trọng cần quan tâm của 
các tổ chức. Dựa vào lý thuyết trao đổi xã hội và mô hình yêu cầu – nguồn lực của 
công việc, nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích ảnh hưởng của sự hài lòng 
với công việc, sự căng thẳng trong công việc, sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức 
bởi người lao động đến ý định nghỉ việc của họ. Sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính 
bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) với phần mềm SmartPLS trên một mẫu 
635 lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết quả kiểm định cho thấy sự hài lòng 
với công việc, sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức làm giảm ý định nghỉ việc của 
người lao động trong khi đó, sự căng thẳng trong công việc làm gia tăng ý định nghỉ 
việc của nhân viên. Từ đó, nghiên cứu có những đề xuất về hàm ý quản trị. 

 

2. Giới thiệu 

Sự nghỉ việc sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của những người ở lại, làm giảm đi 
động lực làm việc và thậm chí là năng suất lao động (Hayes và ctg, 2012; Jones & 
Michael, 2007). Với tổ chức, việc nhân viên nghỉ việc sẽ làm tăng ngân sách cho hoạt 
động tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới. Do vậy, việc tìm ra những yếu tố làm giảm 
hay tăng ý định nghỉ việc của người lao động là vô cùng quan trọng để hỗ trợ nhà quản 
lý trong công tác lãnh đạo nhân viên. Khi đi làm trong một tổ chức, người lao động 
không chỉ đơn thuần tìm kiếm lợi ích kinh tế mà còn là việc xây dựng mối quan hệ xã 
hội. Chắc hẳn việc được đồng nghiệp, lãnh đạo hay tổ chức giúp đỡ sẽ tạo cảm giác 
yên tâm và muốn gắn bó lâu dài với tổ chức của người lao động. Do vậy, tác giả muốn 
tìm hiểu tác động của sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức bởi người lao động đến ý 
định nghỉ việc của họ. Bên cạnh đó, với gợi ý của mô hình yêu cầu – nguồn lực của 
công việc, tác giả cũng muốn kiểm định tác động của hai đặc điểm của công việc đến ý 
định nghỉ việc của nhân viên. 

3. Cơ sở lý thuyết 
3.1. Lý thuyết trao đổi xã hội (Social exchange theory) 

Bắt đầu từ những năm 1950, thuyết trao đổi xã hội được xây dựng trên nền tảng 
tâm lý học và lý thuyết này đã đóng góp nhiều cho việc giải thích các hoạt động kinh 
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tế của con người. Ban đầu, thuyết trao đổi xã hội được phát triển để giải thích hành vi 
con người (Homans, 1958) và sau đó được sử dụng để giải thích hành vi tổ chức (Blau, 
1964; Emerson, 1962).  

Có đi có lại là một nguyên tắc quan trọng trong quá trình trao đổi (Cropanzano 
và Mitchell, 2005). Con người tuân theo quy tắc này và sự giao tiếp của họ phụ thuộc 
vào hành động của người khác (Cropanzano và Mitchell, 2005). Nếu một người đưa ra 
một lợi ích, người nhận được lợi ích này suy nghĩ rằng họ cần phải đáp lại bằng cách 
cũng đưa ra một lợi ích. Lợi ích này có thể là những lợi ích về mặt xã hội (sự ảnh 
hưởng xã hội, tình cảm) hoặc lợi ích về mặt kinh tế (tiền bạc, thông tin, hàng hóa hay 
dịch vụ) (Muthusamy và White, 2005). Cũng theo lý thuyết này, nếu người lao động 
nhận thấy sự đóng góp của họ được tổ chức ghi nhận, họ sẽ phát triển những tình cảm 
tích cực về công việc và tổ chức họ đang gắn bó. 

3.2. Mô hình yêu cầu – nguồn lực của công việc (Job demands and 
resources – JDR) 

Mô hình yêu cầu – nguồn lực của công việc (JDR) được đề xuất bởi Demerouti 
và ctg (2001). Theo các tác giả, một công việc luôn có hai mặt. Một mặt, công việc 
phát sinh ra các yêu cầu đòi hỏi người lao động phải hoàn thành. Việc này sẽ dẫn đến 
những vấn đề tiêu cực cho người lao động về cả thể chất lẫn tinh thần như sự mệt mỏi, 
sự chán nản. Bên cạnh đó, công việc cũng đem lại các lợi ích cho người lao động. 
Công việc có thể đem lại lại thu nhập, cơ hội thăng tiến, cũng như là cơ hội giao tiếp 
hay ý nghĩa của cuộc sống cho người lao động.   

3.3. Sự căng thẳng trong công việc 

Căng thẳng là một trạng thái tinh thần hoặc thể chất phát sinh khi một người 
cảm thấy điều gì đó đi ngược lại với suy nghĩ hoặc cảm xúc của họ. Các yếu tố như sự 
phức tạp, khối lượng công việc và sự gia tăng trách nhiệm là những nguyên nhân dẫn 
đến căng thẳng. Những yếu tố này còn được gọi là yếu tố gây căng thẳng và chúng 
luôn có tác động làm suy giảm và phá hủy đối hiệu quả và hiệu suất làm việc của nhân 
viên (Qasim, T., Javed, U., & Shafi, 2014). Căng thẳng là một thành phần tồn tại cùng 
con người và con người phải đối mặt với một chuỗi căng thẳng trong cuộc sống hàng 
ngày. Nó trở thành mối đe dọa khi một người đối mặt với nó tại nơi làm việc; vì vậy, 
nó trở thành một mối quan tâm thiết yếu cho người sử dụng lao động và người lao 
động. Có nhiều lý thuyết và định nghĩa khác nhau về sự căng thẳng trong công việc vì 
đây là chủ đề rất khó giải quyết và mức độ căng thẳng khác nhau giữa người này với 
người khác và mỗi người có những phản ứng khác nhau dù trong cùng một tình huống. 
Tác giả định nghĩa căng thẳng là trạng thái tâm lý và sinh lý xảy ra trong một môi 



12 
 

trường nhất định. Căng thẳng phát sinh khi một người cảm thấy áp lực và căng thẳng 
hoặc bất kỳ cảm giác tiêu cực nào khác như lo lắng hoặc tức giận. 

3.4. Sự hài lòng về công việc 

Sự hài lòng về công việc là tình trạng người lao động cảm thấy thỏa mãn, yên 
tâm với công việc họ đang thực hiện hàng ngày. Nguồn gốc của sự hài lòng về công 
việc bao gồm: môi trường làm việc, thù lao, thăng tiến, sự tương tác, sự tự chủ trong 
công việc, sự an toàn và phong cách lãnh đạo (Lu, While, & Louise Barriball, 2005). 
Khi người lao động cảm thấy hài lòng với công việc, họ sẽ ít nghĩ đến việc chuyển 
sang làm việc tại một tổ chức khác. 

3.5. Sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức bởi người lao động 

Sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức là niềm tin của người lao động về việc tổ 
chức quan tâm đến sự đóng góp và phúc lợi của họ (Eisenberger, Huntington, 
Hutchison, & Sowa, 1986). Việc nhân viên nhận thức về sự quan tâm của tổ chức sẽ có 
tác động tích cực hay tiêu cực đến hành vi của họ. Tổ chức cần phải quan tâm đến một 
số nhu cầu nhất định của nhân viên như sự tôn trọng, sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Khi 
người nhân viên nhận thức rằng tổ chức đang quan tâm đúng mức đến họ, người nhân 
viên sẽ tích cực đóng góp nhiều hơn cho tổ chức. 

3.6. Ý định nghỉ việc 

Tình trạng nghỉ việc của người lao động là vấn đề đáng quan tâm của mọi tổ 
chức. Ý định nghỉ việc là khía cạnh quan trọng trong vấn đề nghỉ việc (Tett & Meyer, 
1993). Việc nghỉ việc có thể là bị bắt buộc hay tự nguyện. Việc bị bắt buộc nghỉ việc 
thường chủ yếu diễn ra khi doanh nghiệp gặp khó khăn hay người lao động không đáp 
ứng được các yêu cầu trong công việc. Việc nghỉ việc tự nguyện xảy ra khi người lao 
động muốn chuyển đến các tổ chức khác khi họ cảm thấy tổ chức hiện tại không thể 
đáp ứng các nhu cầu của họ hay khi họ tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở những tổ chức khác. 

4. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết nghiên cứu 
4.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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4.2. Các giả thuyết nghiên cứu 

Trong các nghiên cứu, căng thẳng liên quan đến công việc liên tục được trích 
dẫn là một dự báo quan trọng về ý định nghỉ việc của nhân viên. Sự căng thẳng thường 
xuyên trong công việc có thể dẫn đến sức khỏe kém và suy nhược cơ thể ở người lao 
động (Lim, Bogossian, & Ahern, 2010) và cuối cùng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất 
công việc (AbuAlRub, 2004). Nghiên cứu của AbuAlRub (2004) chỉ ra mối liên hệ 
giữa căng thẳng công việc và ý định nghỉ việc của nhân viên. Do vậy, có thể đưa ra giả 
thuyết như sau: 

H1: Sự căng thẳng trong công việc làm gia tăng ý định nghỉ việc của nhân viên. 

Số lượng các minh chứng về mối liên hệ giữa sự hài lòng trong công việc và ý 
định nghỉ việc của nhân viên gia tăng mạnh mẽ. Các nghiên cứu trước đã nhấn mạnh 
rằng sự hài lòng trong công việc là một yếu tố làm giảm đi ý định nghỉ việc của người 
lao động. Ví dụ như nghiên cứu của Cho và ctg (2012). Trong nghiên cứu này, các tác 
giả đã chỉ ra rằng những nhân viên không hài lòng với công việc có ý định nghỉ việc 
cao hơn so với những nhân viên cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại. Một nghiên 
cứu của Delobelle và ctg (2011) cũng cho kết quả tương tự. Như vậy, có thể đưa ra giả 
thuyết như sau: 

H2: Sự hài lòng trong công việc làm suy giảm ý định nghỉ việc của người lao 
động. 

Theo lý thuyết trao đổi xã hội, nếu người lao động nhận thức rằng doanh nghiệp 
quan tâm tới nhu cầu của họ thì ý định nghỉ việc sẽ giảm và suy nghĩ tích cực của 
người lao động dành cho doanh nghiệp và công việc sẽ tăng. Trong thực tế, một số 
nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh sự tác động của “sự hỗ trợ của tổ chức được 
nhận thức bởi người lao động” đến ý định nghỉ việc của người lao động (Dawley, 
Houghton, & Bucklew, 2010). Do vậy, có thể đưa giả thuyết: 

H3: Sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức bởi người lao động sẽ làm giảm ý 
định nghỉ việc của người lao động. 

5. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 
5.1. Thang đo 

Mô hình nghiên cứu gồm 4 cấu trúc khái niệm. Thang đo cho các cấu trúc khái 
niệm này được thừa kế từ các nghiên cứu trước đây. Các mục hỏi được đo lường trên 
thang đo Likert 5 điểm với 1: Hoàn toàn không đồng ý, 3: Không có ý kiến và 5: Hoàn 
toàn đồng ý. Cụ thể hơn, 6 mục hỏi cho khái niệm “Sự căng thẳng trong công việc” và 
“Sự hài lòng về công việc” được kế thừa từ Tongchaiprasit & Ariyabuddhiphongs 
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(2016). Liên quan đến khái niệm “Sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức” và “Ý định 
nghỉ việc”, tác giả sử dụng các mục hỏi của Akgunduz & Sanli (2017). Các mục hỏi 
được mô tả chi tiết ở Bảng 2. 

5.2. Quá trình thu thập dữ liệu 

Đối tượng thu thập mẫu là các nhân viên trong các doanh nghiệp với quy mô 
nhỏ và vừa tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Việc khảo sát được tiến hành với các 
nhóm đối tượng khác nhau về giới tính, tuổi tác, thu nhập và trình độ học vấn. Việc 
khảo sát được thực hiện online và theo kiểu thuận tiện. Tổng cộng đã có 635 người 
thực hiện việc khảo sát. Đặc điểm của mẫu thu thập được mô tả trong Bảng 1. 

Bảng 1: Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ 
(người) (%) 

Giới tính 
Nữ 412 65 
Nam 223 35 
Tổng 635 100 

Độ tuổi 

Dưới 25 tuổi 380 60 
Từ 25 đến 34 tuổi 205 32 
Từ 35 đến 44 tuổi 32 5 
Từ 45 đến 54 tuổi 6 1 
Từ 55 tuổi trở lên 12 2 
Tổng 635 100 

Trình độ học vấn 

THPT 28 4 
Cao đẳng, đại học 505 80 
Sau đại học 98 15 
Khác 4 1 
Tổng 635 100 

Nghề nghiệp 

Nhân viên văn phòng 68 11 
Nhân viên khối kỹ thuật 28 4 
Nhân viên kinh doanh 64 10 
Quản lý 56 9 
Công chức, viên chức 30 5 
Khác 389 61 
Tổng 635 100 

Mức thu nhập 

Dưới 7 triệu đồng 357 56 
Từ 7 đến 15 triệu đồng 198 31 
Từ 16 đến 25 triệu đồng 54 9 
Từ 26 triệu đồng trở lên 26 4 
Tổng 635 100 

5.3. Phương pháp nghiên cứu 
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Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng nhằm kiểm định mô hình và 
các giả thuyết nghiên cứu. Mẫu thu thập trước tiên được sàng lọc và loại bỏ những 
dòng dữ liệu không đạt yêu cầu. Tiếp theo, mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng 
để kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Khác với các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu 
này thực hiện mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương bé nhất từng phần (PLS-SEM) 
vì phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu hiện nay (Hair và ctg, 
2014; Ringle và ctg, 2012) cũng như thể hiện một số ưu điểm so với CB-SEM (Hair và 
ctg, 2017). PLS-SEM được sử dụng để ước lượng đồng thời mô hình đo lường và mô 
hình cấu trúc của mô hình nghiên cứu đề xuất. Trước tiên, tác giả sử dụng phần mềm 
Excel để thực hiện thống kê mô tả, sau đó, phần mềm Smart-PLS 3.2.8 được sử dụng 
để phân tích mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. 

6. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
6.1. Kiểm định mô hình đo lường 

Bảng 2: Thông tin Outerweight 

Các thang đo Outerweight 
Sự căng thẳng trong công việc   
Công việc lặp đi lặp lại 0.239 
Sự hỗ trợ thiếu hiệu quả từ quản lý 0.191 
Trả lương thấp 0.257 
Không có triển vọng nghề nghiệp 0.238 
Ít được tham gia vào thực hiện các quyết định 0.251 
Thiếu sự kiểm soát trong công việc 0.228 
Sự hài lòng về công việc  
Bản chất công việc 0.315 
Khả năng phát triển và được nhìn nhận năng lực 0.306 
Quan hệ giữa đồng nghiệp * 
Môi trường làm việc 0.238 
Thu nhập 0.251 
Chính sách của công ty 0.254 
Sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức  
Công ty rất quan tâm về biểu hiện tốt của tôi 0.218 
Khi tôi có vấn đề, tôi có thể nhận được sự trợ giúp từ công ty 0.222 
Công ty sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần sự ủng hộ đặc biệt 0.224 
Công ty cố gắng làm công việc của tôi càng thú vị càng tốt 0.252 
Công ty tự hào về những thành tựu của tôi trong công việc 0.186 
Công ty trân trọng sự đóng góp của tôi vào biểu hiện tốt của công ty 0.193 
Ý định nghỉ việc  
Tôi luôn nghĩ đến việc nghỉ việc 0.421 
Ngay khi tôi tìm được công việc tốt hơn, tôi sẽ rời khỏi công ty hiện tại 0.398 
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Tôi thật sự suy nghĩ nghiêm túc về việc nghỉ việc 0.382 
Việc kiểm định nhằm kiểm tra sự phù hợp, độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị 

phân biệt của thang đo. 
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Bảng 3: Thông tin thang đo 

Cấu trúc khái niệm và thang đo 
Hệ số 

tải nhân 
tố 

Hệ số 
tin cậy 
tổng 
hợp 

Cronbac
h's 

Alpha 

Phươ
ng sai 
trích 
trung 
bình 

Sự căng thẳng trong công việc  0.862      0.807      
0.511  

Công việc lặp đi lặp lại     0.606     
Sự hỗ trợ thiếu hiệu quả từ quản lý     0.705     
Trả lương thấp     0.681     
Không có triển vọng nghề nghiệp     0.767     
Ít được tham gia vào thực hiện các quyết định     0.755     
Thiếu sự kiểm soát trong công việc     0.762     

Sự hài lòng về công việc   0.853      0.786      
0.538  

Bản chất công việc     0.709     
Khả năng phát triển và được nhìn nhận năng 
lực     0.769     

Quan hệ giữa đồng nghiệp  *     
Môi trường làm việc     0.728     
Thu nhập     0.715     
Chính sách của công ty     0.743     

Sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức   0.898      0.865      
0.596  

Công ty rất quan tâm về biểu hiện tốt của tôi     0.788     
Khi tôi có vấn đề, tôi có thể nhận được sự trợ 
giúp từ công ty     0.756     

Công ty sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần sự ủng hộ 
đặc biệt     0.797     

Công ty cố gắng làm công việc của tôi càng thú 
vị càng tốt     0.768     

Công ty tự hào về những thành tựu của tôi 
trong công việc     0.742     

Công ty trân trọng sự đóng góp của tôi vào biểu 
hiện tốt của công ty     0.780     

Ý định nghỉ việc   0.872      0.778      
0.695  

Tôi luôn nghĩ đến việc nghỉ việc     0.882     
Ngay khi tôi tìm được công việc tốt hơn, tôi sẽ 
rời khỏi công ty hiện tại     0.755     

Tôi thật sự suy nghĩ nghiêm túc về việc nghỉ     0.858     
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việc 
Ghi chú: (*) Mục hỏi bị xóa do không phù hợp với mô hình 

Các thang đo có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0.4 chứng tỏ được độ tin cậy và được 
giữ lại trong mô hình nghiên cứu (Bagozzi và ctg, 1991; Hair và ctg, 2011). Với hệ số 
tin cậy tổng hợp lớn hơn 0.7 và giá trị Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.7, các thang đo có 
độ tin cậy nhất quán nội bộ (Hair và ctg, 2017). Với giá trị phương sai trích trung bình 
lớn hơn 0.5, các thang đo đạt được độ giá trị hội tụ (Hair và ctg, 2017). 

Để đánh giá giá trị phân biệt, tác giả sử dụng thông tin tỷ lệ HTMT theo gợi ý 
của Henseler và ctg (2014). Các tỷ lệ HTMT trong bảng 4 đều nhỏ hơn 0.9 chứng tỏ 
các thang đo có giá trị phân biệt (Henseler và ctg, 2014) 

Bảng 4: Thông tin tỷ lệ HTMT 

  
Sự căng 

thẳng trong 
công việc 

Sự hài lòng 
về công việc 

Sự hỗ trợ 
của tổ chức 
được nhận 

thức 
Sự hài lòng về công việc 0.150     
Sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức 0.211 0.724   
Ý định nghỉ việc 0.489 0.442 0.482 

6.2. Kiểm tra mô hình cấu trúc 

Việc kiểm tra mô hình cấu trúc bao gồm 6 bước như sau: (1) Kiểm tra sự đa 
cộng tuyến, (2) Kiểm tra các giả thuyết trong nghiên cứu, (3) Đánh giá hệ số xác định 
R2, (4) Đánh giá hệ số tác động f2, (5) Đánh giá sự liên quan của dự báo Q2, (6) Đánh 
giá hệ số q2. 

Bảng 5: Thông tin VIF, hệ số tác động và giá trị p 
Mã 
giả 

thuyết 
Giả thuyết VIF 

Hệ số 
tác 

động 

Giá trị 
p Kết luận 

  Sự căng thẳng trong công việc 1.035 0.335 0% Chấp nhận 
  Sự hài lòng về công việc 1.529 -0.195 0% Chấp nhận 
  Sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức 1.571 -0.225 0% Chấp nhận 
 

Các giá trị VIF đều nhỏ hơn 5 chứng tỏ các nhân tố trong mô hình không có sự 
đa cộng tuyến (Hair và ctg, 2017). Các giá trị p nhỏ hơn 5%, chứng tỏ các giả thuyết 
đều được chấp nhận. 

Đánh giá hệ số xác định R2 và sự liên quan của dự báo Q2 
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Bảng 6: Thông tin hệ số xác định R2 và chỉ số dự báo Q2 

  R2 Q2 

Ý định nghỉ việc 0.289 0.188 
Giá trị R2 biến thiên từ 0 đến 1, giá trị càng cao càng chứng minh tính chính xác 

trong việc dự báo của mô hình. Việc xác định giá trị R2 bao nhiêu là chấp nhận được 
không dễ dàng khi việc này tùy thuộc vào độ phức tạp của mô hình và bối cảnh nghiên 
cứu. Trong lĩnh vực người tiêu dùng, giá trị R2 = 0.20 được xem là cao. Các giá trị R2 
= 0.75, 0.50 và 0.25 được xem là đáng kể, trung bình và yếu (Hair và ctg, 2011; 
Henseler và ctg, 2009) 

Các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra giá trị Q2 được đề xuất bởi Geisser (1974) và 
Stone (1974). Trong mô hình cấu trúc, giá trị Q2 của biến phụ thuộc lớn hơn 0 chỉ ra sự 
liên quan dự đoán của mô hình nghiên cứu đến biến phụ thuộc. 

Đánh giá hệ số tác động f2 và hệ số q2 

Bảng 7: Thông tin hệ số tác động f2 và hệ số q2 

  f2 q2 

Sự căng thẳng trong công việc         0.153          0.087  
Sự hài lòng về công việc         0.035          0.020  
Sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức         0.045          0.026  

Bên cạnh việc đánh giá giá trị R2 của các biến phụ thuộc, sự thay đổi của giá trị 
R2 khi một biến độc lập được bỏ ra khỏi mô hình nghiên cứu cũng được sử dụng để 
đánh giá ảnh hưởng của một biến độc lập đến biến phụ thuộc. Theo Cohen (1988), các 
giá trị f2 = 0.02, 0.15 và 0.35 được xem là nhỏ, trung bình và đáng kể. Nếu giá trị f2 
nhỏ hơn 0.02 thì xem như biến độc lập không có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. 

Tương tự như việc sử dụng hệ số f2 để đánh giá các giá trị R2, hệ số q2 cũng 
được sử dụng để đánh giá sự thay đổi của Q2. Các giá trị q2 = 0.02, 0.15 và 0.35 chỉ ra 
rằng biến độc lập có tính liên quan về dự báo nhỏ, trung bình và mạnh đến các biến 
phụ thuộc (Hair và ctg, 2017) 

7. Kết luận và hàm ý quản trị 
7.1. Kết luận 

Nghiên cứu này nhằm kiểm định tác động của ba nhân tố: Sự căng thẳng trong 
công việc, Sự hài lòng về công việc, Sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức bởi người 
lao động đến ý định nghỉ việc của người lao động. Như kỳ vọng, sự hài lòng về công 
việc và sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức bởi người lao động làm giảm đi ý định 
nghỉ việc của nhân viên trong khi đó sự căng thẳng trong công việc làm gia tăng ý định 
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nghỉ việc của nhân viên. Với các giả thuyết được ủng hộ bởi dữ liệu khảo sát, nghiên 
cứu đã có những đóng góp quan trọng về mặt học thuật và thực tiễn. 

7.2. Hàm ý quản trị 

Kết quả khảo sát đã cho thấy sự hài lòng về công việc và sự hỗ trợ của tổ chức 
được nhận thức bởi người lao động có tác động làm giảm đi ý định nghỉ việc của nhân 
viên. Tuy nhiên, sự quan tâm của tổ chức có tác động mạnh hơn so với sự hài lòng về 
công việc (thông tin Bảng 4). Doanh nghiệp cần lưu ý tập trung vào việc hỗ trợ cho 
nhân viên để họ có thể yên tâm cống hiến cho doanh nghiệp. Kết quả khảo sát về “sự 
hỗ trợ của tổ chức được nhận thức bởi người lao động” cho thấy nhân viên đánh giá 
cao việc doanh nghiệp đã cố gắng làm cho công việc của người lao động trở nên thú vị 
(chỉ số outerweight = 0.252). Từ kết quả này, doanh nghiệp cần làm cho công việc cho 
người lao động trở nên thú vị, mới lạ, có thử thách thay vì sự nhàm chán. Bên cạnh đó, 
người lao động cũng đánh giá cao việc công ty sẵn sàng giúp đỡ người lao động khi 
người lao động cần sự giúp đỡ trong những trường hợp đặc biệt (chỉ số outerweight = 
0.224) 

Về sự hài lòng với công việc, nhân viên đánh giá cao bản chất công việc đem 
đến sự hài lòng cho họ (chỉ số outerweight = 0.315) và tiếp theo là khả năng phát triển 
mà công việc đem lại cho họ (chỉ số outerweight = 0.306). 

Bên cạnh đó, sự căng thẳng trong công việc làm gia tăng ý định nghỉ việc của 
nhân viên. Trả lương thấp là một trong những lý do quan trọng nhất dẫn đến việc chản 
nản công việc của người lao động (chỉ số outweight = 0.257) và tiếp đến là việc ít 
được tham gia vào việc ra quyết định (chỉ số outweight = 0.251). Doanh nghiệp nên 
quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề thu nhập của người lao động, tiếp đến là nên cho 
phép người lao động tham gia nhiều hơn nữa vào quá trình ra quyết định 

7.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai 

Cũng như các nghiên cứu khác, nghiên cứu này cũng có những hạn chế nhất 
định. Thứ nhất, không chỉ có ba yếu tố: sự căng thẳng trong công việc, sự hài lòng 
trong công việc và sự hỗ trợ của tổ chức được nhận thức bởi người lao động ảnh 
hưởng đến ý định nghỉ việc mà còn nhiều yếu tố khác. Thứ hai, nghiên cứu chưa phân 
tích sự ảnh hưởng của các biến nhân khẩu học có tác động điều tiết mối quan hệ giữa 
các biến độc lập và biến phụ thuộc. Cuối cùng, nghiên cứu này chỉ giới hạn trong các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, do vậy, trong tương lai, các nghiên cứu cần mở rộng đối 
tượng điều tra để có thể có được kết luận mang tính tổng quát hơn. 
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QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHÔNG THỂ ĐỨNG NGOÀI LÀN SÓNG 
CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

ThS. Trương Thị Thúy Vân 

Tóm tắt 

Trong các yếu tố để hình thành và vận hành doanh nghiệp, nguồn nhân lực luôn 
đóng vai trò quan trọng và mang tính quyết định. Do đó, công tác tìm kiếm, đào tạo, 
quản lý nguồn nhân lực luôn cần đến một đội ngũ có chuyên môn cao, kỹ năng tốt. 
Quản trị nhân lực giữ vai trò vô cùng quan trọng và đây thực sự là bộ phận góp phần 
xây dựng một bộ máy tổ chức bền vững, một công ty ổn định, phát triển hưng thịnh. 
Nếu như nói bộ phận bán hàng là mũi nhọn đứng đầu, mang lại mọi nguồn lợi, doanh 
thu cho doanh nghiệp, thì nhân sự được xem là hậu phương vững chắc giúp doanh 
nghiệp phát triển. Giống như tất cả các ngành nghề khác, ngành nhân sự cũng không 
thể đứng ngoài làn sóng của cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài tìm kiếm tài năng, 
phải học cách để giữ người tài, quy hoạch nguồn nhân lực làm sao phù hợp với định 
hướng kinh doanh cũng như văn hóa của công ty; làm nhân sự phải tư duy theo kiểu 
kinh doanh, cũng phải hoàn thành mục tiêu kinh doanh mà công ty đề ra. Hiện nay bộ 
phận  nhân sự ở các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam đã hoạt động theo phương 
cách đó, song bộ phận nhân sự của các công ty nhỏ và vừa tại Việt Nam vẫn chưa bắt 
kịp xu thế. Muốn đuổi kịp thế giới và không bị làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 
nuốt chửng, người làm nhân sự Việt Nam cần nhanh chóng thay đổi. 

Key words: Ngành nhân sự, cách mạng công nghiệp 4.0, quản trị nguồn nhân 
lực  

 

1. Ảnh hưởng từ cách mạng công nghiệp 4.0 đến quản trị nguồn nhân lực 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang tạo ra sự thay đổi nhanh 
chóng trong cách quản lý, điều hành cũng như quá trình phát triển của doanh nghiệp. 
Đây là cơ hội lớn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn nhân lực (NNL) chất lượng cao, năng suất lao động 
thấp đang là vấn đề thách thức của Việt Nam để sẵn sàng cho một giai đoạn mới dựa 
trên nền tảng khoa học công nghiệp 4.0. Mặt trái của CMCN 4.0 là có thể phá vỡ thị 
trường lao động. Khi tự động hóa đang dần thay thế lao động chân tay trong nền kinh 
tế, robot thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, hàng triệu lao động trên thế giới có 
thể rơi vào cảnh thất nghiệp. Điều này cũng là một trong những yếu tố tác động trực 
tiếp đến xu hướng quản trị nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số hiện nay. 
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Khái niệm quản trị nguồn nhân lực đang dần thay thế cho quản trị nhân sự bởi 
quan điểm chủ đạo sau: Con người không đơn thuần chỉ là một yếu tố của quá trình 
sản xuất kinh doanh mà là một nguồn tài sản quý báu của tổ chức, doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp chuyển từ tình trạng “tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành” sang 
“đầu tư nguồn nhân lực để có lợi thế cạnh tranh hơn, lợi nhuận cao hơn và hiệu quả 
hơn”. Từ quan điểm này, quản trị nguồn nhân lực được phát triển trên cơ sở của các 
nguyên tắc chủ yếu sau: 

Thứ nhất, nhân viên cần được đầu tư thỏa đáng để phát triển các năng lực riêng, 
nhằm thỏa mãn các nhu cầu cá nhân, đồng thời tạo ra năng suất lao động, hiệu quả làm 
việc cao và đóng góp tốt nhất cho tổ chức. 

Thứ hai, các chính sách, chương trình và thực tiễn quản trị nguồn nhân lực cần 
được thiết lập và thực hiện sao cho có thể thỏa mãn cả nhu cầu vật chất và tinh thần 
của nhân viên. 

Thứ ba, môi trường làm việc cần được thiết lập sao cho có thể kích thích nhân 
viên phát triển và sử dụng tối đa các kỹ năng của mình. 

Thứ tư, vấn đề chức năng nhân sự cần được thực hiện phối hợp và là một bộ 
phận quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thứ năm, nhiệm vụ quản trị con người là của tất cả các quản trị gia, không còn 
đơn thuần của trưởng phòng nhân sự hay tổ chức cán bộ. 

Thứ sáu, quản trị nguồn nhân lực là nhằm đảm bảo đúng số lượng, trình độ và 
kỹ năng phù hợp, đúng nơi, đúng lúc. 

Theo nhiều nghiên cứu, hiện có 10 xu hướng quản trị nguồn nhân lực đã, đang 
và sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Cụ thể gồm:  

(i) Xây dựng tổ chức của tương lai: Tốc độ của sự thay đổi và áp lực liên tiếp 
trong thời đại CMCN 4.0 khiến các chuyên viên nhân sự nhận ra rằng, việc xây dựng 
tổ chức của tương lai là một thách thức. Do vậy, cần phải thiết kế lại một tổ chức mới 
nhằm tích cực xây dựng các mạng lưới và hệ sinh thái thuộc tổ chức, trong đó, sự nhạy 
bén đóng vai trò trung tâm trong tổ chức của tương lai. 

(ii) Sự nghiệp và học tập luôn song hành cùng nhau: Xu hướng này thúc đẩy các 
doanh nghiệp hướng tới những trải nghiệm học tập xuyên suốt, cho phép nhân viên 
xây dựng các kỹ năng nhanh chóng, dễ dàng và phù hợp với khả năng riêng của họ. 
Khảo sát cho thấy, sự nghiệp và học tập tăng lên vị trí thứ 2 về mức độ quan trọng với 
83% các chuyên viên nhận định “quan trọng hoặc rất quan trọng”. 
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(iii) Thu hút nhân tài – Tập trung vào kinh nghiệm của ứng viên: Thu hút nhân 
tài hiện đã trở thành thử thách quan trọng xếp thứ 3 mà các doanh nghiệp phải đối mặt. 
Tuy nhiên, quy trình tuyển dụng ứng viên của các doanh nghiệp hiện nay đã thuận tiện 
và chất lượng hơn, thông qua mạng xã hội, số liệu phân tích và các phần mềm quản trị, 
doanh nghiệp tích hợp khả năng nhận thức để tìm kiếm nhân sự theo một cách mới; từ 
đó, quyết định người sẽ phù hợp với công việc, đội nhóm và công ty. 

(iv) Chú trọng trải 
nghiệm của nhân viên đối với 
công ty: Văn hóa doanh 
nghiệp và sự gắn kết là các 
yếu tố tạo nên trải nghiệm của 
nhân viên ở công ty. Trong kỷ 
nguyên mới, các doanh nghiệp 
đang chú trọng nâng cao trải 
nghiệm của nhân viên, ngay từ 
lúc tiếp xúc lần đầu giữa ứng 
viên và nhà tuyển dụng, cho 
đến những hoạt động nội bộ, 
chính sách phúc lợi, thậm chí 
áp dụng chỉ số đo lường sự hài 

lòng của khách hàng cho nhân viên của mình. 

(v) Quản lý hiệu quả làm việc: Hiện nay, nhiều công ty đang giảm sự tập trung 
vào việc thẩm định, thay vào đó là chú trọng đào tạo và lắng nghe phản hồi, triển khai 
những khuôn mẫu làm việc mới trên quy mô lớn hơn. Hướng tiếp cận mới trong quản 
trị hiệu suất làm việc của doanh nghiệp đã góp phần gia tăng hiệu suất làm việc và 
thay đổi văn hóa đoàn thể. 

(vi) Xóa nhòa biên giới giữa lãnh đạo và nhân viên: Khi các mô hình tổ chức số 
hóa nổi lên, sự lãnh đạo cũng dần thay đổi. 80% người được khảo sát cho rằng, sự 
quản lý là một vấn đề quan trọng. Ngày nay, các tổ chức đòi hỏi sự nhanh nhẹn, đa 
dạng và cần những nhà lãnh đạo trẻ hoặc những mô hình lãnh đạo mới bắt kịp “con 
đường số hóa” để tăng tốc doanh nghiệp. Nhiều công ty đã xô ngã biên giới của những 
cấp bậc quản lý truyền thống, trao quyền cho những hạt giống lãnh đạo mới để thúc 
đẩy tổ chức thay đổi phù hợp với kỷ nguyên số. 

(vii) Lãnh đạo nhân sự số hóa – nền tảng, con người và công việc: Khi tiến tới 
kỹ thuật số, lãnh đạo nhân sự phải trở thành người dẫn đầu trong quy trình tổ chức số 
hóa. Nghĩa là vượt ra khỏi những khuôn khổ truyền thống để phát triển nguồn nhân lực 
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thế hệ mới trong không gian làm việc kỹ thuật số, áp dụng công nghệ để thay đổi cách 
mà chúng ta làm việc và liên kết với nhau trong công việc. 

(viii) Tập trung phân tích yếu tố con người: Dữ liệu về con người trở nên quan 
trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong công việc. Trước đây, các nguyên tắc kỹ thuật 
được sở hữu bởi các chuyên viên dữ liệu, nhưng hiện tại, việc phân tích yếu tố con 
người chính là chìa khóa hỗ trợ mọi thứ từ vận hành, quản lý cho đến thu hút nhân tài 
và các hoạt động tài chính. Tuy nhiên, việc sẵn sàng tận dụng các số liệu phân tích con 
người vẫn còn là thách thức. Chỉ 8% báo cáo của các tổ chức cho biết, họ có nguồn dữ 
liệu có thể sử dụng được; trong khi đó, chỉ 9% tin rằng họ khá hiểu biết về các nhân tố 
tài năng có thể giúp ích cho tổ chức. 

(ix) Sự đa dạng và tính toàn diện – Khoảng cách thực tế: Sự công bằng, tính hợp 
lý và sự toàn diện là những vấn đề thuộc tầm Giám đốc điều hành của các doanh 
nghiệp thế giới. 

(x) Tăng lực lượng lao động: Robot, trí tuệ nhân tạo, cảm ứng máy tính có nhận 
thức từ lâu đã trở thành xu hướng chủ đạo trong nền kinh tế mở. Các công ty giờ đây 
không chỉ sử dụng lao động cố định, mà còn hợp tác với những lao động tự do trong 
nền kinh tế thời vụ. Theo đó, thời gian tới, lực lượng lao động, máy móc và các phần 
mềm quản lý, hỗ trợ công việc sẽ tăng lên. 

1. Thách thức quản trị nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số 

Theo Quyết định số 9028/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch 
tổng thể phát triển công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu 
chung của Quy hoạch nhằm đảm bảo đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước 
công nghiệp. Sản phẩm công nghiệp đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất 
(đến năm 2030, tỷ lệ này là 70%) tiêu dùng nội địa, xuất khẩu 25% giá trị sản xuất 
công nghiệp. 

Cuộc CMCN 4.0 đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong cách quản lý, điều 
hành cũng như phát triển của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đều đòi hỏi cao về năng 

lực đối với người dự tuyển, nhất là 
người dự tuyển cao cấp. Ngược 
lại, người dự tuyển cũng đòi hỏi 
cao hơn về quyền lợi và đãi ngộ 
sau khi được tuyển dụng. Một bộ 
phận lao động trẻ không có 
khuynh hướng gắn bó lâu dài với 
doanh nghiệp mà chỉ muốn trải 
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nghiệm một thời gian rồi "nhảy việc". Các doanh nghiệp đều có lực lượng lao động 
hiện hữu và đều có yêu cầu tuyển dụng bổ sung NNL mới… Thực tế trên đã và đang 
tác động trực tiếp đến xu hướng phát triển trong quản trị NNL ở mỗi công ty. 

Theo lý thuyết quản trị, hạ tầng một doanh nghiệp bao gồm 4 yếu tố quan trọng: 
con người, quy trình, cơ cấu tổ chức và công nghệ. Khi một trong 4 yếu tố đó thay đổi, 
các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng và thay đổi tạo ra một trạng thái cân bằng mới cho doanh 
nghiệp.  

Trước tác động của CMCN 4.0, quản trị NNL là một trong 4 thành phần chủ 
chốt nói trên sẽ thay đổi rất nhiều trong thời gian tới. Nghiên cứu thực tiễn cũng như 
tham khảo các công trình nghiên cứu trước đây có thể thấy, trong kỷ nguyên số quản 
trị NNL sẽ thay đổi những vấn đề cốt lõi sau: 

Thứ nhất, mô hình và quy trình kinh doanh đang dần thay đổi: Công nghệ đã 
giúp cho cơ cấu tổ chức trở nên tinh gọn bằng cách kết nối trực tiếp khách hàng vào 
quá trình kinh doanh sản xuất, ví dụ như xe taxi công nghệ. Tự động hóa triển khai 
ngày càng nhiều trong quy trình kinh doanh cũng làm thay đổi tương tác và quy trình 
trong DN. Các chuyên viên nhân sự cần tích hợp các chức năng nhân sự nhanh hơn, 
trực tiếp tham chiến cùng với các chức năng trong vận hành. Các hoạt động nhân sự 
cần hướng tới khách hàng – nhân viên trong DN cũng như khách hàng bên ngoài của 
công ty. Các chuyên viên nhân sự cũng cần chủ động hơn trong triển khai công tác 
chuyên môn thay vì chờ đợi đáp ứng với các thách thức bên ngoài. Đáp ứng theo thời 
gian thực là thách thức quan trọng bắt nguồn từ thay đổi mô hình và quy trình trong kỷ 
nguyên 4.0 với các chuyên viên nhân sự. Các phần mềm đo lường sẽ thông báo về tình 
trạng làm việc kém hiệu quả của nhân viên và chuyên viên nhân sự trực chiến sẽ phải 
làm ngay một số điều gì đó để giải quyết tình huống trước mắt. 

Thứ hai, cơ cấu tổ chức nhân sự của doanh nghiệp có xu hướng mở và chia sẻ 
hơn: Các thay đổi về công nghệ đã khiến cho mô hình doanh nghiệp hiện nay mở và 
chia sẻ hơn. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động sẽ thay đổi từ ràng 
buộc về pháp lý – hợp đồng chuyển sang ràng buộc trên cam kết thực hiện công việc 
và nguyên tắc chia sẻ công việc, chia sẻ lợi nhuận. Lý do doanh nghiệp có thể áp dụng 
các mô hình thay đổi so với trước đây là bởi vì công nghệ cho phép đo lường, tính toán 
và xác định cụ thể phần đóng góp giữa doanh nghiệp và người lao động theo thời gian 
thực.  

Thứ ba, NNL tập trung nhiều hơn vào các nhóm việc chuyên môn có giá trị gia 
tăng cao: Trong một hội thảo gần đây, đại diện Công ty Thế giới di động đã công bố 
một nghiên cứu liên quan đến quản trị NNL và cho biết, Công ty Thế giới di động chỉ 
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cần 2 nhân viên tính lương cho hơn 31 ngàn lao động tại doanh nghiệp. Điều đó thể 
hiện các công việc mang tính chất hành chính sự vụ trong nhân sự sẽ được thay thế 
bằng các công nghệ. Ví dụ, trong công tác tuyển dụng, các biểu mẫu tuyển dụng sẽ 
giảm bớt do ứng dụng quản trị tuyển dụng. Công tác đánh giá nhân lực sẽ giảm nhẹ 
tính hành chính khi có các phần mềm đánh giá hiệu suất trên điện thoại di động theo 
thời gian thực, thay vào đó, các chuyên viên nhân sự sẽ dành phần lớn thời gian giúp 
cho các nhân viên làm thế nào để tối ưu và cực đại hóa hiệu suất bản thân. 

Thứ tư, thể hiện rõ ưu việt của dữ liệu lớn và lượng hóa công tác nhân sự: Dữ 
liệu lớn cùng với hệ thống máy tính đã và đang giúp các nhà quản trị nhân sự thực hiện 
tốt hơn vai trò quản trị NNL của mình. Từ trước tới nay, những vấn đề trong nhân sự 
rất khó lượng hóa thông qua dữ liệu như gắn kết nhân viên, khả năng phát triển, mức 
độ hài lòng trong công việc. Hiện nay, thông qua dữ liệu lớn và các công nghệ 4.0, 
doanh nghiệp có thể số hóa những vấn đề nói trên. Trên nền tảng dữ liệu đó, doanh 
nghiệp có thể sử dụng để phân tích, đưa ra những phán đoán và dự báo về từng nhân 
viên. Tập trung dữ liệu, phân tích và đưa ra những giải pháp nhân sự cá nhân hóa cho 
từng nhân viên là tương lai rất gần của công tác nhân sự. 

Thứ năm, thời kỳ của trí tuệ nhân tạo: Song hành với dữ liệu lớn chính là trí 
thông minh nhân tạo trong 
quản trị NNL. Trí thông 
minh nhân tạo áp dụng 
chung với dữ liệu lớn sẽ 
thay thế công tác nhân sự 
như tuyển dụng, đánh giá, 
đào tạo, phát triển và gắn kết 
nhân viên. Dữ liệu lớn sẽ 
gánh vác giúp các chuyên 
viên nhân sự các phần việc 
nặng nhọc nhất và chỉ để lại 
quyền quyết định, phương 
án xử lý cho chuyên viên 

nhân sự.  Ví dụ: Trí thông minh nhân tạo sẽ tự động kiểm tra sàng lọc và phân tích đưa 
ra danh sách 5% nhân viên có khả năng nghỉ việc nhiều nhất trong vòng 6 tháng tới và 
các lựa chọn cho các nhân viên này. Chuyên viên nhân sự sẽ quyết định phương án nào 
và thực thi như thế nào với từng nhân viên trong danh sách này. Ngoài ra, trí thông 
minh nhân tạo cũng có thể tự động phân tích hoạt động của các nhân viên kinh doanh 
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và đưa ra những khuyến nghị tự động về đào tạo để chuyên viên đào tạo quyết định 
thực thi các chương trình đào tạo trong doanh nghiệp. 

Thứ sáu, quản trị lao động 4.0: Công dân kết nối là thuật ngữ mô tả công dân 
của thế kỷ XXI. Khi kết nối, nhân lực sẽ đối diện nhiều bất ổn và những thông tin xấu 
trong cuộc sống. Công tác quản trị nhân lực trong kỷ nguyên 4.0 sẽ hướng tới giúp cho 
nhân lực cân bằng trước áp lực cuộc sống; quản trị về năng lượng tinh thần; quản trị 
nghề nghiệp… Các chuyên viên nhân sự không những phải có trách nhiệm với NNL 
trong công việc mà còn phải có trách nhiệm giúp họ trong cuộc sống công nghệ hàng 
ngày. 

Thứ bảy, đào tạo và phát triển những năng lực làm việc mới: CMCN 4.0 thay 
đổi cách thức cá nhân làm việc và tương tác. Khung năng lực làm việc của nhân sự 
trong kỷ nguyên 4.0 thay đổi và bổ sung rất nhiều. Chuyên viên nhân sự cần tập trung 
và phát triển các chương trình đào tạo các năng lực làm việc mới cho nhân lực trong 
doanh nghiệp. Nhóm năng lực mới bao gồm 2 nhóm nho (một nhóm là các năng lực 
mới trong 4.0 và một nhóm bao gồm các năng lực cũ nhưng có tầm quan trọng gia tăng 
trong thời gian tới). Cụ thể, nhóm năng lực mới bao gồm: quản trị thông tin, quản trị 
quan hệ, quản trị cộng đồng, sử dụng công nghệ hỗ trợ, tiếp cận hệ sinh thái và tư duy 
kinh tế chia sẻ. Nhóm năng lực có tầm quan trọng gia tăng đó là đổi mới sáng tạo, phối 
hợp làm việc, quản trị bản thân, lập kế hoạch, tư duy khách hàng. 
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2. Vấn đề đặt ra đối với quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong 
thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 

Việt Nam có quy mô dân số trên 96 triệu người, đứng thứ 14 thế giới, thứ 3 
trong khu vực Đông Nam Á. Theo Báo cáo Điều tra lao động việc làm quý IV/2017 
của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam ước tính 
khoảng 55,1 triệu người, chiếm khoảng 57% tổng dân số. Như vậy, Việt Nam có NNL 
tương đối dồi dào và đang trong thời kỳ "dân số vàng". Đây là một trong những điều 
kiện thuận lợi của Việt Nam trong thời kỳ CMCN 4.0. Với số lượng nhân lực đông, 
dồi dào thì chất lượng NNL qua đào tạo của Việt Nam cũng có thể được xem là thế 
mạnh trong quá trình CMCN 4.0. Việt Nam có gần 12 triệu nhân lực đã qua đào tạo, 
có trình độ từ đào tạo nghề trở lên, trong đó nhân lực có trình độ từ đại học trở lên có 
khoảng hơn 5 triệu người, chiếm 44% trong tổng số nhân lực đã qua đào tạo. 

Tuy nhiên, bên cạnh lực lượng lao động đã qua đào tạo, NNL chưa qua đào tạo 
chiếm một tỷ lệ khá cao (78,3%). Đây là rào cản, hạn chế lớn của nhân lực Việt Nam 
trong cuộc CMCN 4.0. Những hạn chế này cũng sẽ đưa đến nhiều hệ lụy khác như 
năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh cũng như giá trị NNL Việt Nam trên thị 
trường lao động không cao. 

Theo Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai 2018 của 
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố tháng 4/2018, Việt Nam thuộc nhóm các 
quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0, chỉ xếp thứ 70/100 về NNL. So sánh với 
các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á về chỉ số NNL, Việt Nam xếp sau Malaysia, 
Thái Lan, Philippines và chỉ xếp hạng gần tương đương Campuchia. 

Một trong những thách thức đặt ra đối với các quốc gia đang phát triển khi tiếp 
cận với CMCN 4.0 chính là NNL có tay nghề cao. Theo số liệu trong Báo cáo về mức 
độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai 2018 của WEF, Việt Nam xếp hạng thuộc 
nhóm cuối trong bảng thứ hạng về lao động có chuyên môn cao, thứ 81/100 thậm chí 
xếp hạng sau Thái Lan và Philippines trong nhóm các nước ASEAN. CMCN 4.0 với 
những công nghệ mới, làm thay đổi nền tảng sản xuất, phát sinh thêm nhiều ngành 
nghề mới; đồng thời, đặt ra những yêu cầu mới về nâng cao năng lực quản trị NLL, 
thách thức này không chỉ đặt ra với đội ngũ quản trị nhân sự, các lãnh đạo của công ty 
mà ngay cả với quản lý cấp trung. Vì vậy, để sử dụng linh hoạt công nghệ vào công tác 
quản lý nhân sự, các doanh nghiệp cần lưu ý 5 vấn đề sau: 

Một là, doanh nghiệp cần thiết lập bộ máy nhân sự thích nghi với công nghệ 
cao. Cụ thể, doanh nghiệp cần thiết lập bộ máy nhân sự, đặc biệt là cấp quản lý, phải 
học cách thích nghi với kỷ nguyên công nghệ cao. Như vậy, công tác truyền thông nội 
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bộ của doanh nghiệp cần chú trọng để nhân viên hiểu và nắm vững kỹ năng, đáp ứng 
các yêu cầu của thời đại 4.0. 

Hai là, đẩy mạnh truyền thông nội bộ: doanh nghiệp cần chú trọng việc tuyển 
chọn nhân tài. Nhân tài bên cạnh năng lực chuyên môn còn phải có tầm nhìn rộng mở 
và sẵn sàng hội nhập, giao tiếp đa phương thức. Bởi trên thực tế, nhân sự phù hợp sẽ là 
tài sản quý giá của doanh nghiệp. Không ít doanh nghiệp đôi khi chưa nghiêm túc 
trong việc tuyển chọn nhân tài, thường bỏ qua hoặc kiểm tra sơ sài thông tin về ứng 
viên và trắc nghiệm đầu vào. Phòng nhân sự cần thể hiện vai trò và trách nhiệm trong 
việc xây dựng NNL bằng cách bổ sung vào quy trình tuyển dụng hành động "đánh giá 
nhận thức hội nhập" song hành với đánh giá thử việc về chuyên môn. Về cách làm, có 
2 phương pháp được sử dụng phổ biến sau: 

- Tiếp xúc với người thử việc để "phỏng vấn", theo dõi trong 2 tháng thử việc 
xem họ đã hiểu và cảm nhận về doanh nghiệp như thế nào, lắng nghe tâm tư của họ để 
bổ sung vào các giá trị của DN, và nếu họ hiểu điều gì chưa đúng hay có điều gì thắc 
mắc thì đó cũng là dịp giúp họ giải tỏa tâm lý và hiểu đúng hơn. 

- Thông qua bài kiểm tra hội nhập để đảm bảo rằng người lao động đã hiểu rõ về 
công ty, văn hóa DN, các giá trị cốt lõi và các chuẩn mực đạo đức kinh doanh để có 
được tư duy và thái độ phù hợp. 

Như vậy, nếu nhân sự thử việc đạt về chuyên môn mà không đạt về đánh giá 
nhận thức hội nhập thì phòng nhân sự có quyền đề xuất lãnh đạo gia hạn thời gian thử 
việc theo quy định của Luật Lao động. Đây chính là cơ hội "sửa sai" cho công tác 
tuyển dụng ban đầu để có thể đảm bảo khi đã "tuyển" là sẽ "dụng" được, tìm được 
người có đúng kỹ năng, kiến thức chuyên môn và thái độ phù hợp với doanh nghiệp. 
Ba là, phát triển đào tạo nhân sự nội bộ: doanh nghiệp cần nâng cao công tác đào tạo 
và phát triển NNL nội bộ. Vấn đề này hiện đang được rất nhiều doanh nghiệp chú 
trọng và xem là yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh. doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư chi 
phí và thời gian cho công tác này thông qua việc cử nhân sự đi học trong/ngoài nước 
để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý. Nhiều doanh nghiệp chọn giải 
pháp mời chuyên gia tư vấn hoặc cố vấn độc lập về huấn luyện cho cán bộ chủ chốt để 
lĩnh hội trực tiếp kiến thức và cách làm thực tiễn để áp dụng vào hoạt động của tổ 
chức. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải xác định các vị trí then chốt, người dự phòng và 
lựa chọn những người kế nhiệm phù hợp để có chương trình hành động cụ thể, xây 
dựng đội ngũ kế thừa. 

Bốn là, cải thiện cách “giữ người”: Tuyển chọn, đào tạo và phát triển NNL trong 
doanh nghiệp không tránh khỏi rủi ro, mất mát. Vì thế, song song với công tác này, 
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doanh nghiệp cần cải thiện chính sách nhân sự hợp lý với mong đợi của người lao 
động để giữ chân họ. Do đó, ngoài duy trì các chế độ phúc lợi tốt, doanh nghiệp cần 
hình thành hệ thống phân quyền, ủy quyền hợp lý để các cấp quản lý tự chủ trong công 
việc, qua đó giúp nhà lãnh đạo có nhiều thời gian cho việc lập chiến lược mà vẫn có 
thể kiểm soát công tác điều hành. Về lâu dài, có thể hướng đến việc phân chia lợi 
nhuận và quyền sở hữu cổ phần cho người lao động để gắn kết lợi ích cá nhân với lợi 
ích của tổ chức. 

Năm là, tự động hóa cơ chế quản trị nhân sự: Với lợi thế của CMCN 4.0, các 
doanh nghiệp cần phải áp dụng những giá trị của công nghệ và vận dụng được nó. 
Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cần tự động hóa công tác quản trị NNL. 
Phần mềm quản trị nhân sự mang đến những giải pháp quản lý toàn diện cho doanh 
nghiệp, giúp quy trình quản lý nhân sự của doanh nghiệp trở nên dễ dàng và mang lại 
hiệu quả cao, tiết giảm chi phí và thời gian thực thi nhiệm vụ; đặc biệt là giúp các nhà 
lãnh đạo nhanh chóng có được những quyết định đúng đắn về nhân sự. 
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MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC HIỆN ĐẠI ỨNG DỤNG TẠI 
DOANH NGHIỆP LỚN Ở VIỆT NAM 

ThS. Lưu Thanh Thuỷ 

Tóm tắt 

Bài viết giới thiệu một số mô hình quản trị nhân lực phổ biến và nghiên cứu khả 
năng ứng dụng của các mô hình này tại một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Kết 
quả  cho thấy, tại một số doanh nghiệp lớn, mô hình quản trị nhân lực thường được 
thể hiện thông qua các chính sách, quan điểm, văn hoá và chiến lược nhân sự của 
doanh nghiệp; tuy không hoàn toàn được công bố nhưng có nhiều điểm tương đồng 
giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp lớn với mô hình quản trị nhân 
lực Harvard và mô hình quàn trị nhân lực Guest. 

Từ khoá: Mô hình quản trị nhân lực, quản trị nhân sự 

 

1. Đặt vấn đề  

Nếu phòng nhân sự tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn tập trung với các 
hoạt động hành chính hoá trong lĩnh vực quản trị nhân sự như: tuyển dụng, đào tạo, 
lương thưởng và quan hệ lao dộng, thì các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã và đang 
thực hiện công tác thu hút, phát triển và sử dụng hiệu quả dội ngũ nhân sự của mình 
theo hướng dài hạn, gắn kết và cùng có lợi. Câu hỏi đặt ra là: có sự khác biệt nào trong 
cách thức quản lý con người của các doanh nghiệp? Có phải các doanh nghiệp lớn 
đang áp dụng một mô hình quản trị nhân lực lý tưởng nào đó?  

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Khái niệm Mô hình quản trị nhân lực 

Mô hình quản trị nhân lực là hình mẫu thực hiện quản trị nhân lực trong một tổ 
chức, bảo đảm phản ánh được quan điểm, phong cách và chiến lược quản trị nhân lực, 
qua đó đạt được mục tiêu đã định của tổ chức. 

Mô hình quản trị nhân lực được biểu hiện thông qua hệ thống các chính sách và 
quan điểm quản trị nhân lực, là những biểu hiện cụ thể của trường phái quản trị nhân 
lực (Guest, 2013) 

2.2  Một số Mô hình quản trị nhân lực phổ biến 
a. Mô hình quản trị nhân lực Michigan 
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Mô hình quản trị nhân lực Michigan còn được gọi là mô hình liên kết được đề 
xuất bởi Fombrun, Tichy và Devanna – Trường kinh doanh Michigan (Mỹ). Mô hình 
Michigan nhấn mạnh sự liên kết giữa quản trị nhân lực với chiên lược kinh doanh. Mô 
hình này gồm 4 chức năng cơ bản: tuyển dụng nhân lực, đánh giá nhân lực, đinh mức 
lương bổng và phát triển nhân lực. Các chức năng này nằm trong một tiến trình thứ tự, 
song có tác động qua lại lẫn nhau. Trong hệ thống này, thành tích là một phần không 
độc lập vì từ đó, nó tạo ra lực tác động vào chức năng khác và cũng bị chức năng khác 
tác động trở lại. 

 
Hình 1: Mô hình quản trị nhân lực Michigan 

Nguồn: Fombrun et al. (1984) 

Theo mô hình Michigan, việc xây dựng chiến lược quản trị nhân lực phải được 
tích hợp với chiến lược kinh doanh của tổ chức. Điểm xuất phát trong mô hình 
Michigan là chiến lược kinh doanh phải được thực hiện bằng các nguồn lực sẵn có, đặc 
biệt là nguồn nhân lực. Theo Fombrun, Tichy và Devanna (1984) chi phí lao động tối 
thiểu được tăng cường bởi việc tái cơ cấu tổ chức sẽ là nền tảng cho việc duy trì và 
phát triển tổ chức, do đó, nguồn nhân lực cùng cần được sử dụng một cách hợp lý, khai 
thác đầy đủ các tiềm năng vốn có. 

Trong chức năng tuyển dụng của mô hình Michigan, những ứng viên đáp ứng 
tốt nhất các yêu cầu của tổ chức sẽ được lựa chọn. Thành quả lao dộng của nhân viên 
sẽ được ghi nhận và kiểm nghiệm trong quá trình đánh giá nhân lực. Kết quả đánh giá 
sẽ sử dụng làm cơ sở cho việc xác định tiền lương công bằng và hợp lý, qua đó tạo 
động lực cho nhân viên. Hơn nữa, kết quả đánh giá này cũng làm cơ sở cho việc phát 
triển nhân lực. Bằng cách đó, các biện pháp quản trị nhân lực theo mô hình này sẽ có 
tác động làm tăng năng suất lao động cho nhân viên trong cả hiện tại và tương lai. 

Đóng góp tích cực của mô hình Michigan chính là việc chỉ ra mối quan hệ mật 
thiết giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược quản trị nhân lực, xác định rõ các nhóm 
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chức năng chính của quản trị nhân lực. Những chức năng này có mối liên hệ mật thiết 
với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. 

Điểm yếu là tầm nhìn của tổ chức – một nhân tố quyết định cả 4 chức năng trên 
chưa được đề cập. Hơn nữa, mô hình Michigan thể hiện cách tiếp cận hệ thống “cứng”, 
tập trung trọng điểm vào kết quả làm việc của cá nhân và tập thể. Đồng thời, mô hình 
này cũng tập trung vào quản lý tài sản cá nhân nhằm đạt được mục tiêu chiến lược. 
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b. Mô hình quản trị nhân lực Harvard  

Mô hình Harward được khởi xướng bởi Michael Beer, Lawrence, Specter, Quin 
Mills, Waltan vào năm 1984. Đại diện cho xu hướng “mềm dẻo” với xuất phát điểm là 
con người, tập trung vào mối quan hệ giữa người và người, coi trọng vấn đề giao tiếp, 
tạo động lực và vai trò lãnh đạo trong việc phát triển nhân lực của tổ chức. Mô hình 
Harvard thừa nhận sự tồn tại của nhiều bên liên quan đến công tác quản trị nhân lực 
của tổ chức – những người có quyền lợi, trách nhiệm và sự ảnh hưởng nhất định đến 
quá trình xây dựng, thực hiện và kết quả của các chính sách nhân sự. Các bên liên 
quan bao gồm các nhóm cổ đông khác nhau của người lao động, công đoàn, chính phủ 
và cộng đồng nói chung. Trong đó, vai trò của nhân viên được nhấn mạnh – họ giống 
như bất kì cổ đông còn lại, rất quan trọng trong việc tồn tại và phát triển của tổ chức. 
Lợi ích của các nhóm khác nhau phải được căn bằng nhằm tạo dựng, duy trì mới quan 
hệ tốt đẹp giữa các bên trong tổ chức, làm tiền đề cho chiến lược quản trị nhân lực nói 
riêng và chiến lược kinh doanh nói chung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Mô hình quản trị nhân lực Harvard 

Nguồn: Beer et al (1984) 

Một phân tích quan trọng nữa của mô hình Harvard là nó được bắt rễ sâu từ 
truyền thống quan hệ con người, vì vậy sự phát triển của một nền văn hoá tổ chức dựa 
trên sự tin tưởng lẫn nhau và làm việc theo nhóm được xem là một nền tảng quan trọng 

  
  

Các bên liên quan 
 
Cổ đông 
Quản lý 
Nhóm người làm 
thuê 
Chính phủ 
Cộng đồng 
 

Nhân tố tình 
huống 
 
Đặc tính của lực 
lượng lao dộng 
Chiến lược và điều 
kiện kinh doanh 
Triết lý quản lý 
Thị trường lao 
động 
Đoàn thể 
Nhiệm vụ công 
nghệ 
Luật và các giá trị 
xã hội 
 

Kết quả HRM 
 
Sự cam kết 
Năng lực 
Sự thích hợp 
Hiệu quả chi phí 

Các lựa chọn 
chính sách QTNL 
 
Ảnh hưởng của 
người lao động 
Dòng di chuyển 
nhân lực 
Chế độ làm việc 
Hệ thống lương 
bổng 
Hệ thống công việc 

Hệ quả trong dài 
hạn 
 
Thành công cá 
nhân 
Hiệu quả tổ chức 
Phồn vinh xã hội  
 



39 
 

ảnh hưởng đến người lao động. Vì thế, yếu tố con người cũng như yếu tố văn hoá tổ 
chức phải được tính vào chiến lược quản trị nhân lực, cụ thể là phát triển văn hoá tổ 
chức dựa trên việc lấy con người làm trung tâm, coi sự hài lòng của con người là nền 
tảng. Với quan điểm đó, Beer và cộng sự đã chỉ rõ trong mô hình các yếu tố tác động 
đến người lao động, đó là chế độ làm việc, hệ thống thưởng phạt và các dòng di 
chuyển lao động. Vì vậy, nhà quản trị cần phải lưu ý thực hiện cam kết của mình, với 
niềm tin rằng nguồn nhân lực cung cấp lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc 
đối xử với họ như tài sản chứ không phải chi phí. 

Có thể nói, mô hình Harvard là một bước ngoặt lớn trong quá trình hình thành 
các khái niệm về chính sách nhân sự. Nó đưa ra bốn phương án xây dựng chính sách, 
đó là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến người lao động, xem xét dòng luân chuyển 
nhân sự, xây dựng hệ thống thưởng phạt công minh, thiết lập các hệ thống công việc 
logic. Tuy nhiên, nó chưa nêu bật quy trình xây dựng và thực hiện các chính sách quản 
trị nhân lực. 

c. Mô hình quản trị nhân lực Guest 

Được đề xướng bởi David Guest vào năm 1997, mô hình Guest được cho là sự 
hợp nhất của cách tiếp cận quản trị nhân lực “cứng” với cách tiếp cận “mềm”. Guest 
lập luận rằng hiệu quả của công tác quản trị nhân lực chỉ có dược khi tổ chức đó xây 
dựng và thực thi nhũng chiến lược nhân sự hữu hiệu. Xét ở phương diện chiến lược 
nhân sự, mô hình Guest được cho là tương tự mô hình Harvard. Chính sách đầu tiên là 
thiết kế tổ chức và vị trí công việc, điều này là nền tảng cho việc tuyển dụng và bố trí 
lao động trong tổ chức. Việc xây dựng và thực hiện chiên lược nhân sự cần được tiến 
hành trong bối cảnh môi trường. Mô hình này vượt trội hơn nhiều so với các mô hình 
khác. Mô hình này giả định rằng nhà quản trị nhân sự có chiến lược nhân sự cụ thể để 
bắt đầu, yêu cầu các hoạt động quản trị nhân sự nhất định và khi được thực hiện, sẽ 
dẫn đến kết quả. Bao gồm phần thưởng hành vi, hiệu suất liên quan và kết quả tài 
chính. Mô hình nhấn mạnh chuỗi logic của sáu thành phần: chiến lược nhân sự, thực 
hành quản trị nhân sự, kết quả nhân sự, kết quả hành vi, kết quả thực thi và kết quả tài 
chính. Nhìn ngược lại, kết quả tài chính phụ thuộc vào hiệu suất của nhân viên, kết quả 
hành vi của nhân sự theo định hướng hành động. Kết quả hành vi là kết quả của sự 
cam kết, chất lượng và tính linh hoạt của nhân sự, do đó, bị ảnh hưởng bởi các hoạt 
động nhân sự.  

Thực hành quản trị nhân sự cần phải phù hợp với chiến lược nhân sư, chiến lược 
này phải luôn phù hợp với chiến lược của tổ chức. Ưu điểm của mô hình này là nêu ra 
dược rõ ràng lĩnh vực HRM và phân định được các đầu vào và kết quả. Nhưng động 
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lực quản lý con người rất phức tạp đến nỗi không có mô hình nào (kể cả mô hình 
Guest) có thể nắm bắt chúng một cách toàn diện. 

 
Hình 3: Mô hình quản trị nhân lực Guest 

Nguồn: David E. Guest & Jaap Paauwe (2013) 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp thông tin, dữ liệu thứ cấp qua hình thức 
nghiên cứu tại bàn để hệ thống lại lý thuyết về mô hình quản trị nhân lực và hoạt động 
quản trị nhân lực tại hai doanh nghiệp lớn của Việt Nam, sau đó so sánh nhằm tìm ra 
sự tương đồng giữa thực tiễn với mô hình lý thuyết. 

3. Trường hợp nghiên cứu: Hoạt động quản trị nguồn nhân lực của GE và 
Vinamilk 

3.1. Quản trị nguồn nhân lực tại GE Vietnam 

GE Việt Nam là một trong những công ty Mỹ đầu tiên thành lập tại Việt Nam 
trước cả khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ. Năm 1993, GE đặt văn phòng đại diện tại Hà 
Nội và sau đó là thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác với các tổ chức trong nước. Đến năm 
2003, GE thành lập Công ty TNHH GE, 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 
đặt nhà máy sản xuất tại Hải Phòng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các lình vưc 
Dầu khí & Gas, Năng lượng, Y tế và Hàng không. Hiện tại, hơn 900 người lao động có 
tay nghề và trình độ cao đang làm việc tại GE Việt Nam. 

a. Văn hoá quản trị con người tại GE VN 

GE VN không áp dụng biện pháp hành chính như chấm công bẳng máy quẹt thẻ 
hoặc kiểm tra vân tay và giám sát nhân viên, thay vào đó, nhân viên sẽ làm việc trên 
tinh thần tự giác, dựa trên hiệu quả, cho phép giờ giấc linh hoạt, bắt đầu muộn, ra về 
muộn, không theo thời gian hành chính. Chính sách nhân sự mềm dẻo, linh hoạt theo 
đặc thù của từng công việc, vị trí và hoàn cảnh cá nhân người lao động. Chẳng hạn, 
nhân viên kinh doanh có thể không phải đến văn phòng công ty mỗi ngày hoặc nhân 
viên nữ có con nhỏ, con bệnh sẽ có thể đăng kí làm việc tại nhà. 
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Công ty thiết lập một kênh nội bộ để nhân viên báo cáo về quan ngại của mình, 
nhân viên được khuyến khích nêu ra các quan điểm, các nhận xét, các góp ý, các ý 
kiến phản ảnh về các quyết định, chính sách của cấp trên hoặc thái độ hợp tác của đồng 
nghiệp và các vấn đề khác. 

Hàng năm, quản lý trực tiếp và nhân viên thống nhất các mục tiêu cần đạt trong 
năm. Lãnh đạo và nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và góp ý cho 
nhân viện, giúp nhân viên thấy được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để có kế 
hoạch đào tạo, cải thiện. Có công cụ giúp nhân viên có được nhận xét của tất cả các 
phía: đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, phản hồi 360 độ. 

GE VN nổi tiếng với chương trình đào tạo “Phát triển lãnh đạo của GE”, dành 
cho sinh viên mới tốt nghiệp hoặc nhân viên dưới hai năm kinh nghiệm. Chương trình 
xác định những nhân viên có tố chất lãnh đạo, giúp họ phát triển. Người được lựa chọn 
sẽ tham gia chương trình đào tạo sâu, rộng về quản lý và kỹ năng tại các châu lục, 
không chỉ ở Việt Nam. Hoạt động đào tạo này giúp tạo ra những cán bộ nguồn, có kinh 
nghiệm thực hành tại nước ngoài, tiếp cận làm việc với lãnh đạo cao cấp, tạo dựng mối 
quan hệ, học hỏi kiến thức và có năng lực làm việc toàn cầu. 

Gắn kết nhân viên và văn hóa trao quyền là tôn chỉ trong hoạt động quản trị 
nguồn nhân lực của GE VN. Văn hoá trao quyền là tin tưởng và trao quyền cho nhân 
viên, khác văn hóa phân cấp, không dựa vào kiểm soát và giám sát. Nhân viên được 
trao trọng trách, tiến hành công việc độc lập. Theo Gallup (2017), tình trạng nhân viên 
thiếu gắn kết có thể gây thất thoát cho các công ty Mỹ tới 550 tỉ USD, còn theo đo 
lường từ Anphabe Vietnam (2018), có tới 19% nhân viên cảm thấy thiếu găn kết và 
muốn ra đi, nguy hiểm hơn, 31% dù không gắn kết nhưng cũng không có ý định ra đi. 
Ngược lại, nếu tỉ lệ gắn kết cao, kết quả kinh doanh sẽ cao thêm khoảng 23%. Nhận 
thưc được điều này, GE VN đã chủ động xây dựng chiên lược, kế hoạch dài hạn để 
gắn kết nhân viên, giúp nhân viên hiểu rõ và hướng tới giá trị cốt lõi, tạo môi trường 
làm việc chuyên nghiệp, giúp nhân viên học hỏi, được đào tạo, giúp nhân viên có thể 
xây dựng quan hệ trong nội bộ, tham dư các khoá đào tạo, hội họp, dư án, giúp nhân 
viên có cơ hội phát triển nghề nghiệp, nhân viên chia sẻ mối quan tâm về nghề nghiệp, 
xác định thế mạnh, công ty sẽ giúp đỡ họ phát huy thế mạnh, ghi nhận và thưởng xứng 
đáng cho thành tích cao, thưởng online, thưởng nóng, giúp nhân viên hiểu được vai 
trò, trách nhiệm, mục tiêu cần phải hoàn thành. 

b. Tiêu chí lựa chọn nhân tài của GE 
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Quan điểm của GE VN “Chất lượng của thiết bị, sản phẩm, dịch vụ GE cung 
cấp phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng nhân sự. Lựa chọn đúng người, đúng việc, 
đúng thời điểm hết sức quan trọng và là trách nhiệm chính của bộ phận nhân sự”.  

Ứng viên cần tốt nghiệp đúng chuyên ngành hoặc có kinh nghiệm  trong vị trí 
tuyển dụng, có khả năng giao tiếp tốt, tiếng Anh, vi tính thành thạo. Ứng viên phải là 
người luôn học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, liên tục hoàn thiện bản thân, có kỹ năng phân 
tích, giải quyết vấn đề, có khả năng làm việc độc lập, tinh thần làm việc tập thể cao và 
khả năng thích nghi cao, thích ứng cường độ làm việc cao tại môi trường làm việc đa 
quốc gia. 

Với cách thức quan hệ báo cáo trên dưới, ngang dọc phức tạp kiểu ma trận, nhân 
viên phải đa năng, đảm nhiệm được nhiều vị trí, báo cáo cho nhiều người cùng lúc, 
điều phối hài hòa mối quan hệ và biết thích nghi 

c. Chế độ và chính sách thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài 

Chế độ lương, thưởng, phúc lợi của GE VN trên thị trường rất cạnh tranh. Hàng 
năm GE VN đều tham gia vào cuộc điều tra về lương thưởng và mua báo cáo của công 
ty tư vấn độc lập nước ngoài để biết thị trường lương thưởng trong ngành, từ đó điều 
chỉnh mức lương thưởng của công ty. 

Bên cạnh đãi ngộ tài chính, GE VN luôn quan tâm đến đãi ngộ tinh thần. Công 
ty cung cấp các khoá đào tạo sâu, rộng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kiến thức 
chuyên môn cũng như kỹ năng mềm. Chương trình đào tạo lãnh đạo dành cho sinh 
viên mới tốt nghiệp hoặc nhân viên dưới hai năm kinh nghiệm, sau hai năm người 
được đào tạo có đủ trình độ đảm nhận các vị trí quan trọng như lãnh đạo hoặc quản lý.  

Đặc biệt, môi trường làm việc đa ngành giúp cho nhân viên có cơ hội chuyển 
đổi trong các doanh nghiệp của tập đoàn GE. GE VN cũng tuyên bố thực thi việc nội 
địa hóa các vị trí chủ chốt sau ba năm, tạo động lực cho nhân viên phấn đấu và phát 
triển bản thân. 

Ngoài việc tạo một môi trường làm việc thoải mái với các chính sách rõ ràng, 
thiết lập kênh truyền thông hiệu quả, GE VN còn coi trọng tính mạng của con người, 
an toàn là trên hết và là số ít công ty nước ngoài trong lĩnh vực kỹ thuật có trên 50% vị 
trí lãnh đạo là nữ. 

Môi trường của GE với 20 năm hoạt động tại Việt Nam trong sạch, lành mạnh, 
nhân viên tập trung vào công việc, đến văn phòng với thái độ vui vẻ, gắn bó với đồng 
nghiệp. Về phía công ty, luôn khuyến khích nhân viên học hỏi, trau dồi kỹ năng, có 
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chế độ tưởng thưởng xứng đáng cho nhân viên đạt thành tích cao và thích nghi với văn 
hóa GE. 

3.2. Quản trị nguồn nhân lực tại VINAMILK 
a. Đào tạo nhân sự và đội ngũ kế thừa 

Việc tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 trong 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2 
năm liền đã cho thấy Vinamilk tiếp tục đáp ứng tốt các kỳ vọng về triển vọng nghề 
nghiệp, môi trường làm việc, sự hấp dẫn của thương hiệu tuyển dụng và giữ chân nhân 
tài (Anphabe, 2018). Hiện nay, Vinamilk đang có hơn 10.000 cán bộ, công nhân viên 
làm việc tại 30 đơn vị gồm chi nhánh, trang trại, nhà máy, công ty con trên cả nước. 
Trong đó, có gần 70% nhân viên của Vinamilk có trên 5 năm làm việc gắn bó với công 
ty. Trong 2 năm gần đây, Vinamilk đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo nhân tài với 
số lượng nhân sự tham gia là hơn 100 người, trong đó, tính đến nay đã có 30% nhân sự 
đã được đề bạt trở thành cấp quản lý của công ty. Ngoài ra, công ty còn triển khai 
chương trình Hoạch định nhân sự kế thừa cho các vị trí trọng yếu cấp cao, cấp trung để 
sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai. 

Ban lãnh đạo Vinamilk luôn xác định con người chính là yếu tố quyết định cho 
mọi sự thành công. Chính vì vậy, kế hoạch hành động và cũng là chiến lược quan 
trọng về nhân sự của Vinamilk hiện nay chính là đào tạo, hoạch định phát triển đội ngũ 
nhân sự kế thừa đủ tâm và tầm, sẵn sàng cho sự tăng trưởng của công ty trong tương 
lai, hướng đến mục tiêu Top 30 công ty sữa lớn nhất thế giới. 

b. Đầu tư vào môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt, sẵn sàng thay đổi 

Vinamilk hiện đang có các nhà máy và siêu nhà máy được trang bị hệ thống 
hiện đại, khép kín, tự động hóa hoàn toàn với những kho thông minh quy mô lớn, bên 
cạnh đó là hệ thống trang trại chuẩn quốc tế được áp dụng công nghệ 4.0 toàn diện. 
Đây cũng chính là yếu tố hấp dẫn nhân sự đến với Vinamilk, khi tạo cơ hội cho nhân 
viên được tiếp xúc, học hỏi về những công nghệ hàng đầu trên thế giới ngay tại Việt 
Nam. Ngoài ra, danh tiếng của công ty được xây dựng trên sự tin tưởng của người tiêu 
dùng trong nước và nước ngoài cũng giúp cho Vinamilk trở thành nơi làm việc hấp 
dẫn. 

Đề cao việc tự chủ và phát huy năng lực của từng cá nhân nhưng luôn đảm bảo 
được sự kết nối, hợp tác trong tập thể, trong những năm gần đây, Vinamilk đã tích cực 
xây dựng văn hóa công ty theo 6 nguyên tắc: Chính trực, Trách Nhiệm, Xuất sắc, Hợp 
tác, Sáng tạo và Hướng đến kết quả. Tinh thần đổi mới cũng được Vinamilk đánh giá 
là yếu tố quan trọng, thể hiện trong chủ đề của các năm gần đây như “Dũng cảm thay 
đổi”, “Thay đổi để tăng trưởng”. Điều này giúp cho Vinamilk hấp dẫn và giữ chân 
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nhân sự bằng môi trường làm việc linh hoạt, sẵn sàng thay đổi, khuyến khích sự đổi 
mới để bắt kịp xu thế mới và từ đó tạo ra sự tăng trưởng cũng như sự phát triển bền 
vững cho công ty. 

Bên cạnh đó, yếu tố “Sức khỏe và Tinh thần” cho nhân viên vẫn luôn được 
Vinamilk duy trì và cải thiện qua các năm. Cụ thể, Vinamilk mang đến cho nhân viên 
những phúc lợi nổi bật như chương trình Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người 
thân của cán bộ quản lý, xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ, hỗ trợ điều kiện học tập, 
làm việc của nhân viên; chú trọng xây dựng các cơ sở vật chất như phòng tập thể dục, 
yoga, hồ bơi và không gian sáng tạo để chăm lo sức khỏe và tạo điều kiện cho nhân 
viên làm việc hiệu quả hơn…. Trong các năm trước, Vinamilk cũng luôn dẫn đầu 
trong hạng mục “Lương – Thưởng – Phúc lợi” của các cuộc bình chọn top 100 nơi làm 
việc tốt nhất Việt Nam. 

3.3.  So sánh Mô hình quản trị nhân lực và Thực tiễn quản trị nhân lực tại 
GE VN và Vinamilk 

Như khái niệm nêu tại 2.1, mô hình quản trị nhân lực phản ánh được quan điểm, 
phong cách và chiến lược quản trị nhân lực, được biểu hiện thông qua hệ thống các 
chính sách và quan điểm quản trị nhân lực, là những biểu hiện cụ thể của trường phái 
quản trị nhân lực. 

Thực tiễn quản trị nhân lực tại GE VN và Vinamilk có nhiều điểm tương đồng 
với 2 Mô hình quản trị nhân lực Harvard và Guest, dù không có sự xác nhận chính 
thức từ phía các nhà quản trị nhân sự cũng như lãnh đạo các cấp của hai công ty này về 
một sự ứng dụng hoàn toàn, tác giả đã thực hiện so sánh, khái quát hoá trong bảng sau: 

Bảng 1: So sánh Mô hình quản trị nhân lực và Thực tiễn quản trị nhân lực 
tại 

GE VN và VINAMILK 
Thực tiễn Quản trị nhân lực Mô hình Harvard Mô hình Guest 

GE VN 

1. Chính sách nhân sự mềm dẻo, linh 
hoạt 

 

2. Phản hồi 360 độ 
 

3. Chương trình đào tạo sâu, rộng 

 

Nhân tố ảnh hưởng 

 

Các bên liên quan 

 

Các lựa chọn QTNL 
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4. Lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh 
 

5. Gắn kết và trao quyền 
 

6. Môi trường làm việc đa ngành, trong 
sạch, lành mạnh, chính sách rõ ràng  

 

7. Tinh thần làm việc vui vẻ, hứng khởi 
 

8. 20 năm hoạt động hiệu quả tại VN, 
hơn 900 lao động tay nghề và trình độ 
cao 

 

 

Các lựa chọn QTNL 

 

Các lựa chọn QTNL 

 

Các lựa chọn QTNL 

 

 

Kết quả HRM 

 

Hệ quả dài hạn 

 

VINAMILK 

1. Hoạch định nhân sự kế thừa cho các 
vị trí trọng yếu cấp cao, cấp trung 

2. Đào tạo nhân tài, hơn 30% (trên 100 
người) được đề bạt lên cấp quản lý 

3. Người lao động được làm việc với 
công nghệ hàng đầu thế giới 

4. Phúc lợi nổi bật: Bảo hiểm sức khoẻ, 
cơ sở vật chất nơi làm việc,… 

5. 6 nguyên tắc: Chính trực, Trách 
Nhiệm, Xuất sắc, Hợp tác, Sáng tạo 
và Hướng đến kết quả 

6. Tinh thần đổi mới  
7. Hơn 10.000 lao động, 30 nơi làm việc 

trong cả nước, hơn 70% có thâm niên 
trên 5 năm 

8. Giữ vị trí số 1 trong 100 nơi làm việc 
tốt nhất Việt Nam 

9. Mục tiêu Top 30 hãng sữa lớn nhất 

  

Chiến lược HRM  

 

Thưc hành HRM 

 

 

Thưc hành HRM 

 

Thưc hành HRM 

 

Thưc hành HRM 

 

 

Thưc hành HRM 
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thế giới Kết quả HRM 

Kết quả hành vi 

 

Kết quả thực thi 

 

Kết quả tài chính 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

3.4. Kết luận và đề xuất  

Tìm hiểu và áp dụng mô hình quản trị nhân lực phù hợp với quy mô, mục tiêu 
và văn hoá của tổ chức là nhiệm vụ quan trọng của người làm công tác quản trị nguồn 
nhân lực. Mô hình quản trị nhân lực giúp nhà quản trị có cái nhìn bao quát, tính hệ 
thống và quá trình. 

Hai trường hợp nghiên cứu cho thấy có sự tương đồng cao giữa thực tiễn và lý 
thuyết, nếu các nhà quản trị nhân sự tương lai được trang bị lý thuyết sớm sẽ biết cách 
áp dụng trên thực tế công việc, không chỉ ở công ty lớn, mà còn ở các công ty vừa và 
nhỏ. Điều này khẳng định tính cần thiết của việc đào tạo chuyên ngành quản trị nguồn 
nhân lực ở các trường đại học hiện tại và trong tương lai gần. 

Nghiên cứu còn một số hạn chế như mới chỉ giới thiệu ba mô hình quản trị nhân 
lực phổ biến và hai trường hợp nghiên cứu thực tiễn chưa đại diện cho nhóm doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, cần có những nghiên cứu ở quy mô rộng hơn, sử dụng các phương 
pháp định tính, định lượng, đây chính là hướng mở cho những nghiên cứu tiếp theo./.  
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NGÀNH HỌC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG -VIỄN CẢNH 
VIỆC LÀM  VÀ CÁC THAY ĐỔI TRONG CUỘC CÁCH MẠNG 4.0  

                                                                      PGS.TS. Đào Duy Huân 

 Tóm tắt:  

Nhân sự là nguồn lực quý giá nhất của các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp dù 
có nguồn tài chính dồi dào đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có một bộ máy 
tổ chức "Đúng người, đúng việc", rõ ràng quản trị nhân sự đóng vai trò rất quan trọng 
trong mọi doanh nghiệp.  

Tuy nhiên, quản trị nhân sự là một lĩnh vực khó khăn và phức tạp; người làm 
công tác nhân sự phải biết cách tuyển chọn đúng người, đúng số lượng, đúng thời 
điểm và lên kế hoạch đào tạo phù hợp để người lao động có thể thực hiện được chức 
năng, nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả nhất.  

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến cuối  năm 2018, Việt nam có hơn 750 
ngàn doanh nghiệp, dự kiến đến năm 2030, Việt Nam phải có 2 triệu doanh nghiệp, 
nghĩa là sẽ có trên 1,2 triệu doanh nghiệp mới. Giả thiết rằng một doanh nghiệp chỉ 
cần  chuyên viên nhân sự, thì đến năm 2030, có nhu cầu tuyển dụng 1,2 người làm 
nhân sự. Điều này nói lên cơ hội rất lớn cho những trường và những ai cho nhu cầu 
vào học nghề quản trị nhân sự để cung cấp cho công ty.  

Từ khóa: nghề nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, ngành đào 
tạo  

 

1. Giới thiệu nghiên cứu  

Quản trị Nhân lực được xem như là “chìa khóa” cho sự tồn tại và phát triển 
của mọi doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế thị trường luôn cạnh tranh sôi động. 
Không chỉ thực hiện các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc thu hút người lao động, 
nhân tài về làm việc cho doanh nghiệp; người làm việc trong ngành Quản trị Nguồn 
nhân lực còn góp phần không nhỏ trong việc gắn kết các bộ phận làm việc trong 1 tổ 
chức, giải quyết xung đột giữa các nhân viên, đưa ra các giải pháp nâng cao năng suất 
làm việc,  tạo động lực cho nguồn lực lao động và tham mưu chiến lược về định hướng 
phát triển của doanh nghiệp ở mảng nhân sự. Vì vậy, nghề nhân sự mãi phát triển theo 
sự phát triển tổ chức.  

Theo dữ liệu của Tổng cục thống kê,  đến cuối năm 2018, cả nước hiện có 750 
nghìn doanh nghiệp tồn tại dưới nhiều hình thức. Đến năm 2020 là còn 2 năm, với tốc 



49 
 

độ khoảng 130 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới mỗi năm thì con số 1 triệu 
doanh nghiệp hoàn toàn có thể đạt được. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có nhiều chính 
sách để khuyến khích các thành phần kinh tế quy mô nhỏ như: hợp tác xã, hộ cá thể 
chuyển đổi thành doanh nghiệp nên số lượng doanh nghiệp sẽ đạt mục tiêu.  

Với sự phát triển của doanh nghiệp, của tổ chức về số lượng, qui mô và chất 
lượng nguồn lực, thì nghề nhân sự ngày càng có nhu cầu lớn. Hiện trạng những năm 
qua cho thấy, nghề nhân sự chưa được quan tâm đúng mức trong thiết kế các ngành 
đào tạo của các  trường, chưa được thể hiện  trong chương trình đào đào, về người dạy, 
về thực hành ..đã dẫn đến người học thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng chuyên về nhân sự. 
Tình trạng thiếu- yếu này không được quan tâm giải quyết, thì các doanh nghiệp sẽ 
khó khăn trong quản trị nguồn lực của mình, nhất là khi có sự tác động tích cực của 
cuộc các mạng 4.0. Xuất phát từ viễn cảnh đó, việc nâng tầm, thành lập mới ngành 
quản trị nguồn lực riêng biệt ở trong trường đại học, trong đó có trường Đại học tài 
chính - Marketing là cần thiết.  Bài viết này được hoàn thành, dựa trên phương pháp 
thảo luận nhóm chuyên sâu với 5 người đang nghiên cứu, giảng dạy ở các trường đại 
học: Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Lao động – xã hội, đại học 
kinh tế - tài chính và đại học Kinh tế - Luật. Dữ liệu dùng nghiên cứu là thứ cấp do 
tổng cục thống kê, các bài viết đăng trên tạp chí khoa học các trường, viện, các sách 
chuyên khảo, thực hiện nghiên cứu tại bàn. 

2. Kết quả đạt được  

2.1.  Khái quát ngành quản trị nhân sự   

HR (Human Resources) là ngành quản trị nhân sự. Các công việc của HR liên 
quan đến các hoạt động tuyển dụng, lên kế hoạch triển khai các chính sách phù hợp để 
duy trì nguồn nhân lực cho công ty và có kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực các 
cá nhân, phòng ban để có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất. 

Theo lý thuyết quản trị, hạ tầng một doanh nghiệp bao gồm 4 yếu tố quan trọng: 
con người, quy trình, cơ cấu tổ chức và công nghệ. Con người hay quản lý nhân sự sẽ 
thay đổi rất nhiều trong thời gian tới dưới tác động của các công nghệ 4.0. Cụ thể từ 
những thay đổi cốt lõi, sâu sắc dưới đây. 

Mô hình và quy trình kinh doanh thay đổi: Công nghệ đã giúp cho cơ cấu tổ 
chức trở nên tinh gọn bằng cách kết nối trực tiếp khách hàng vào quá trình kinh doanh 
sản xuất ví dụ như xe taxi công nghệ. Bên cạnh đó, tự động hóa triển khai ngày càng 
nhiều trong quy trình kinh doanh cũng thay đổi tương tác và quy trình trong doanh 
nghiệp. 
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Chính vì vậy, các chuyên viên nhân sự cần tích hợp các chức năng nhân sự 
nhanh hơn, trực tiếp tham chiến cùng với các chức năng trong vận hành. Các hoạt 
động quản lý nhân sự cần hướng tới khách hàng – nhân viên trong doanh nghiệp cũng 
như khách hàng bên ngoài của công ty do khách hàng đòi hỏi trực tiếp và cấp thời tới 
doanh nghiệp. Các chuyên viên nhân sự cần chủ động hơn trong triển khai công tác 
chuyên môn của mình thay vì chờ đợi đáp ứng với các thách thức bên ngoài. 

Đáp ứng theo thời gian thực là thách thức quan trọng bắt nguồn từ thay đổi mô 
hình và quy trình trong kỷ nguyên 4.0 với các chuyên viên nhân sự. Các phần mềm đo 
lường sẽ thông báo về tình trạng làm việc kém hiệu quả của nhân viên và chuyên viên 
nhân sự trực chiến sẽ phải làm ngay một số điều gì đó để giải quyết tình huống trước 
mắt 

Cơ cấu tổ chức mở – kinh tế chia sẻ: thay đổi về công nghệ đã khiến cho mô 
hình doanh nghiệp mở và chia sẻ hơn bao giờ hết. Nhân lực trong doanh nghiệp sẽ bao 
gồm rất nhiều loại hình đa dạng không chỉ còn là nhân viên làm theo hợp đồng. Mối 
quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động sẽ thay đổi từ ràng buộc về pháp lý – 
hợp đồng chuyển sang ràng buộc trên cam kết thực hiện công việc và nguyên tắc chia 
sẻ công việc, chia sẻ lợi nhuận. 

Lý do tại sao doanh nghiệp có thể áp dụng các mô hình thay đổi so với trước 
đây chính là công nghệ cho phép đo lường, tính toán và xác định cụ thể phần đóng góp 
giữa doanh nghiệp và người lao động theo thời gian thực. Các chuyên viên nhân sự cần 
tư duy lại trong quản trị nguồn nhân lực bao gồm các nhân viên của doanh nghiệp và 
các nhân viên chia sẻ với bên ngoài. 

Các công việc chuyên môn của ngành quản trị nhân lực: Công việc trong ngành 
quản trị nhân lực khá đa dạng với nhiều đầu công việc khác nhau, trong có có những 
công việc đặc thù chung nhất là: 

Thực hiện thu hút nguồn nhân lực và tuyển dụng vào doanh nghiệp: Doanh 
nghiệp thiếu người lao động sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của tổ 
chức/doanh nghiệp. Tuy vậy, tổ chức/doanh nghiệp cũng không thể tuyển đại mà cần 
tuyển đúng người cho đúng việc, và tuyển đủ số lượng nhân viên với các phẩm chất 
cần cho doanh nghiệp. 

Bộ phận quản trị nhân lực thực hiện nhiều khâu như phân tích công việc, tuyển 
dụng và phỏng vấn đề tìm ứng viên phù hợp, dự báo sự thay đổi biến động nguồn lao 
động... 

Thực hiện đào tạo và phát triển người lao động: Bộ phận nhân lực luôn theo dõi 
năng lực người lao động và tổ chức đào tạo đảm bảo chuyên môn của người lao động. 



51 
 

Đào tạo nhân viên mới giúp nhân viên định hình chuyên môn và tham gia sản xuất 
theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của đơn vị. Và không chỉ đào tạo nhân viên mới, các nhân 
viên cũ tại doanh nghiệp cũng cần được thường xuyên đào tạo để phát triển chuyên 
môn, tiếp tục kế thừa các hoạt động đòi hỏi tính chuyên môn cao trong doanh nghiệp. 

Thực hiện duy trì nguồn nhân lực: Đây là các công việc chú trọng đến phát huy 
và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong tổ chức/doanh nghiệp. Thực hiện kích thích 
động viên nhân viên và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp trong doanh nghiệp. Các 
công việc liên quan như ký hợp đồng lao động với nhân viên, giải quyết các tranh chấp 
lao động, cải thiện môi trường làm việc, y tế, bảo hiểm. 

 Vai trò của quản trị nguồn nhân sự trong doanh nghiệp là vô cùng quan 
trọng, như cánh tay phải đắc lực không thể thiếu của doanh nghiệp so với nhiều bộ 
phận khác, bộ phận nhân sự phục vụ và làm việc với con người – nhân tố khó nắm bắt 
và quản lý nhất. Một bộ phận nhân sự tốt rất quan trọng đối với môi trườmg làm việc 
của nhân viên, có năng suất lao động và góp phần tạo cảm hứng gây dựng lên hiệu quả 
làm việc của nhân viên. Vai trò quan trọng tiếp theo đó là xây dựng định hướng và 
giám sát định hướng cho toàn thể bộ máy nhân sự được hoạt động đúng theo mục tiêu 
của tổ chức, doanh nghiệp. Tầm quan trọng của bộ phận quản trị nguồn nhân lực được 
thể hiện qua các mục tiêu: Theo dõi văn hóa, đánh giá và phát triển môi trường văn 
hóa doanh nghiệp; Quản trị tài năng tổng thể; Trách nhiệm trong việc tuyển dụng lực 
lượng lao động cao cấp; Đề xuất mức lương dựa trên đánh giá thị trường; Nghiên cứu 
và đề xuất thực hiện các đề xuất về chương trình lợi ích của nhân viên; Vai trò trong 
việc đề xuất và thực thi chiên lược phát triển của doanh nghiệp; Phát động, duy trì và 
đảm bảo các hoạt động tại nơi làm việc; Là cầu nối, bộ phận trung gian giải quyết mâu 
thuẫn giữa nhân viên và người quản lý điều hành. 

Cơ hội đào tạo nhân viên không chỉ được tìm thấy trong các lợp học đào tạo tại 
công ty, trong những buổi hội thảo mà doanh nghiệp có thể tận dụng bất cứ đâu, bất cứ 
thời gian nào để tạo ra một cuộc đào tạo một cách linh hoạt. Phát triển nguồn nhân lực 
(HRD) là khuôn khổ để giúp nhân viên phát triển các kỹ năng, kiến thức, khả năng và 
kinh nghiệm cá nhân và tổ chức của họ. Mục đích là để giúp nhân viên vận hành hiệu 
quả hơn cho công ty và nâng cao kỹ năng của họ. Phát triển nguồn nhân lực bao gồm 
các công việc như: 

Tư vấn, đào tạo nhân viên; phát triển sự nghiệp của nhân viên; quản lý và phát 
triển năng lực; kế hoạch kế nhiệm, huấn luyện nhân viên; nhận dạng nhân viên chủ 
chốt, xây dựng mô hình vận hành chính- phụ; hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp, phát 
triển tổ chức. 
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Phát triển nguồn nhân lức (HRD) là khuôn khổ để giúp nhân viên phát triển kỹ 
năng, kiến thức và khả năng cá nhân của chính bản thân họ, đây là môt trong những cơ 
hội quan trọng nhất mà nhân viên tìm kiếm khi muốn đóng góp cho sự phát triển của 
doanh nghiệp. 

Nhân sự trong doanh nghiệp ngoài việc kết nối nhân viên, kết nối giữa nhân viên 
với người phụ trách quản lý công tác làm việc của nhân viên, còn giúp doanh nghiệp 
tạo ra được môi trường làm việc văn minh, văn hóa doanh nghiệp khiến người lao 
động đi làm có ý thức và tinh thần làm việc tốt hơn rất nhiều. Đồng thời cũng vì thế 
mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể phát triển và duy trì sự tồn tại ổn định trong tương 
lai. 

2.2. Thực trạng  và triển vọng của ngành quản trị nguồn nhân lực  

  2.2.1.Thực trạng 

Theo con số thống kê khảo sát được, có đến 40% nhân lực được sử dụng với 
nguồn lao động trẻ lại dồi dào như Việt Nam hiện nay, nguyên nhân chính gây nên tình 
trạng sử dụng nhân lực ở Việt Nam hiện nay được biết đến là do quản lý nhân sự tại 
các doanh nghiệp chưa thực sự được tốt. Vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải về 
quản lý nguồn nhân lực của ngành nhân sự hiện nay được thể hiện như: 

 Do ban quản lý cấp cao của doanh nghiệp chưa thực sự có tầm nhìn vĩ mô, chưa 
có cách hiểu và quan niệm đúng đắn về vị trí, vai trò của nhân viên trong quá trình 
phát triển và duy trì tồn tại của doanh nghiệp. 

Mặc dù nguồn nhân lực tại Việt Nam khá dồi dào, đặc biệt với nguồn lao động 
trẻ nhưng về trình độ lao động lại chưa được đánh giá cao, đồng thời lại thiếu những 
chuyên gia có kinh nghiệm và chuyên môn về quản lý nhân sự, cũng như cán bộ giỏi 
tại doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, với nhiều doanh nghiệp không có nhiều chương trình phát triển thu 
lợi nhuận để nhân viên có nhiều lương thưởng, cũng như những chế độ đãi ngộ cao , 
giúp nhân viên có được môi trường làm việc tại doanh nghiệp đầy đủ, thoải mái và văn 
minh , tác động rất lớn đến tinh thần làm việc , còn ngược lại sẽ làm cho những nhân 
viên không có hứng thú làm việc, và nghỉ việc khi có những doanh nghiệp cùng kinh 
doanh sản phẩm và có những chi phí xã hội, phúc lợi tốt hơn đến người nhân viên làm 
việc tại doanh nghiệp. 

Luật phát lao động cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình làm việc của người lao 
động tại doanh nghiệp, người quản lý nhân sự chưa giải quyết những vấn đề một cách 
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ổn thỏa, thì nhân viên chưa nắm bắt và thực hiện công việc , trách nhiệm với đúng quy 
định mà phát luật đề ra. 

Tác phong làm việc công nghiệp đòi hỏi người lao động phải làm việc thật tập 
trung, nghiêm túc với từng quy trình, công đoạn chỉ với chậm một giai đoạn chắc chắn 
làm cả quy trình đều chậm lại. Vì thế nhân sự cũng yêu cầu người lao động làm việc 
theo đúng tiến độ, luôn luôn tập trung và có ý chí cầu tiền trong công việc. 

Mối quan hệ bình đẳng giữa người lao động và chủ doanh nghiệp vẫn chưa giải 
quyết với nhiều doanh nghiệp, đôi khi còn tạo ra nhiều những bất đồng, làm môi 
trường làm việc tại doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn rất nhiều. 

Quy chế đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng, cho nghỉ việc tại nhiều doanh nghiệp 
còn chưa được thông minh, phù hợp khiến nhiều người lao động không thỏa mãn khi 
làm việc tại doanh nghiệp , mặc khác chính sách không phù hợp với mô hình kinh 
doanh doanh nghiệp hiện đại ngày nay. 

Từ đó, yêu cầu ngành quản trị nhân sự phải đưa ra được những chính sách tuyển 
dụng, đào tạo trả lương hay những văn bản lao động, những quy định khen thưởng, 
đánh giá mới phù hợp với mô hình doanh nghiệp đang hướng tới trong tương lai. 

  2.2.2.Triển vọng 

Nghiên cứu những công ty được đánh giá là biết “thực hành nhân sự tốt nhất” 
(HR Best Practice) ở khu vực Đông Nam Á chỉ ra rằng, cứ khoảng 100 người lao động 
trong công ty thì cần một nhân viên nhân sự. Năm 2018, nước ta có khoảng 750.000 
doanh nghiệp đang hoạt động và con số này sẽ không ngừng tăng theo thời gian với 
tinh thần khởi nghiệp đang được Nhà nước tiếp sức, gần 1 triệu doanh nghiệp năm 
2020 và 2 triệu doanh nghiệp năm 2030. Nếu bình quân 15 người lao động / DN, thì 
năm 2020, sẽ có 15 triệu người lao động và 2030 có 30 triệu lao động. Số nhân viên 
nhân sự trong doanh nghiệp cần hơn 150 ngàn người   năm 2020 và 350 ngàn người 
vào năm 2030.  Chỉ tính riêng tại TP HCM, năm 2017 nơi có gần 140.000 doanh 
nghiệp đang hoạt động với khoảng trên 1 triệu người lao động thì phải cần hơn 10.000 
nhân viên nhân sự. Thế nhưng, nguồn cung nhân viên nhân sự chưa đáp ứng được yêu 
cầu về kỹ năng lẫn chuyên môn, dẫn tới tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân viên nhân 
sự có chất lượng cũng như nhà quản lý nhân sự giỏi và chuyên nghiệp. 

   Sự phát triển của tập đoàn, tổ chức hay bất kỳ doanh nghiệp nào đều phụ thuộc 
vào sự phát triển, quản lý của bộ phẩn quản lý Nhân sự tại doanh nghiệp. Vai trò quan 
trọng của Nhân sự trong doanh nghiệp là không còn gì phải bàn cãi nữa, quản lý Nhân 
sự được ví như bộ não của doanh nghiệp điều khiển mọi hoạt động của doanh nghiệp , 
tổ chức, đơn vị thông qua các làm việc của con tim. Đòi hỏi người lao động phải có 
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được tầm nhìn xa trông rộng, chính xác hơn bao giờ hết, lại dự đoán được chính xác 
tương của doanh nghiệp và những điều có thể xảy ra và xoay hướng của doanh nghiệp 
phát triển phù hợp với xu thế, tránh làm giảm hay ảnh hưởng đến mục tiêu mà doanh 
nghiệp đề ra, và người làm chủ doanh nghiệp nào cũng mong có được điều đó từ 
những người nhân viên xuất chúng đang làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp. Và không 
phải người làm quản lý nào cũng có thể thực hiện được, vì thế trong quá trình hoạt 
động, luôn luôn không quên việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm vốn có từ những người 
xung quanh để sẵn sàng tinh thần, sức khỏe, năng lực chiến đấu với sự phát triển của 
thời đại “ Khoa học công nghệ”. 

2.3. Các vị trí của nghề quản trị nguồn nhân lực  phù hợp với sinh viên mới 
ra trường 

Vị trí HR Admin( Hành chính). Công việc của 1 HR Admin liên quan đến các 
giấy tờ hợp đồng lao động, bằng khen, chứng nhận, quản lý các tài sản nằm trong phúc 
lợi cung cấp cho nhân viên(xe đi lại, máy tính, …), các báo cáo về kiểm kê tài sản. 

Vị trí tuyển dụng. Người đảm nhận vị trí này phải thường xuyên troa đổi với 
các phong ban, các cấp quản lý để nắm được nhu cầu và chất lượng nhân sự mà tổ 
chức cần tuyển. Công việc cụ thể là tìm kiếm, sàng lọc các CV xin việc tìm ra các ứng 
viên phù hợp, lên lịch phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại, thực hiện các bài kiểm 
tra năng lực ứng viên để tìm ra nhân sự phù hợp mà công ty đang cần. Báo cáo tình 
hình tuyển dụng, cung cấp các thông tin cần thiết về quyền và nghĩa vụ cũng như định 
hướng cho nhân viên mới. 

Vị trí tính lương. Người đảm nhận vị trí này sẽ có nhiệm vụ quản lý hệ thống 
tính toán lương dựa trên năng lực và chính sách của công ty cho các nhân viên như: 
nhân viên mới, nhân viên hợp đồng, nhân viên nghỉ việc, số giờ nghỉ phép, nghỉ do 
bệnh tật, làm thêm giờ, làm ca đêm, làm cuối tuần, phúc lợi kèm thêm… 

Khi đã có một cơ số kinh nghiệm nhất định, bạn có thể thử sức hoặc được thăng 
tiến lên những vị trí cao hơn như: 

   Vị trí đào tạo: Người đảm nhận vị trí này phải dành nhiều thời gian nghiên 
cứu đưa ra các chính sách định hướng đào tọa cho nhân viên trong công ty. Trao đổi 
với cấp trên tổ chức xây dựng những chương trình huấn luyện nội bộ cho nhân viên. 
Tìm kiếm và liên kết những cơ hội đào tạo từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu nhân lực 
cho tổ chức. 

.Quản lí: Ở vị trí quản lí, công việc của HR Manager chủ yếu là các cuộc họp 
liên quan đến lên kế hoạch, chiến lược và kiểm soát quá trình thực hiện của nhân viên. 

Những công việc điển hình trong ngày của HR Manager có thể bắt đầu với việc 
họp bàn kế hoạch với quản lí ở các bộ phận khác về nhu cầu tuyển dụng, huấn luyện 
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nhân viên cũng như điều chỉnh chính sách, phúc lợi cho phù hợp. Song song với đó là 
các cuộc họp nội bộ trong bộ phận Nhân sự để đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng 
tiến độ và kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh. Ngoài ra, quản lí còn là người 
đại diện cho bộ phận nhân sự trao đổi thông tin với các bộ phận khác và với bên ngoài 
tổ chức, tham gia các chiến dịch phục vụ lợi ích cộng đồng (CSR – Corporate Social 
Responsibility) và đôi khi chịu trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến lợi 
ích của nhân viên trong tổ chức. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của khả 
năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông luôn phải được trau dồi. 

2.4. Những kỹ năng Nghề  quản trị nguồn nhân lực cần đào tạo  

Vận dụng thành thạo phương pháp quản trị khoa học vào việc xây dựng và tổ 
chức thực hiện các chiến lược nguồn lao động của doanh nghiệp; 

Xây dựng các chính sách, kế hoạch, dự án trong lĩnh vực quản trị nhân lực; 

Kiểm soát, đánh giá, dự báo và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình 
quản lý nguồn nhân lực; 

Xây dựng chính sách thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực; 

Đánh giá và kiểm soát các hoạt động phân tích, thiết kế công việc, quản lý hiệu 
quả làm việc của nhân viên; 

Năng lực đặc biệt dành cho các CHRO thời đại 4.0, ông Sandy Ogg - điều 
hành cấp cao tại Công ty tài chính Blackstone, cho rằng, hãy nhìn lại từng bước 
chuyển mình mạnh mẽ của vị trí CHRO qua 3 “thời đại” trước sau đây:  

CHRO 1.0: Đặt nền móng cơ bản 

Sandy cho rằng, những CHRO thế hệ 1.0 là người có cái nhìn tổng quát để đóng 
vai trò quản lý toàn bộ bộ phận nhân sự trong công ty. Họ nắm quyền kiểm soát về kết 
cấu tổ chức, khen thưởng và tuyển dụng. Theo ngôn ngữ thông thường, họ còn được 
gọi là các quản trị viên hoặc quan chức. 

CHRO 2.0: Tính kết nối được nâng cao 

Với thế hệ này, công việc của những Giám đốc nhân sự bắt đầu liên quan trực 
tiếp đến hoạt động kinh doanh cũng như các cuộc hội thoại và thương thảo của tổ 
chức. Về điều này, Sandy chia sẻ thêm rằng, các đối tác luôn có quan niệm tích cực về 
việc: một hệ thống nhân sự tốt sẽ hỗ trợ tốt cho các quyết định quan trọng. Mặc dù 
vậy, khái niệm “đối tác” cũng là con dao hai lưỡi. Với vai trò quản trị nhân sự, khái 
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niệm đó cũng có nghĩa là các CHRO cũng chỉ là người hỗ trợ phía sau “sân khấu lớn” 
mà không phải một vai trò lãnh đạo hoặc định hướng tổ chức. 

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại,  Giám đốc nhân sự thời 4.0 phải có những góc 
nhìn mới để thúc đẩy sự “tiến hóa” nhằmđương đầu với tốc độ, sự biến động của thị 
trường đầy phức tạp và mơ hồ này,. Đặc biệt, sự tác động của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 là vô cùng lớn, khi mà “sự thay đổi cơ bản trong cách thức chúng ta tạo ra, 
tiêu thụ và liên đới lẫn nhau, được dẫn dắt bởi sự hội tụ của thế giới vật chất, thế giới 
số và con người chúng ta” – quan điểm của Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới. Chính cuộc cách mạng 4.0 này sẽ mang đến tư tưởng chú trọng gắn 
kết cấu trúc nhân lực hơn cũng như phát huy tài năng đội ngũ một cách hiệu quả. 

Chính vì thế, việc trau dồi tư duy khác biệt và tiến bộ nhằm tạo “đòn bẩy” để 
 vai trò CHRO có thể thích ứng với sự thay đổi của thời đại mới là hoàn toàn cần thiết, 
đó là một thách thức và cũng là một cơ hội cực kì lớn 

2.5. Các thay đổi nghề quản trị nguồn nhân lực trong cách mạng 4.0 

Quản lý nhân sự dần trở thành bộ phận không thể thiếu trong các công ty, 
doanh nghiệp và tổ chức. Hiện nay, quản lý nhân sự cũng đang được nhiều bạn trẻ yêu 
thích và muốn theo đuổi. 

Quản lý nhân sự dần trở thành bộ phận không thể thiếu trong các công ty, doanh 
nghiệp và tổ chức. Hiện nay, quản lý nhân sự cũng đang được nhiều bạn trẻ yêu thích 
và muốn theo đuổi. Dưới đây là một số thông tin cơ bản để bạn tìm hiểu về ngành này. 

Trình độ học vấn. Trên thực tế, một số công ty không tuyển dụng nhân viên 
quản lý nhân sự dựa trên bằng cấp, thay vào đó, họ tuyen dung chủ yếu dựa trên kinh 
nghiệm làm việc. Tuy nhiên, nhìn chung điều kiện cho vị trí quản lý nhân sự là tốt 
nghiệp Đại học, có kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt.  

Chương trình học. Hiện nay, ngành quản lý nhân sự còn khá mới mẻ tại Việt 
Nam, vì thế, tự học và tích lũy kinh nghiệm vẫn là chìa khóa giúp bạn thành công 
trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, bạn cũng cần rèn luyện một số kỹ năng như soạn thảo 
và trình bày văn bản, thành thạo trong việc sử dụng các thiết bị văn phòng… 

Môi trường việc làm. Quản lý nhân sự sẽ làm việc tại văn phòng công ty và 
giao tiếp với nhiều người, nhiều ban, nhiều bộ phận khác nhau. Tuy nhiên, ở một số 
công ty nhỏ, người thư ký hoặc người phụ trách hành chánh văn phòng sẽ kiêm luôn 
nhiệm vụ quản lý nhân sự. Do đó, bạn có thể bắt đầu từ các vị trí này để học hỏi 
và tích lũy kinh nghiệm. 
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Những tố chất cần thiết. Khả năng đánh giá và suy xét thận trọng là tố chất 
quan trọng nhất. Bộ phận quản lý nhân sự là nơi nắm rõ thông tin về nhân viên nhất. 
Vì thế, những thông tin mật như nhân viên nào được thăng chức hay bị sa thải, lương 
tháng hay bản đánh giá công việc của các nhân viên đều phải được giữ kín. 

Ngoài ra, để làm việc trong lĩnh vực quản lý nhân sự, bạn phải có kỹ năng giao 
tiếp tốt, nếu không thì có lẽ quản lý nhân sự không phải là nghề phù hợp với bạn. 

Tính chất công việc. Nhân viên quản lý nhân sự thường phụ trách các công việc 
sau đây: 

• Thực hiện công tác tuyển dụng. 

• Theo dõi và triển khai công tác đào tạo. 

• Chấm công, tính lương cho nhân viên. 

• Đăng ký và theo dõi bảo hiểm xã hội, nghỉ ốm, tai nạn. 

• Xây dựng các chính sách, quy chế về nội quy lao động, tiền lương, phúc lợi. 

• Thực hiện các chính sách duy trì và phát triển nguồn nhân lực. 

KẾT LUẬN 

 Gia tăng tính cấp bách để nâng quản trị nguồn nhân từ chổ chỉ là một học phần 
trong khối đào tạo kinh tế- quản trị kinh doanh, thành một ngành đào tạo riêng là phù 
hợp với nhu cầu của xã hội, phù hợp với xu thế đào tạo của thế giới và với tính chuyên 
nghiệp của nghề nhân sự. 

  Vấn đề là làm thế nào để có một chương trình đào tạo, một đội ngũ giảng viên, 
một một trường thực tập để sau khi học xong, sinh viên ra làm việc trong các tổ chức, 
trong các doanh nghiệp được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp. Đó là vấn đề mà 
khoa quản trị kinh doanh, nhà trường phải có chương trình hành động quyết tâm, hiệu 
quả. 

  Do chủ đề dừng lại nghiên cứu định tính, thông qua thảo luận nhóm chuyên 
sâu, dựa trên dữ liệu thứ cấp, nên những nội dung trình bày vẫn còn mang tính chủ 
quan, tính thuyết phục chưa cao. Đó sẽ là định hướng cho các nghiên cứu kế tiếp. 
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QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - NHỮNG ĐỔI THAY GẮN LIỀN VỚI CÔNG NGHỆ 
TRONG KỶ NGUYÊN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

ThS. Nguyễn Phi Hoàng 

TÓM TẮT 

Dạo gần đây, hàng loạt phương tiện thông tin đại chung đã nói rất nhiều về làn 
sóng công nghiệp 4.0 và những ảnh hưởng của làn sóng này đến mọi ngõ ngách của 
đời sống xã hội. Người ta nói rằng CMCN 4.0 sẽ tác động mạnh mẽ đến tất cả mọi mặt 
của cuộc sống hiện nay và nguồn nhân lực cũng như công tác quản trị nguồn nhân lực 
là một trong những lĩnh vực bị tác động mạnh mẽ nhất. Nhiều nghiên cứu chỉ ra những 
mặt trái của CMCN 4.0 như hàng loạt công việc sẽ bị thay thế bằng người máy, việc 
quản lý nhân sự sẽ gặp nhiều thách thức hơn trong việc quản trị nguồn nhân lực,…Vậy 
CMCN 4.0 là gì mà có tác động to lớn đến như thế? Nghiên cứu về các đặc điểm của 
CMCN 4.0 và từ đó đi sâu tìm hiểu những biến động của nguồn nhân lực cũng như 
công tác quản trị nguồn nhân lực trong thời đại CMCN 4.0 sẽ là chủ đề chính của bài 
viết này. 

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp lần 4 (CMCN 4.0), nguồn nhân lực, quản trị 
nguồn nhân lực. 

ASTRACT 

In recent years, a lot of media systems pay more attention on the wave of 
industry 4.0 and how this new wave can impact on all our social life. People say that 
The new wave of Industry 4.0 will influence much on all our social life in which 
humance resource and human resource management is not exception.  Some researchs 
point out many disadvantageds of industry 4.0 such as a lot of jobs will be replaced by 
robots, human resource management will face big challenges in manage their 
manpower,.... So what is the New wave of Indistry 4.0 why it  can influence so huge 
like this? Study about the charesteristics of the New wave of Industry 4.0 and from 
there go to research deeply about the changes of manpower resource and human 
resource management will be the aim of this study. 

Keywords: New wave of Industry 4.0, human resource, human resource 
management. 

 

1. Giới thiệu  
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Nghiên cứu về CMCN 4.0, Klaus Schwab - người sáng lập và là chủ tịch điều 
hành Diễn đàn Kinh tế Thế Giới đã khái quát như sau “Cách mạng công nghiệp đầu 
tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng 
lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần 3 sử 
dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Bây giờ, cuộc Cách 
mạng Công nghiệp Thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần ba, nó kết hợp các công 
nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học”. Như vậy có 
thể thấy, CMCN 4.0 có những đặc trưng cơ bản sau: 

Thứ nhất, xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất 
bao gồm các hệ thống không gian mạng(Cyber-Physical Systems), Internet vạn 
vật(Internet of Things- IOT), điện toán đám mây(Cloud Computing Systems),công 
nghệ thực tế ảo(Virtual Reality), dữ liệu lớn( Big data), In 3D( 3D Printer), 

Thứ hai, CMCN 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công 
nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình và phương thức sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp, 

Thứ ba, những công nghệ có  tác động lớn nhất trong CMCN 4.0 bao gồm công 
nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người 
máy,… 

 Từ những đặc trưng cơ bản trên, có thể thấy CMCN 4.0 hướng đến một cuộc 
cách mạng số và kết nối công nghệ với sự xuất hiện của robot và trí tuệ nhân tạo (AI) 
với những tính năng có thể thay thế con người và thậm chí còn ưu việt hơn con người, 
đặc biệt trong các lĩnh vực như khả năng tính toán, khả năng phân tích và ghi nhớ cũng 
như năng suất cao hơn hẳn con người. Những gì mà CMCN 4.0 mang đến chắc chắn sẽ 
làm thay đổi một cách sâu rộng toàn bộ đời sống xã hội, đặc biệt đối với thị trường lao 
động khi mà sự tự động hóa lên ngôi. Lúc đó, nhiều ngành nghề có thể biến mất và 
những công việc đơn giản có tính lặp đi lặp lại sẽ do người máy đảm nhân và lực 
lượng lao động dôi dư sẽ gia tăng nhanh chóng. Lúc này chúng ta sẽ chứng kiến một 
cuộc cạnh tranh việc làm rất lạ, đó là người lao động không chỉ cạnh tranh với nhau 
mà còn phải cạnh tranh với robot và cao hơn nữa là robot cạnh tranh với robot.  Tất cả 
những thay đổi do làn sóng CMCN 4.0 mang đến đó chắc chắn sẽ làm xáo trộn một 
cách khủng khiếp lực lượng lao động và công tác quản lý nguồn nhân lực tại các doanh 
nghiệp. Viêc nghiên cứu những đặc tính của thị trường nhân lực trong thời đại CMCN 
4.0 cũng như nhận định những thay đổi tất yếu của công tác quản trị nguồn nhân lực 
tại các doanh nghiệp là việc làm rất quan trọng để giúp các doanh nghiệp có cách tiếp 
cận hợp lý và hiệu quả trong thực tiễn hoạt động của mình. Để thực hiện bài viết này, 
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tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như tổng hợp, thống kê, suy luận logic 
và nghiên cứu tình huống. 

2. Thị trường nhân lực và những đặc tính mới của nguồn nhân lực trong kỷ 
nguyên CMCN 4.0 

Thứ nhất, CMCN 4.0 làm thay đổi nền sản xuất theo hướng tự động hóa và điều 
đó kéo theo sự thay đổi về thị trường nhân lực trong đó các công việc đơn giản, công 
việc có tính lặp đi lặp lại sẽ dần nhường chổ cho người máy hay robot. Hiện tượng này 
đưa đến một hệ quả là thị trường nhân lực sẽ dôi dư một lượng lớn người lao động 
giản đơn. 

Thứ hai, CMCN 4.0 thúc đẩy các nhiều doanh nghiệp thay đổi công nghệ theo 
hướng tự động hóa ngày càng sâu rộng hơn. Để đáp ứng được nhu cầu thay đổi công 
nghệ mới này, các doanh nghiệp sẽ cần tuyển dụng một lượng lớn nhân sự có những 
kỹ năng hay kiến thức phù hợp với các xu hướng sử dụng công nghệ tự động này. Xu 
hướng tuyển dụng này sẽ ngày càng lan rộng và nhanh làm cho thị trường nhân sự của 
lực lượng lao động này rơi vào tình trạnh “khát nhân sự” trầm trọng. 

Thứ 3, công nghệ thay đổi nhanh chóng theo nhịp của CMCN 4.0 cũng làm cho 
chính lực lượng lao động cũng có thêm nhiều chọn lựa hơn trong công việc. Thậm chí 
khái niệm xin việc đã dần nhường chỗ cho khái niêm mới là lựa chọn công việc để 
làm,điều này đặc biệt đúng đối với các ứng viên có sở hữu những năng lực phù hợp 
với CMCN 4.0. Bên cạnh đó, những công việc với các đặc tính mới như công việc 
không gò bó thời gian và không gian, công việc tại nhà, công việc tự do ( freelancer) 
hay xu hướng thay đổi công việc (nhảy việc), thay đổi môi trường làm việc sẽ là các 
hiện tượng phổ biến trong thời đại CMCN 4.0. 

3. Những thay đổi tất yếu của công tác quản trị nguồn nhân lực trong thời 
đại CMCN 4.0 

Đối diện với nhưng thay đổi to lớn của thị trường nhân lực cũng như những xu 
thế ứng dụng công nghệ mới từ làn song công nghệ 4.0, công tác quản lý nguồn nhân 
lực cũng phải có những thay đổi bắt buộc nếu không muốn trở nên lạc hậu và không 
tuyển cũng như giữ chân được các ứng viên tài năng và phù hợp với đòi hỏi của doanh 
nghiệp. Dưới đây là một số những thay đổi mà công tác quản trị nguồn nhân lực tại các 
doanh nghiệp cần hướng đến nhằm tăng cường tính hiệu quả của hoạt động quản lý 
nhân sự trong thời đại mới. 

Thứ nhất, bộ phận quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp cần thay đổi lại suy 
nghĩ về việc tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự. Việc tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự 
bây giờ sẽ khó khăn khăn trước rất nhiều khi mà các ứng viên phù hợp với doanh 
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nghiệp 4.0 không phải lúc nào cũng sẵn có. Việc cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh 
nghiệp để tuyển được các ứng viên phù hợp sẽ luôn luôn hiện hữu. Như vậy, bộ phận 
quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp phải làm sao để trở nên linh hoạt hơn, 
nổi bật hơn trong việc tìm kiếm và tuyển dụng được các ưng viên tiềm năng là yêu cầu 
bắt buộc trong thời đại CMCN 4.0. Để làm điều đó hiệu quả, bộ phận quản trị nguồn 
nhân lực của doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ mới vào công tác tìm kiếm và 
tuyển dụng thay thế hay bổ sung cho cách làm cũ trước đây. Chẳng hạn, mở rộng kênh 
tìm kiếm ứng viên từ những cách truyền thống như đăng báo tuyển dụng, tuyển dụng 
thông qua các công ty săn đầu người (head hunters) sang nhiều kênh tìm kiếm mới như 
Facebook, Linkedln, Zalo, Viber, whatsApp, Line,…..Ngoài việc mở rộng các kênh 
tìm kiếm ứng viên, việc xử lý các thông tin về tuyển dụng cũng phải được tự động hóa 
và nâng cấp liên tục. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artifcial Intelligent - AI) sẽ mang 
đến một giải pháp mới để lưu trữ, tìm kiếm các hồ sơ ứng viên phù hợp một cách hiệu 
quả hơn cả về thời gian và độ chính xác đối với doanh nghiệp.Với khả năng phân tích 
và tiên toán dựa trên chương trình ngôn ngữ thần kinh học (NLP), trí tuệ nhân tạo có 
thể phân tích dữ liệu của các ứng viên dựa trên một bảng mô tả công việc nhất định để 
từ đó tự động truy cập vào nguồn lưu trữ hồ sơ các ứng viên tiềm năng để tiến hành so 
sánh, nhận diện những ứng viên phù hợp nhất với đầy đủ những kỹ năng và kinh 
nghiệm cần có. Ngoài ra, bộ phận quản trị nguồn nhân lực còn có thể sử dụng các 
camera gắn trong phòng phỏng vấn (Interview room) để ghi hình buổi phỏng vấn và từ 
đó bộ phận tuyển dụng có thể tiến hành đánh giá diễn tiến của cuộc phỏng vấn như 
biểu cảm trên gương mặt, cách sử dụng ngôn ngữ và ngôn ngữ cơ thể cũng như xem 
lại những câu trả lời của ứng viên để từ đó có những nhận định mang tính chính xác 
cao đối với các ứng viên trên tinh thần hạn chế thấp nhất các định kiến của người 
phỏng vấn và việc đánh giá hay xem xét lại này không bị hạn chế về mặt không gian 
hay thời gian. 

Thứ hai, bộ phận quản trị nhân sự của doanh nghiệp nên sử dụng công nghệ thực 
tế ảo (VR) áp dụng trong việc đào tạo nhân viên. Hiện nay, sau khi tuyển dụng thành 
công các ứng viên, doanh nghiệp thường tiến hành các hoạt động đào tạo cho nhân sự 
của mình. Công việc này tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc của doanh nghiệp nên 
việc nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo này là rất cần thiết trên tinh thần tiết 
kiệm nhưng phải đảo bảo hiệu quả cao của quá trình đào tạo. Công nghệ thực tế ảo có 
thể là một gỉai pháp hay mà doanh nghiệp nên áp dụng.Với công nghệ này việc đào tạo 
nhân viên mới sẽ hiệu quả, nhất quán và không bị gián đoạn về mặt thời gian. Các 
nhân viên mới có thể được tổ chức để tham gia một chuyến tham quan văn phòng 
doanh nghiệp chỉ với chiếc smartphone hoặc họ có thể được gặp gỡ những người bạn 
đồng nghiệp và cùng lắng nghe những trưởng nhóm giới thiệu điều gì đó thông qua 
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một chiếc điện thoại. Với công nghệ và phương pháp này sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ hòa 
nhập của nhân viên mới với văn hóa doanh nghiệp. Ngoài ra, với công nghệ internet 
kết nối vạn vật IOT, bộ phân quản trị nhân sự của doanh nghiệp có thể dễ dàng thực 
hiện việc đưa các chương trình tạo sự gắn kết tập thể (team building) với sự trợ giúp 
của các huấn luyện viên ảo như các cuộc thi có thưởng, các hoạt động tập thể dục vì 
sức khỏe,… thông qua các ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin. Một vấn đề 
nữa cũng rất quan trọng liên quan đến đến hoạt động đào tạo của doanh nghiệp trong 
thời gian tới đó là xu hướng học hỏi liên tục (continuous learning) sẽ trở nên thông 
dụng. lý do là vì sự thay dổi liên tục của công nghệ sẽ khiến lực lượng loa động của 
doanh nghiệp cũng pah3i liên tục học hỏi để bắt kịp xu thế. Điều này làm cho bộ phận 
quản trị nhân sự của doanh nghiệp phải theo đuổi việc đào tạo cho nhân sự của mình 
một cách liên tục cũng như phải tạo điều kiện và khuyến khích để lực lượng nhân sự 
của mình có đủ điều kiện để thực hiện liên tục việc bổ sung kiến thức này. 

Thứ ba, công nghệ tự động sẽ được áp dụng vào công tác quản trị nhân sự và 
hàng loạt các công việc sự vụ, đơn giản, lặp đi lặp lại tại các phòng ban quản lý nhân 
sự như phát hành các công văn hành chính, thực hiện việc tính toán và chi trả các 
khoản lương, thưởng phụ cấp cho nhân viên, trả lời những câu hỏi thông thường về 
chính sách, quy trình, thủ tục,… sẽ bị thay thế bằng máy móc tự động. HIện nay nhiều 
công nghệ có khả năng tự học hỏi và cập nhật liên tục như công nghệ tự động hóa quy 
trình bằng rô-bốt (RPA – Robotic Process Automation) sẽ là những trợ thủ đắc lực cho 
công tác quản lý nhân sự mà lại vô cùng ít các sai sót có thể xảy ra.  

Thứ tư, bộ phận quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp có thể áp dụng công 
nghệ tự động để làm cho hoạt động phát triển nhân sự trở nên hiệu quả hơn. Hiện nay, 
các doanh nghiệp thông thường tổ chức các chương trình đào tạo riêng biệt cho các 
cấp quản lý bao gồm từ quản lý sơ cấp đến cao cấp. Hoạt động này tiêu tốn nhiều thời 
gian và tiền bạc của doanh nghiệp nhưng chưa chắc đã mang đến hiệu quả như doanh 
nghiệp mong đợi. Lý do là cá nhân các nhà quản lý này sở hữu những thế mạnh cũng 
như các khiếm khuyết nhất định như tốc độ học hỏi, thời gian học hay phương pháp 
học hỏi khác nhau trong khi các chương trình đào tạo của doanh nghiệp thì đánh đồng 
và không quan tâm đến các khác biệt này. Tức là các chương trình đào tạo này của 
doanh nghiệp không có tính cá nhân hóa. Điều này dẫn đến những hạn chế nhất định 
đối với tiến trình đào tạo này của doanh nghiệp. Về cơ bản, trí tuệ nhân tại có thể hỗ 
trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn này mà cụ thể là bộ phận quản trị nhân sự sẽ sử 
dụng một công cụ là thuật toán ML (Machine Learning) để giải quyết vấn đề trên. Đây 
là một thuật toán giúp cung cấp cho người sử dụng những gợi ý hoặc giúp người dùng 
nhận diện được những lỗ hổng kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể của từng cá 
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nhân và từ đó đưa ra những vấn đề mà người dùng cần phải trang bị thêm. Thông qua 
công nghệ ML này mà doanh nghiệp có thể thực hiện việc cá nhân hóa các chương 
trình học phù hợp đến từng đối tượng dựa trên kiến thức, thái độ và kinh nghiệm của 
từng người học. Công nghệ này cũng có thể cung cấp một lộ trình nghề nghiệp được 
tùy chỉnh dựa trên tiềm năng, điểm mạnh, kinh nghiệm và trải nghiệm cũng như mục 
tiêu nghề nghiệp và tốc độ tiếp thu của lực lượng các nhà quản lý này.  

Thứ năm, công nghệ thời đại 4.0 có thể giúp cho bộ phận quản lý nhân sự của 
các doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá hay đo lường hiệu suất làm việc của từng 
nhân viên hoặc một đội nhóm nhân viên nào đó một cách hính xác hơn, kịp thời hơn 
và công bằng hơn. Bằng cách sử dụng công nghệ, hoạt động đánh giá hiệu suất làm 
việc của nhân viên sẽ có thể diễn ra ngay sau từng hành động của người được đánh gía 
chứ không cần phải phải đợi chờ tổng kết sau một quảng thời gian dài như trước đây. 
Hơn nữa, việc đánh giá hiệu suất dựa trên công nghệ sẽ mang đến sự cởi mở, công 
bằng và minh bạch dựa trên nguồn dữ liệu đầy đủ, rõ ràng,có thể truy xuất và dễ hiểu. 
Cùng với bộ dữ liệu có chất lượng này, các nhà quản lý sẽ có thể đưa ra các hướng 
dẫn, hay điều chỉnh đối với nhân sự của mình nhanh, chính xác và mọi lúc mọi nơi.  

Thứ sáu, công nghệ giúp doanh nghiệp có thể lưu trữ một lượng khổng lồ thông 
tin của nhân sự trên nền tảng internet. Và điều này,vô hình chung có thể trở thành một 
điểm yếu và đối thủ cạnh tranh, bằng cách nào đó, để tiếp cận lượng thông tin này để 
có thể gây nguy hại cho doanh nghiệp như lôi kéo nhân sự giỏi, tác động đến hoạt 
động đánh giá hay tuyển dụng của doanh nghiệp,…. Các rủi ro này sẽ xảy ra thường 
xuyên hơn trong thời đại àm việc tuyển dụng nhân tài đang ngày càng trở trên khó 
khăn và nhiều cạnh tranh. Điều đó, đòi hỏi bộ phận quản trị nhân sự phải ý thức và 
nhân diện được một ac1ch rõ ràng các nguy cơ này và từ đó phải có những biện pháp 
nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sự xâm hại các cơ sở dữ liệu này trong kỷ nguyên số 4.0. 

Cuối cùng, với hiện trạng nguồn nhân lực khan hiếm tài năng như hiện nay, việc 
tuyển dụng các nhân tài đã khó mà việc giữ chân được ac1c nhân tài này ở lại công tác 
lâu dài với doanh nghiệp ngày càng khó khăn hơn. Điều đó đòi hỏi các nhà quản lý 
nhân sự tại các doanh nghiệp phải luôn sâu sát với nhân viên của mình, phải làm sao 
đó biến văn phòng công ty thành nơi chốn mà người lao động muốn lui tới thường 
xuyên, biến khoảng thời gian làm việc từ 8h00 sáng đến giờ tan ca là khoảng thời gian 
sẽ chia, học hỏi. Muốn như vậy, việc thiết kế các văn phòng làm việc theo một phong 
cách mở với thời gian làm việc linh động là việc cần thiết phải được quan tâm đúng 
mực. Ngoài ra, cường độ làm việc trong kỷ nguyên số 4.0 sẽ rất cao và đầy áp lực nên 
hoạt động cân bằng giữa công việc và cuộc sống là vấn đề mà các nhà quản trị nhân sự 
hiện đại phải quan tâm. Hàng loạt các câu hỏi mà bộ phận nhân sự cần đặt ra và đi tìm 
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lời giải một cách hợp lý nhất cho cả người lao động và doanh nghiệp như: liệu người 
lao động của chung ta có khỏe mạnh hay hạnh phúc khi làm việc với chúng ta không? 
Họ có đủ thời gian dành cho gia đình hay bạn bè không? Họ có thói quen hay sở thích 
gì và có đủ thời gian để thực hiện các hoạt đóng đó hay không? Liệu các cấp quản lý 
của họ có làm cho họ phấn chấn mỗi khi tiếp xúc hay cộng tác hay không?...Việc quan 
tâm và trả lời chính xác các câu hỏi gợi ý trên sẽ giúp các nàh quản lý nhân sự của 
doanh nghiệp có thể có các chương trình phù hợp nhằm cải thiện những vấn đó đó và 
nếu điều đó được thực hiện hiệu quả thì doanh nghiệp đã có thể giúp nhân sự của mình 
ít nhiều cân bằng được trạng thái của mình theo hướng tich cực. 

4. Kết luận 

Về mặt lý thuyết, cơ sở hạ tầng quan trọng của một doanh nghiệp sẽ bao gồm 4 
nhân tố chủ yếu là con người, quy trình vận hành, cơ cấu tổ chức và công nghệ. Về 
nguyên tắc, khi một trong 4 nhân tố trên thay đổi thì các nhân tố còn lại cũng sẽ chịu 
sự tác động và ít nhiều phải thay đổi theo để doanh nghiệp có thể vận hành một cách 
trơn tru và hiệu quả. Cách mạnh công nghiệp 4.0 đã đem đến nhiều thay đổi về mặt 
công nghệ cho doanh nghiệp và điều đó cũng làm cho công tác quản lý nhân sự phải 
chuyển động theo. Những thay đổi cốt lõi mà công tác quản trị nguồn nhân lực của 
doanh nghiệp sẽ hướng đến trong xu thế quản trị con người thông qua công nghệ chính 
là tạo sự thỏa mái ở trạng thái cao nhất có thể cho lực lượng nhân sự của mình trong 
quá trình làm việc từ việc tạo môi trường làm việc có tính tương tác cao, hoạt động 
đánh gía hiệu quả công việc chính xác, công bằng, hỗ trợ cân bằng cuộc sống của nhân 
viên cho đến những việc như tạo lập các nền tảng công nghệ giúp tìm kiếm nhanh 
chóng và chính xác các tài năng phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, loại bỏ các rào cản 
giữa các cấp quản lý và giữa các cấp quản lý với nhân viên, rút gọn và đơn giản háo 
các qui trình tuyển dụng hay đào tạo. Hơn nữa, tính cá nhấn hóa trong toàn bộ công tác 
quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp phải là mục tiêu hướng đến của bộ phận 
quản lý nhân sự trong thời đại mới này. Và nhằm để đáp ứng được các đòi hỏi mới 
này, ngay nội bộ của bộ máy quản lý nhân sự của doanh nghiệp cũng phải thay đổi cả 
về qui mô bộ máy, phương pháp làm việc và tư duy làm việc. Theo đó, bộ máy tổ chức 
của bộ phận nhân sự sẽ thu hẹp lại, các nhân viên nhân sự sẽ đa năng hơn và phải liên 
tục cập nhật công nghệ mới, phải có tư duy mới để có những phương pháp chủ động 
tiếp cận nhân viên của mình để có các giải pháp hiệu quả nhất. 
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CÔNG NGHỆ E-HRM TRONG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC THỜI ĐẠI 4.0 

TS. Phạm Thị Ngọc Mai 

Tóm tắt 

Trong bối cảnh của thời đại công nghệ 4.0, ngày càng có nhiều tổ chức thay thế 
quản lý nguồn nhân lực truyền thống bằng cách quản lý nguồn nhân lực điện tử E-
HRM (Electronic   Human Resource Management). Với E-HRM, các hoạt động chức 
năng của quản lý nguồn nhân lực truyền thống được tích hợp trên nền tảng công nghệ 
hiện đại, từ đó góp phần không nhỏ cho việc thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ 
chức. Bài viết này nghiên cứu về E-HRM và các ưu điểm của hệ thống này, đồng thời 
khởi xướng một số đề xuất nhằm triển khai thành công hệ thống E-HRM cho các tổ 
chức. 

Từ khóa: E-HRM, HRM, quản lý nguồn nhân lực, nguồn nhân lực 

 

1. Đặt vấn đề 

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong thập kỷ qua đã 
dẫn đến xu hướng ứng dụng công nghệ điện tử trong quản lý nguồn nhân lực hay còn 
gọi là E-HRM (Electronic Human Resource Management). E-HRM là một thuật ngữ 
tương đối mới tức là sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực, 
đặc biệt bằng cách sử dụng công nghệ web. Kết quả các cuộc khảo sát của các nhà 
thực hành nhân sự cho thấy rằng số lượng các tổ chức đã sử dụng E-HRM ngày càng 
gia tăng (Zafar, 2010, dẫn theo Seyyed Abdorasoul Hosseini & cộng sự 2013). Để đạt 
được hiệu quả hoạt động, cũng như cải thiện vai trò chiến lược của nguồn nhân lực, 
vv, các tổ chức đã bắt đầu sử dụng E-HRM. E-HRM được thay thế các phương thức 
quản lý nguồn nhân lực theo kiểu truyền thống bởi tính linh hoạt và tự chủ của nó 
trong từng tổ chức khác nhau.  

Các chuyên gia tin rằng e-HRM có tiềm năng giảm chi phí hành chính, cải thiện 
năng suất, tăng tốc thời gian phản hồi, cải thiện quy trình ra quyết định và hỗ trợ kịp 
thời các hoạt động kinh doanh trong tổ chức. Do đó, nó giúp công tác quản lý nguồn 
nhân lực thật sự trở thành chiến lược quản lý nguồn nhân lực hiệu quả, linh hoạt, lấy 
khách hàng và nhân viên làm trung tâm (Strohmeier, 2009). 

2. Giới thiệu về E-HRM 
2.1. Khái niệm E-HRM 
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Ruel và đồng nghiệp (2004) mô tả E-HRM như một phương thức thực hiện 
chiến lược, chính sách và thực tiễn quản lý nhân sự khác nhau trong các tổ chức bằng 
cách sử dụng các kênh công nghệ dựa trên web. E -HRM cũng có thể được xem là sử 
dụng công nghệ thông tin hỗ trợ và kết nối các cá nhân và tập thể để thực hiện các 
nhiệm vụ nhân sự nhằm đạt được hiệu quả trong công tác quản lý nguồn nhân lực 
(Strohmeier, 2007, dẫn theo Mine 2015). Như vậy, E-HRM là một phần mở rộng của 
hệ thống thông tin quản lý nhân sự. E-HRM phụ trách xử lý các nhiệm vụ truyền thống 
của công tác quản lý nguồn nhân lực bằng các hỗ trợ công nghệ.  

Theo Li Ma, Maolin Ye (2015), E-HRM được chia thành ba loại. Chúng được 
mô tả tương ứng là E-HRM hoạt động, E-HRM quan hệ và E-HRM chuyển đổi. 

E -HRM hoạt động có liên quan đến các chức năng quản trị hành chính như thu 
thập, quản lý dữ liệu cá nhân của nhân viên. Trong khi đó, E -HRM quan hệ có liên 
quan đến các chức năng quản trị nguồn nhân lực như đào tạo, tuyển dụng, quản lý hiệu 
quả công việc...Cuối cùng, E-HRM chuyển đổi có liên quan đến các hoạt động nhân sự 
chiến lược được gọi là quản lý tri thức, xây dựng chiến lược tái định hướng cho nhân 
viên.  

2.2. Các ưu điểm của E-HRM 

Sự xuất hiện của E-HRM đã dẫn đến những thay đổi trong chiến lược nhân sự 
của các tổ chức bởi hầu hết các tổ chức tin rằng họ cần phải hướng tới việc sử dụng 
những cải tiến mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa công tác 
quản lý nguồn nhân lực và thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của thế giới ngày 
nay. Do đó, việc làm mới hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRM (Human Resource 
Management) sẽ dẫn đến kết quả tối ưu cho các nhiệm vụ của ngành nhân sự trong các 
tổ chức.  

Tổ chức sẽ có toàn bộ thông tin về từng nhân viên khi sử dụng E-HRM. E- 
HRM cung cấp các cơ chế tạo thuận lợi cho việc thu thập, phục hồi và cập nhật dữ liệu 
hiện có liên quan đến kiến thức, kỹ năng và năng lực của nhân viên tổ chức và truy cập 
dữ liệu khi được yêu cầu (Hopkins & Markham, 2003, dẫn theo Mine 2015). Song 
song đó, nhân viên cũng có thể có truy cập vào hồ sơ và tài liệu của họ để sử dụng 
chúng và thậm chí để cập nhật chúng nếu cần thiết (Seyyed Abdorasoul Hosseini & ctg 
2013). Ngoài ra, vì E-HRM cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào dữ liệu nhân sự và 
tạo điều kiện phân loại và phân loại lại dữ liệu, nó sẽ giúp cho tổ chức có được một hệ 
thống thông tin minh bạch hơn (Mine 2015). 

Hệ thống E -HRM giúp cung cấp một lượng lớn nhóm ứng viên tiềm năng giúp 
công tác tuyển dụng hiệu quả hơn. Quy trình tuyển dụng với sự hỗ trợ của E-HRM 
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được rút ngắn từ đó giúp giảm chi phí tuyển dụng. E-HRM giúp giảm chi phí HRM 
bằng cách tái cấu trúc các hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo cách truyền thống, 
nâng cao hiệu quả bằng cách cải thiện chất lượng dịch vụ HRM, giảm công việc bàn 
giấy, tăng độ chính xác dữ liệu. Việc tích hợp các công nghệ internet vào các quy trình 
HRM khiến chi phí được cắt giảm trong tất cả các chức năng của HRM bao gồm lập 
kế hoạch, tuyển dụng, học tập và đào tạo, đánh giá hiệu suất, lập kế hoạch nghề 
nghiệp, hệ thống lương, quan hệ đồng nghiệp, hệ thống y tế và an toàn (Mine 2015). 

Một trong những mục tiêu chính của công tác quản lý nguồn nhân lực là phát 
triển năng lực cho nhân viên. Vì vậy, các tổ chức sử dụng E-HRM để tăng hiệu quả 
công tác đào tạo và phát triển nhân viên. Thay vì đào tạo theo kiểu truyền thống, đào 
tạo điện tử và hệ thống học tập hoàn toàn tự động được tổ chức một cách độc lập. E-
HRM sẽ cung cấp cho nhân viên kiến thức, kỹ thuật và phương pháp làm việc cần 
thiết. Các hệ thống hướng dẫn nghề nghiệp dựa trên máy tính cung cấp cho nhân viên 
các phương tiện để so sánh kiến thức và kỹ năng họ nắm giữ với các kỹ năng và năng 
lực cần có ở hiện tại và vị trí trong tương lai (Rothwell et al., 2005, dẫn theo Mine 
2015) 

Dòng chảy thông tin liên tục được cung cấp bởi E-HRM cho phép các nhà quản 
lý ra quyết định phù hợp liên quan đến lợi ích của nhân viên như duy trì tiền lương 
bình đẳng và các phúc lợi cho người lao động (Dulebohn & Marler, 2005, dẫn theo 
Mine 2015). 

Cũng với hệ thống E-HRM, các nhà quản lý liên tục được thông báo về công tác 
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên. Các quy trình công việc được E-HRM 
hỗ trợ xây dựng có tính đến nguy cơ tai nạn giúp các nhà quản lý lường trước và giảm 
thiểu rủi ro trong quá trình nhân viên làm việc. Ngoài ra, nhân viên có thể thông báo 
bằng điện tử về những rủi ro cụ thể mà họ có thể gặp phải dưới dạng thông tin cá nhân 
từ đó giúp nhân viên an tâm làm việc và gắn kết với tổ chức hơn (Andersen, 2008, dẫn 
theo Mine 2015). 

Với khả năng kết nối tất cả các hoạt động chức năng của công tác quản lý nguồn 
nhân lực, E-HRM cho phép quá trình ra quyết định trực tuyến, diễn ra một cách kịp 
thời và hiệu quả (Seyyed Abdorasoul Hosseini & ctg 2013). 

Hơn nữa, E-HRM tạo điều kiện cho văn hóa tổ chức tích cực hơn thông qua quá 
trình minh bạch hồ sơ nội bộ, hỗ trợ không ngừng cho việc quản lý nguồn nhân lực và 
các quy trình hỗ trợ cơ bản khác cho các hoạt động trong tổ chức (Seyyed Abdorasoul 
Hosseini & ctg 2013). 
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 Như vậy, ưu điểm của việc sử dụng E-HRM có thể được tóm tắt dưới dạng bốn 
khía cạnh sau: 

• Nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác quản lý nguồn nhân lực 
• Cải tiến các quy trình hành chính 
• Hỗ trợ cải thiện các hoạt động của các phòng ban chức năng trong tổ chức 
• Cải thiện vai trò chiến lược của tài nguyên nhân sự. 

2.3. Chức năng E-HRM 

Quản lý nguồn nhân lực cổ điển bao gồm tuyển dụng, tuyển chọn, phát triển, bồi 
thường, duy trì, đánh giá và thăng tiến nhân sự trong một tổ chức (Bernardin & Russel, 
1993 dẫn theo Li Ma, 2015). Với E-HRM, các chức năng của quản lý nguồn nhân lực 
được được chuyển đổi và tích hợp ở dạng kỹ thuật số trong các tổ chức. 

Trong thực tiễn hiện nay, các chức năng E-HRM được sử dụng rộng rãi nhất đó 
là lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, phát triển nhân sự (đào tạo 
và phát triển, quản lý nghề nghiệp), khen thưởng nhân sự (đánh giá hiệu suất, bồi 
thường và lợi ích), bảo vệ nhân sự (sức khỏe và an toàn, quan hệ nhân viên / vấn đề 
pháp lý). 

3. Triển khai E-HRM (Seyyed Abdorasoul Hosseini) 

Do tầm quan trọng của việc quản lý HRM bằng điện tử, hầu hết các nhà quản lý 
đang cố gắng triển khai E-HRM. Để thành công, họ cần phải thực hiện bốn bước như 
sau: 

Bước 1: Xác định các chính sách của tổ chức 

Theo các nghiên cứu mới được thực hiện bởi Beer và các đồng nghiệp của ông 
(dẫn theo Seyyed Abdorasoul Hosseini, 2013), các chính sách tổ chức có thể được chia 
thành ba nhóm, đó là chính sách quản lý hành chính, chính sách thị trường và chính 
sách giá trị chung. Mỗi chính sách này có các tính năng độc đáo ảnh hưởng đến công 
tác quản lý nguồn nhân lực: 

- Chính sách quản lý hành chính tồn tại như một đặc trưng ở những tổ chức đang 
hoạt động trong một môi trường tĩnh. Đây chính là các chính sách liên quan đến công 
tác quản lý nguồn nhân lực truyền thống, bao gồm các quy trình, nguyên tắc, cơ chế 
điều hành các hoạt động chức năng của quản lý nguồn nhân lực như hoạch định nhân 
lực, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đãi ngộ nhân sự. Việc xác định rõ chính sách này 
cho phép nhà quản lý về cơ bản thiết lập được các phân hệ quản lý nguồn nhân lực dựa 
trên các ứng dụng công nghệ. 
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- Chính sách thị trường thể hiện sự phản ứng nhanh nhạy của tổ chức với những 
thay đổi của môi trường kinh doanh. Một khi thay đổi, môi trường kinh doanh sẽ tạo ra 
những tác động không nhỏ đến các tổ chức nói chung và công tác quản lý nguồn nhân 
lực nói riêng. Vì vậy, xác lập chính sách thị trường sẽ giúp các nhà quản lý nhân lực 
chủ động ứng phó với các thay đổi của thị trường, kịp thời điều chỉnh các chính sách 
quản lý nguồn nhân lực một cách phù hợp. 

- Các chính sách giá trị chung có thể được tìm thấy trong các tổ chức tập trung 
hoàn toàn vào đổi mới, nâng cao chất lượng của hàng hóa và dịch vụ. Chính sách này 
có thể nói sẽ mang lại giá trị gia tăng vượt trội cho khách hàng trên cơ sở đặt con 
người là vị trí trung tâm. Các tổ chức áp dụng các chính sách này sẽ có xu hướng áp 
dụng HRM điện tử để nâng cao chất lượng công tác quản lý nguồn nhân lực nhằm tạo 
ra lực lương nhân sự hùng hậu, lớn về lượng, mạnh về chất góp phần to lớn vào sự 
phát triển của tổ chức. 

Bước 2: Làm rõ các mục tiêu của HRM điện tử 

Nhiều chuyên gia đã đề xuất bốn mục tiêu để chuyển các tổ chức theo hướng 
quản lý E-HRM. Những mục tiêu này là: 

- Tập trung vào yếu tố nhân lực và hệ thống điện tử, xem đó là các yếu tố chiến 
lược để thiết lập E-HRM. 

- Hoạch định và triển khai cá nhóm chính sách một cách linh hoạt. 

- Tập trung vào hiệu quả của quản lý nguồn nhân lực và cắt giảm chi phí. 

- Đề cao vai trò của việc cung cấp dịch vụ E-HRM cho người quản lý và nhân 
viên. 

Bốn mục tiêu này hướng E-HRM theo định hướng chiến lược, linh hoạt, hiệu 
quả. Kết quả là của việc thực hiện mục tiêu này sẽ giúp quá trình xác lập và triển khai 
E-HRM đạt được mức độ tiêu chuẩn hóa, đồng thời phối hợp các hoạt động ở tất cá 
các lĩnh vực của tổ chức với chính sách nhân sự. 

Bước 3: Triển khai E-HRM trên 3 lĩnh vực gồm HRM truyền thống, HRM quan 
hệ và HRM chuyển đổi. 

HRM truyền thống bao gồm các hoạt động hành chính cơ bản của phòng nhân 
sự như quản lý dữ liệu nhân sự, bảo quản hồ sơ nhân sự và các hoạt động hành chính 
khác (Lepak, Snell, 1998). Triển khai E-HRM trên lĩnh vực này cho phép giảm số 
lượng công việc hành chính, tăng tốc độ xử lý công việc, từ đó giải phóng thời gian 
cho các hoạt động khác và giảm thiểu nhân viên thực hiện các công việc nhân sự 
truyền thống.. 



72 
 

HRM quan hệ bao gồm các hoạt động nhân sự hỗ trợ mối quan hệ tương hỗ giữa 
bộ phận nhân sự và các bộ phận khác, bao gồm cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Các 
loại hoạt động HRM này bao gồm các chức năng chẳng hạn như tuyển dụng, đào tạo, 
quản lý hiệu suất công việc của nhân viên...Ứng dụng E-HRM trong lĩnh vực HRM 
quan hệ có thể cung cấp cho các nhà quản lý và nhân viên quyền truy cập từ xa vào 
thông tin nhân sự, do đó tăng khả năng kết nối với các phòng ban nội bộ khác và các 
bên liên quan bên ngoài tổ chức, cũng như cung cấp cho các cá nhân các công cụ để tự 
thực hiện các hoạt động nhân sự. Điều này sẽ giúp giảm bớt sự tham gia của nhân viên 
nhân sự vào các hoạt động nhân sự đơn thuần, cho phép họ tập trung vào các hoạt 
động ưu tiên khác. 

HRM chuyển đổi tập trung vào các hoạt động chiến lược của HRM như định 
hướng chiến lược nhân sự, năng lực quản lý chiến lược và quản lý thay đổi chiến lược. 
Bằng cách cải thiện định hướng chiến lược của HRM, E-HRM có khả năng chuyển đổi 
chức năng của quản lý nhân sự (Ruël et al., 2004). Theo đó, các chức năng quản lý 
nhân sự sẽ được liên kết chặt chẽ với mục tiêu chiến lược của tổ chức. Điều này dẫn 
đến một tập hợp các chính sách và thực tiễn được tích hợp giúp tổ chức phát triển 
(Martin-Alcazar, Romero-Fernandez & Sanchez-Gardey, 2005).  

Bước 4: Nâng cao năng lực của tổ chức   

Một là, tăng cường kỹ năng nhân sự 

Kỹ năng nhân sự của các nhà quản lý và nhân viên nhân sự cần được thay đổi. 
Họ phải sở hữu được tư duy chiến lược, năng lực tư vấn, khả năng phân tích, truyền 
thông, đàm phán, nắm rõ các quy trình nhân sự, kỹ năng quản lý dự án (Parry & 
Tyson, 2011 dẫn theo Paul Poisat, Michelle R. Mey, 2017). Nếu những kỹ năng này 
chưa tồn tại ở nhà quản lý và nhân viên nhân sự chức, các tổ chức sẽ không thể đáp 
ứng yêu cầu cải tiến cần thiết để đảm nhận những thách thức liên quan đến E-HRM 
(Parry & Tyson, 2011 dẫn theo Paul Poisat, Michelle R. Mey, 2017). 



73 
 

Hai là, đào tạo nhân lực để quản lý sử dụng E-HRM 

Cung cấp các chương trình đào tạo đầy đủ cho người dùng hệ thống E-HRM có 
ảnh hưởng lớn đến kết quả của việc sử dụng E-HRM. Các tổ chức không làm như vậy 
sẽ dẫn đến kết cục lãng phí trong quá trình đầu tư và sử dụng hệ thống E-HRM do 
người dùng thường xuyên phải liên hệ với bộ phận nhân sự để được hỗ trợ. Một 
khuyến nghị được cung cấp trong vấn đề này là đào tạo để nhân viên nhận thức được 
đầy đủ về các chức năng của hệ thống, cho phép nhân viên HRM có nhiều thời gian 
hơn để thực hành trên hệ thống từ đó giúp họ có thể tận dụng tối đa các lợi thế của hệ 
thống E-HRM (Parry & Tyson, 2011 dẫn theo Paul Poisat, Michelle R. Mey, 2017). 

Ba là, cần có sự tham gia đồng bộ của nhà quản lý và nhân viên vào hệ thống 
E-HRM 

Điều quan trọng là cả nhà quản lý và nhân viên phải tham gia vào hệ thống E-
HRM, điều này đồng nghĩa với hệ thống này được chấp nhận và sử dụng trong tổ chức. 
Khó khăn trong việc khuyến khích các nhà quản lý và nhân viên sử dụng các hệ thống 
E-HRM đó là nhiều nhà quản lý và nhân viên đã phàn nàn rằng sử dụng E-HRM 
không phải là cách để sử dụng tốt thời gian của họ và một trong số họ vẫn sử dụng hệ 
thống ngoại tuyến truyền thống. Do vậy, điều quan trọng là khuyến khích các thành 
viên trong tổ chức để thay đổi suy nghĩ của họ liên quan đến giá trị của việc áp dụng 
E-HRM là để tránh sự chậm trễ và gặt hái những lợi ích liên quan trong công tác quản 
lý nguồn nhân lực. Việc phát triển kỹ năng nhân sự, đào tạo nhân lực sử dụng hệ thống 
e-HRM đóng vai trò đáng tin cậy để giải quyết vấn đề này (Parry & Tyson, 2011 dẫn 
theo Paul Poisat, Michelle R. Mey, 2017). 

Việc tham gia của các nhà quản lý và nhân viên vào hệ thống E-HRM cũng có 
thể bị ảnh hưởng bởi văn hóa. Các yếu tố, như văn hóa quốc gia nơi đặt công ty lần 
lượt có thể tác động đến văn hóa của tổ chức. Một nền văn hóa tổ chức chưa quen với 
công nghệ sẽ khó khăn hơn để các thành viên trong tổ chức chấp nhận và tham gia vào 
hệ thống E-HRM (Parry & Tyson, 2011 dẫn theo Paul Poisat, Michelle R. Mey, 2017). 

Vì vậy, cần xây dựng văn hóa tổ chức sẵn sàng chấp nhận sử dụng công nghệ, 
điều này sẽ dễ dàng hơn để giới thiệu hệ thống E-HRM và để các thành viên trong tổ 
chức nhận ra những lợi ích của hệ thống này. Người dùng có chấp nhận hay không sẽ 
ảnh hưởng quan trọng đến việc xác định thành công hay thất bại của hệ thống E-HRM. 
Có thể sử dụng mô hình chấp nhận công nghệ (TAM - Technology Acceptance Model) 
để nghiên cứu khả năng chấp nhận hệ thống E-HRM của tổ chức (Huang & Martin-
Taylor, 2013). Mô hình này nhấn mạnh hai yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng chấp 
nhận công nghệ, đó là nhận thấy sự hữu ích và nhận thức dễ sử dụng (Huang & 
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Martin-Taylor, 2013). Nhận thức hữu ích là niềm tin rằng sử dụng một hệ thống sẽ 
tăng cường hiệu suất công việc và nhận thấy sự dễ sử dụng là niềm tin rằng việc sử 
dụng một hệ thống sẽ đòi hỏi nỗ lực tối thiểu (Huang & Martin-Taylor, 2013). 

Bốn là, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin 

Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại là cơ sở để triển khai E-HRM. Nền tảng 
công nghệ thông tin cho phép quá trình quản trị cơ sở dữ liệu đảm bảo tính hiện đại, dữ 
liệu được thiết kế và cấu hình lưu trữ chặt chẽ với nhau. Dữ liệu hoạt động trong mỗi 
khối quản trị nhân lực được cập nhật thường xuyên và kịp thời vào hệ thống. Khi đó, 
nguồn dữ liệu đầu vào của hệ thống E-HRM được thiết kế bao gồm kế hoạch chiến 
lược và chính sách kinh doanh của tổ chức, các thông tin từ các hệ thống thông tin xử 
lý giao dịch như hệ thống lương, các dữ liệu về nguồn nhân lực của tổ chức (bản sơ 
yếu lý lịch, các văn bằng, chứng chỉ, bằng khen,…của nhân viên. Các dữ liệu bên 
ngoài của tổ chức liên quan đến công tác quản trị nguồn nhân lực (các văn bản quy 
phạm pháp luật và văn bản điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước, thông tin từ 
các hiệp hội và tổ chức lao động, mức lương của các tổ chức khác,…). Nguồn dữ liệu 
đầu ra của hệ thống này bao gồm các báo cáo quản lý như các báo cáo tổng hợp về số 
lượng, đặc điểm lao động của các bộ phận, tổng hợp về lương thưởng,…báo cáo kế 
hoạch nguồn nhân lực, các hồ sơ, lý lịch trích ngang của cán bộ, nhân viên theo các 
tiêu chí cần thiết. Từ đó, các phân hệ của E-HRM được thiết kế phục vụ cho công tác 
quản lý nguồn nhân lực như phân hệ quản lý tổ chức- Nguồn nhân lực- Chấm công- 
Tính lương; phân hệ quản lý quy trình làm việc của các phòng ban- nhân viên; phân hệ 
quản lý đánh giá; quản lý tuyển dụng; quản lý đào tạo; quản lý hành chính; quản lý hồ 
sơ công văn… 

Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng, một hệ thống E-HRM thân thiện với người dùng 
và đảm bảo tính độc đáo sẽ giúp gia tăng kết quả giới thiệu hệ thống đó đến nhà quản 
lý và nhân viên. Theo đó, các phân hệ cần dễ dàng truy cập, hệ thống thông tin nhân sự 
cũng như các chiến lược nhân sự cần rõ ràng cho tất cả người dùng nền tảng e-HRM.  

Như vậy, thiết kế hệ thống E-HRM không những cần được đặt trên nền tảng 
công nghệ hiện đại mà còn phải đảm bảo tính đặc thù, dễ sử dụng nhằm đảm bảo hiệu 
quả cho quá trình triển khai hệ thống này trong tổ chức (Bondarouk & Ruël, 2009). 

4. Kết luận 

Nguồn nhân lực được xem là nguồn tài nguyên đắt giá nhất trong bất kỳ tổ chức 
nào, do đó, mỗi tổ chức cần quản lý hiệu quả nguồn lực này. Mục tiêu của quản lý 
nguồn nhân lực là đảm bảo rằng đội ngũ nhân lực đó có số lượng đúng yêu cầu, có 
kiến thức, kỹ năng, khả năng và năng lực cần thiết, đúng nơi, đúng thời điểm với chi 
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phí hợp lý. Hơn thế nữa, đó phải là những con người có động lực và quyết tâm để đạt 
được những yêu cầu hiện tại và chiến lược của tổ chức.  

Hệ thống E-HRM cung cấp một cách làm việc hiệu quả và chiến lược hơn để đạt 
được các mục tiêu đó. Với nền tảng công nghệ hiện đại, E-HRM giúp phát huy tối đa 
tiềm năng và năng suất của nhân viên, tạo ra con đường mới để thực thi các chức năng 
truyền thống của quản lý nguồn nhân lực, đưa tổ chức đến các cam kết thành công 
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ẢNH HƯỞNG CỦA YÊU CẦU – NGUỒN LỰC CÔNG VIỆC, NGUỒN LỰC 
CÁ NHÂN, SỰ HỖ TRỢ CỦA ĐỒNG NGHIỆP ĐẾN SỰ GẮN KẾT VỚI CÔNG 

VIỆC VÀ SỰ SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH 
NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TP.HCM 

 ThS. Trần Thế Nam, ThS. Hoàng Văn Trung 

1. Tóm tắt 

Sự gắn kết với công việc và sự sáng tạo của người lao động là vấn đề đáng quan 
tâm của doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0. Dựa vào lý thuyết trao 
đổi xã hội và mô hình yêu cầu – nguồn lực của công việc, nhóm tác giả phân tích ảnh 
hưởng của các tiền tố: yêu cầu – nguồn lực công việc, nguồn lực cá nhân, sự hỗ trợ 
của đồng nghiệp đến sự gắn kết với công việc và sự sáng tạo của người lao động. Sử 
dụng mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) với 
phần mềm SmartPLS trên một mẫu 602 lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết 
quả kiểm định cho thấy nguồn lực của công việc, sự hỗ trợ của đồng nghiệp làm gia 
tăng sự gắn kết với công việc của người lao động, đồng thời sự gắn kết với công việc 
cũng làm tăng sự sáng tạo của họ. Trong khi đó, yêu cầu của công việc làm giảm đi sự 
gắn kết với công việc của nhân viên. Từ đó, nghiên cứu có những đề xuất về hàm ý 
quản trị. 

 

2. Giới thiệu 

Đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến sự gắn kết với công việc và sự sáng tạo 
của nhân viên. Liên quan đến các tiền tố, Dai và ctg (2019) phân tích sự ảnh hưởng 
của khả năng phục hồi đến sự gắn kết với công việc của người lao động. Năm 2016, 
Strömgren và ctg phân tích tác động của vốn xã hội đến sự hài lòng và sự gắn kết với 
công việc của nhân viên. Bên cạnh đó, cũng có những nghiên cứu khác về các hậu tố 
liên quan đến sự gắn kết với công việc của người lao động cũng được thực hiện. Năm 
2017, Orgambídez-Ramos và De Almeida đánh giá tác động của sự gắn kết với công 
việc đến sự hài lòng về công việc của nhân viên. Cheng và ctg (2018) phân tích ảnh 
hưởng của sự gắn kết với công việc đến hành vi của nhân viên dịch vụ. Dựa trên thuyết 
trao đổi xã hội và mô hình yêu cầu – nguồn lực của công việc, nhóm tác giả phân tích 
ảnh hưởng của nguồn lực cá nhân, sự hỗ trợ của đồng nghiệp, yêu cầu và nguồn lực 
của công việc đến sự gắn kết với công việc của nhân viên và hậu tố của nó: sự sáng tạo 
của người lao động. 
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3. Cơ sở lý thuyết và lược khảo các công trình nghiên cứu thực nghiệm liên 
quan 

3.1. Thuyết trao đổi xã hội (Social exchange theory) 

Thuyết trao đổi xã hội được hình thành và phát triển từ những năm 1950 nền 
tảng tâm lý học và lý thuyết này đã đóng góp nhiều cho việc giải thích các hoạt động 
kinh tế của con người. Ban đầu, Homans (1958) xây dựng lý thuyết này để giải thích 
hành vi của cá nhân và sau đó Blau (1964) và Emerson (1962) phát triển lý thuyết này 
để giải thích hành vi tổ chức.  

Có đi có lại là một nguyên tắc quan trọng trong quá trình trao đổi (Cropanzano 
và Mitchell, 2005). Hai tác giả cho rằng con người tuân theo quy tắc này và sự giao 
tiếp của họ phụ thuộc vào hành động của người khác. Nếu nhận thấy đối tác, đồng 
nghiệp đem lại một lợi ích cho mình, cá nhân nhận được lợi ích này suy nghĩ rằng họ 
cần phải đáp lại bằng cách cũng đưa ra một lợi ích. Lợi ích này có thể là những lợi ích 
về mặt xã hội (sự ảnh hưởng xã hội, tình cảm) hoặc lợi ích về mặt kinh tế (tiền bạc, 
thông tin, hàng hóa hay dịch vụ) (Muthusamy và White, 2005). Dựa trên lý thuyết này, 
các học giả cho rằng nếu người lao động nhận thấy sự đóng góp của họ được tổ chức 
ghi nhận, họ sẽ phát triển những tình cảm tích cực về công việc và tổ chức họ đang gắn 
bó. 

3.2. Mô hình yêu cầu – nguồn lực của công việc (Job demands and 
resources – JDR) 

Demerouti và ctg (2001) xây dựng mô hình yêu cầu – nguồn lực của công việc 
(JDR). Theo các tác giả, một công việc luôn có hai mặt. Yêu cầu của công việc có thể 
là những yêu cầu về các khía cạnh như thể chất, tinh thần, xã hội, tổ chức của người 
lao động. Những yêu cầu này sẽ làm cho người lao động mệt mỏi về cả thể chất lẫn 
tinh thần. Bên cạnh đó, nguồn lực của công việc cũng là những khía cạnh như vậy 
nhưng chúng đem lại các lợi ích cho người lao động. Công việc có thể đem lại lại thu 
nhập, cơ hội thăng tiến, cũng như là cơ hội giao tiếp hay ý nghĩa của cuộc sống cho 
người lao động.   

3.3. Nguồn lực cá nhân 

Một khía cạnh khác được phát triển từ mô hình yêu cầu – nguồn lực của công 
việc là nguồn lực cá nhân (Evangelia Demerouti & Bakker, 2011). Nguồn lực cá nhân 
bao hàm khả năng phục hồi, khả năng kiểm soát và ảnh hưởng đến môi trường làm 
việc của một cá nhân. Chưa có nhiều nghiên cứu tác động của nguồn lực cá nhân đến 
các yếu tố khác.  

3.4. Sự hỗ trợ của đồng nghiệp 
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Sự hỗ trợ của lãnh đạo và đồng nghiệp cũng có tác động quan trọng đến hiệu 
quả làm việc của người lao động (AbuAlRub, 2004). Sự hỗ trợ xã hội được định nghĩa 
là bầu không khí làm việc trong đó bao gồm mối quan hệ giữa người nhân viên với 
đồng nghiệp và cấp trên (Karasek & Theorell, 1990). Sự hỗ trợ bao gồm sự hỗ trợ về 
mặt cảm xúc lẫn sự hỗ trợ về phương tiện làm việc (Martín-Arribas, 2007, xem 
Orgambídez-Ramos & de Almeida, 2017). Đã có nhiều nghiên cứu về sự ảnh hưởng 
của việc nhận thức về sự hỗ trợ của đồng nghiệp đến chất lượng công việc của nhân 
viên (AbuAlRub, 2004)  

3.5. Sự gắn kết với công việc 

Các nghiên cứu trước đây xác định sự gắn kết với công việc là một trạng thái 
tích cực, gắn bó liên quan đến công việc, và nó đặc trưng bởi sức sống, sự cống hiến 
và sự chăm chú của người lao động (Schaufeli và ctg, 2006). Sự gắn kết với công việc 
có liên quan đến sự thịnh vượng được nhận thức bởi người lao động tại doanh nghiệp 
(Christian và ctg, 2011). Đã có nhiều nghiên cứu về các hậu tố liên quan đến sự gắn 
kết với công việc của người lao động. Karatepe và ctg (2014) nghiên cứu ảnh hưởng 
của sự gắn kết với công việc đến sự căng thẳng, sự gắn kết với tổ chức và sự hiệu quả 
của người lao động. Sự gắn kết với công việc điều chỉnh ảnh hưởng của sự trao đổi 
giữa nhân viên và lãnh đạo đến hiệu quả của người lao động (Li và ctg, 2012). 

3.6. Sự sáng tạo 

Sự sáng tạo là những ý tưởng mới lạ và có giá trị liên quan đến sản phẩm, dịch 
vụ, quy trình và phương pháp (T.M. Amabile, 1988). Sự sáng tạo là đem lại rất nhiều 
lợi ích cho tổ chức. Các doanh nghiệp, tổ chức luôn khuyến khích người lao động sáng 
tạo trong công việc. Đặc biệt hơn, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, sự sáng 
tạo càng cần thiết hơn nữa cho tổ chức. 

4. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết nghiên cứu 
4.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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Hình 2: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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4.2. Các giả thuyết nghiên cứu 

Trong mô hình yêu cầu – nguồn lực của công việc, Demerouti & Bakker (2011) 
cho rằng công việc luôn đem lại cả những điều tích cực và tiêu cực cho người lao 
động. Vì vậy, nhóm tác giả đặt các giả thuyết sau: 

H1: Nguồn lực công việc tác động tích cực đến sự gắn kết với công việc của 
người lao động. 

H2: Yêu cầu của công việc tác động tiêu cực đến sự gắn kết với công việc của 
người lao động. 

Ngoài ra, cũng căn cứ trên mô hình yêu cầu – nguồn lực của công việc, nhóm 
tác giả đề xuất thêm giả thuyết H3 như sau: 

H3: Nguồn lực cá nhân tác động tích cực đến sự gắn kết với công việc của 
người lao động. 

Trong doanh nghiệp, người lao động không chỉ làm việc một mình mà còn với 
rất nhiều đồng nghiệp xung quanh. Sự giúp đỡ của đồng nghiệp chắc chắn sẽ đem lại 
nhiều lợi ích cho nhân viên và giúp đỡ họ gắn bó hơn với tổ chức và với công việc 
đang thực hiện. Do vậy, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu như sau: 

H4: Sự hỗ trợ của đồng nghiệp tác động tích cực đến sự gắn kết với công việc 
của người lao động. 

Theo lý thuyết về sự sáng tạo (Teresa M Amabile, 1997), động cơ bên trong là 
một phần không thể thiếu trong việc kích thích khả năng sáng tạo của người lao động. 
Một người nhân viên gắn kết sẽ đầy nhiệt huyết để sử dụng kỹ năng sáng tạo của họ để 
hoàn thành công việc (Demerouti & Cropanzano, 2010). Hơn nữa, một người lao động 
gắn kết với công việc sẽ tìm nhiều cách, khác biệt với những cách thông thường đang 
được họ thực hiện để hoàn thành công việc của mình. Do vậy, nhóm tác giả lập giả 
thuyết nghiên cứu như sau: 

H5: Sự gắn kết với công việc tác động tích cực đến sự sáng tạo của người lao 
động 

5. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 
5.1. Thang đo 

Mô hình nghiên cứu gồm 6 cấu trúc khái niệm. Nhóm tác giả xây dựng thang đo 
dựa vào các nghiên cứu trước đây. Các mục hỏi được đo lường trên thang đo Likert 5 
điểm với 1: Hoàn toàn không đồng ý, 3: Không có ý kiến và 5: Hoàn toàn đồng ý. Về 
các khái niệm sự gắn kết với công việc, tác giả dựa vào bộ thang đo Ultrecht Work 
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Engagement Scale của Schaufeli và ctg (2006). Để đo lường sự sáng tạo, bộ thang đo 
của Zhou & George (2001) được sử dụng. nhóm tác giả kế thừa bộ thang đo của 
Rothmann & Joubert ( 2007) để đo lường các khái niệm yêu cầu của công việc, nguồn 
lực của công việc, sự hỗ trợ của đồng nghiệp và nguồn lực cá nhân. 
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5.2. Quá trình thu thập dữ liệu 

Đối tượng thu thập mẫu là các nhân viên trong các doanh nghiệp với quy mô 
nhỏ và vừa tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Việc khảo sát được tiến hành với các 
nhóm đối tượng khác nhau về giới tính, tuổi tác, thu nhập và trình độ học vấn. Việc 
khảo sát được thực hiện online và theo kiểu thuận tiện. Tổng cộng đã có 635 người 
thực hiện việc khảo sát. Đặc điểm của mẫu thu thập được mô tả trong Bảng 1. 

Bảng 2: Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ 
(người) (%) 

Giới tính 
Nữ 400 66.4 
Nam 202 33.6 
Tổng 602 100 

Độ tuổi 

Dưới 25 tuổi 325 53.9 
Từ 25 đến 34 tuổi 170 28.3 
Từ 35 đến 44 tuổi 87 14.5 
Từ 45 đến 54 tuổi 20 3.3 
Từ 55 tuổi trở lên 0 0 
Tổng 602 100 

Trình độ học vấn 

THPT 98 16.3 
Cao đẳng, đại học 391 65 
Sau đại học 91 15.1 
Khác 22 3.6 
Tổng 602 100 

Nghề nghiệp 

Nhân viên văn phòng 180 29.9 
Nhân viên khối kỹ thuật 26 4.3 
Nhân viên kinh doanh 91 15.1 
Quản lý 59 9.8 
Công chức, viên chức 42 7 
Khác 204 33.9 
Tổng 602 100 

Mức thu nhập 

Dưới 7 triệu đồng 238 39.5 
Từ 7 đến 15 triệu đồng 229 38 
Từ 16 đến 25 triệu đồng 45 7.5 
Từ 26 triệu đồng trở lên 90 15 
Tổng 602 100 

5.3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng nhằm kiểm định mô hình và 
các giả thuyết nghiên cứu. Mẫu thu thập trước tiên được sàng lọc và loại bỏ những 
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dòng dữ liệu không đạt yêu cầu. Tiếp theo, mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng 
để kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Nhóm tác giả sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính 
bình phương bé nhất từng phần (PLS-SEM) vì phương pháp này được sử dụng rộng rãi 
trong các nghiên cứu hiện nay (Hair và ctg, 2014; Ringle và ctg, 2012) cũng như thể 
hiện một số ưu điểm so với CB-SEM (Hair và ctg, 2017). PLS-SEM được sử dụng để 
ước lượng đồng thời mô hình đo lường và mô hình cấu trúc của mô hình nghiên cứu đề 
xuất. Trước tiên, tác giả sử dụng phần mềm Excel để thực hiện thống kê mô tả, sau đó, 
phần mềm Smart-PLS 3.2.8 được sử dụng để phân tích mô hình đo lường và mô hình 
cấu trúc. 

6. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
6.1. Kiểm định mô hình đo lường 

Việc kiểm định nhằm kiểm tra sự phù hợp, độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị 
phân biệt của thang đo. 

Bảng 3: Thông tin thang đo 

Cấu trúc khái niệm và thang đo 

Hệ số 
tải 
nhân 
tố 

Hệ 
số tin 
cậy 
tổng 
hợp 

Cronbach's 
anpha 

Phương 
sai 

trích 
trung 
bình 

Outer 
weight 

Nguồn lực cá nhân  0.824 0.714 0.541  
Tôi luôn cố gắng giải quyết những khó 
khăn trong khả năng của mình  0.810     0.365 

Tôi hòa đồng với các đồng nghiệp  0.753     0.370  
Nếu tôi gặp rắc rối, tôi thường có thể 
nghĩ ra giải pháp  0.749     0.341 

Tôi dễ dàng bám sát mục tiêu và hoàn 
thành mục tiêu của mình  0.616     0.276 

Nguồn lực của công việc  0.872 0.804 0.63  
Tôi có các thiết bị cần thiết để hoàn 
thành công việc của mình  0.731     0.244 

Tôi có thể sử dụng tốt các công nghệ tại 
nơi làm việc của mình  0.850     0.343 

Nếu tôi cần sự giúp đỡ, có thể nhờ 
đồng nghiệp giúp đỡ  0.749     0.336 

Tôi có thể được phê duyệt ngân sách để 
phục vụ cho mục tiêu công việc của tôi  0.839     0.332 

Sự gắn kết với công việc  0.86 0.782 0.606  
Khi làm việc, tôi cảm thấy tràn đầy 
năng lượng   0.829     0.337 
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Tôi nhiệt tình với công việc của tôi  0.794     0.317 
Công việc của tôi truyền cảm hứng cho 
tôi  0.745     0.334 

Tôi vô cùng tự hào về công việc của 
mình  0.741     0.297 

Sự hỗ trợ của đồng nghiệp  0.889 0.834 0.667  
Đồng nghiệp của tôi giúp tôi trong các 
tình huống khó khăn trong công việc  0.754     0.286 

Đồng nghiệp của tôi giúp tôi trong các 
tình huống khủng hoảng tại nơi làm 
việc 

 0.822     0.284 

Người giám sát của tôi sẵn sàng mở 
lòng để giúp tôi thực hiện công việc 
của mình 

 0.840     0.322 

Người quản lý của tôi cố gắng tạo sự 
thú vị trong công việc  0.848     0.331 

Sự sáng tạo  0.872 0.779 0.694  
Tôi luôn đề xuất những cách mới để đạt 
được mục tiêu  *     * 

Tôi luôn có những ý tưởng mới và thiết 
thực để cải thiện hiệu suất  0.863     0.423 

Tôi luôn thể hiện sự sáng tạo trong 
công việc khi có cơ hội  0.841     0.392 

Phát triển các kế hoạch và lịch trình 
đầy đủ để thực hiện các ý tưởng mới  0.794     0.384 

Yêu cầu của công việc  0.892 0.84 0.674  
Tôi làm việc dưới áp lực thời gian  0.831     0.266 
Tôi có quá nhiều công việc phải làm  0.815     0.267 
Trong công việc của tôi, tôi phải đối 
mặt với những việc ảnh hưởng đến cá 
nhân tôi 

 0.867     0.366 

Trong công việc, tôi phải đối phó với 
sự cạnh tranh quyền lực từ các nhóm 
khác nhau 

 0.769     0.318 

Ghi chú: (*) Mục hỏi bị xóa do không phù hợp với mô hình 

Các thang đo có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0.4 chứng tỏ được độ tin cậy và được 
giữ lại trong mô hình nghiên cứu (Bagozzi và ctg, 1991; Hair và ctg, 2011). Với hệ số 
tin cậy tổng hợp lớn hơn 0.7 và giá trị Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.7, các thang đo có 
độ tin cậy nhất quán nội bộ (Hair và ctg, 2017). Với giá trị phương sai trích trung bình 
lớn hơn 0.5, các thang đo đạt được độ giá trị hội tụ (Hair và ctg, 2017). 
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Để đánh giá giá trị phân biệt, tác giả sử dụng thông tin tỷ lệ HTMT theo gợi ý 
của Henseler và ctg (2014). Các tỷ lệ HTMT trong bảng 2 đều nhỏ hơn 0.9 chứng tỏ 
các thang đo có giá trị phân biệt (Henseler và ctg, 2014) 

Bảng 4: Thông tin tỷ lệ HTMT 

  
Nguồn 
lực cá 
nhân 

Nguồn 
lực của 

công việc 

Sự gắn 
kết với 

công việc 

Sự hỗ trợ của 
đồng nghiệp 
được nhận 

thức 

Sự 
sáng 
tạo 

Nguồn lực của công việc 0.829         
Sự gắn kết với công việc 0.765 0.801       
Sự hỗ trợ của đồng 
nghiệp được nhận thức 0.757 0.541 0.791     

Sự sáng tạo 0.711 0.579 0.859 0.538   
Yêu cầu của công việc 0.266 0.362 0.411 0.207 0.259 
 

6.2. Kiểm tra mô hình cấu trúc 

Việc kiểm tra mô hình cấu trúc bao gồm 6 bước như sau: (1) Kiểm tra sự đa 
cộng tuyến, (2) Kiểm tra các giả thuyết trong nghiên cứu, (3) Đánh giá hệ số xác định 
R2, (4) Đánh giá hệ số tác động f2, (5) Đánh giá sự liên quan của dự báo Q2, (6) Đánh 
giá hệ số q2. 

Bảng 5: Thông tin giá trị VIF 

  

 
Nguồn 
lực cá 
nhân 

Nguồn 
lực của 
công 
việc 

Sự gắn 
kết với 
công 
việc 

Sự hỗ trợ 
của đồng 
nghiệp 

được nhận 
thức 

Sự 
sáng 
tạo 

Nguồn lực cá nhân                    
2.146      

Nguồn lực của công 
việc 

                   
1.828      

Sự gắn kết với công 
việc 

                       
1.000  

Sự hỗ trợ của đồng 
nghiệp được nhận 
thức 

 
                  

1.581      

Sự sáng tạo            
Yêu cầu của công 
việc 

                   
1.102      
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Các giá trị VIF đều nhỏ hơn 5 chứng tỏ các nhân tố trong mô hình không có sự 
đa cộng tuyến (Hair và ctg, 2017) 

Bảng 6: Thông tin hệ số tác động và giá trị p 

Mã 
giả 

thuyết 
Giả thuyết Hệ số tác 

động 
Giá 
trị p 

Kết 
luận 

 H3 Nguồn lực cá nhân -> Sự gắn kết với công 
việc 0.053 44% Bác bỏ 

 H1 Nguồn lực của công việc -> Sự gắn kết với 
công việc 0.381 0% Chấp 

nhận 

 H5 Sự gắn kết với công việc -> Sự sáng tạo 0.676 0% Chấp 
nhận 

 H4 Sự hỗ trợ của đồng nghiệp được nhận thức 
-> Sự gắn kết với công việc 0.406 0% Chấp 

nhận 

 H2 Yêu cầu của công việc -> Sự gắn kết với 
công việc -0.140 0% Chấp 

nhận 
Với mức ý nghĩa p = 5%, chỉ có giả thuyết 1 bị bác bỏ, các giả thuyết còn lại 

đều được chấp nhận. 

Đánh giá hệ số xác định R2 và sự liên quan của dự báo Q2 
Bảng 7: Thông tin hệ số xác định R2 và chỉ số dự báo Q2 

  R2 Q2 
Sự gắn kết với công việc 0.582 0.329 
Sự sáng tạo 0.456 0.299 

 

Giá trị R2 biến thiên từ 0 đến 1, giá trị càng cao càng chứng minh tính chính xác 
trong việc dự báo của mô hình. Việc xác định giá trị R2 bao nhiêu là chấp nhận được 
không dễ dàng khi việc này tùy thuộc vào độ phức tạp của mô hình và bối cảnh nghiên 
cứu. Trong lĩnh vực người tiêu dùng, giá trị R2 = 0.20 được xem là cao. Các giá trị R2 
= 0.75, 0.50 và 0.25 được xem là đáng kể, trung bình và yếu (Hair và ctg, 2011; 
Henseler và ctg, 2009) 

Các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra giá trị Q2 được đề xuất bởi Geisser (1974) và 
Stone (1974). Trong mô hình cấu trúc, giá trị Q2 của biến phụ thuộc lớn hơn 0 chỉ ra sự 
liên quan dự đoán của mô hình nghiên cứu đến biến phụ thuộc. 
Đánh giá hệ số tác động f2 và hệ số q2 
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Bảng 8: Thông tin hệ số tác động f2 và hệ số q2 

  f2 q2 

Nguồn lực của công việc            
0.190  

           
0.066  

Sự gắn kết với công việc            
0.839  

           
0.427  

Sự hỗ trợ của đồng nghiệp được 
nhận thức 

           
0.249  

           
0.086  

Yêu cầu của công việc            
0.043  

           
0.015  

 

Bên cạnh việc đánh giá giá trị R2 của các biến phụ thuộc, sự thay đổi của giá trị 
R2 khi một biến độc lập được bỏ ra khỏi mô hình nghiên cứu cũng được sử dụng để 
đánh giá ảnh hưởng của một biến độc lập đến biến phụ thuộc. Theo Cohen (1988), các 
giá trị f2 = 0.02, 0.15 và 0.35 được xem là nhỏ, trung bình và đáng kể. Nếu giá trị f2 
nhỏ hơn 0.02 thì xem như biến độc lập không có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. 

Tương tự như việc sử dụng hệ số f2 để đánh giá các giá trị R2, hệ số q2 cũng 
được sử dụng để đánh giá sự thay đổi của Q2. Các giá trị q2 = 0.02, 0.15 và 0.35 chỉ ra 
rằng biến độc lập có tính liên quan về dự báo nhỏ, trung bình và mạnh đến các biến 
phụ thuộc (Hair và ctg, 2017) 
7. Kết luận và hàm ý quản trị 

7.1. Kết luận 

Nghiên cứu này nhằm kiểm định tác động của các tiền tố: Nguồn lực cá nhân, 
nguồn lực của công việc, yêu cầu của công việc, sự hỗ trợ của đồng nghiệp đến sự gắn 
kết với công việc của người lao động và sự ảnh hưởng của sự gắn kết với công việc 
đến sự sáng tạo của người lao động. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có nguồn lực cá 
nhân không tác động đến sự gắn kết với công việc, còn lại các giả thuyết khác đều 
được chấp nhận. Với các giả thuyết được ủng hộ bởi dữ liệu khảo sát, nghiên cứu đã 
có những đóng góp quan trọng về mặt học thuật và thực tiễn. 
7.2. Hàm ý quản trị 

Kết quả khảo sát đã cho thấy nguồn lực công việc và sự hỗ trợ của đồng nghiệp 
có tác động tích cực đến sự gắn kết với công việc của người lao động. Trong đó, sự hỗ 
trợ của đồng nghiệp tác động mạnh hơn so nguồn lực công việc (thông tin Bảng 5). 
Doanh nghiệp cần lưu ý tập trung vào việc xây dựng một môi trường làm việc để mọi 
người cùng có thể hỗ trợ nhau làm việc tốt nhất. Một môi trường làm việc hòa đồng sẽ 
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tạo điều kiện tốt nhất về mặt tinh thần để người lao động gắn kết với công việc của 
mình. Kết quả khảo sát về “sự hỗ trợ của đồng nghiệp được nhận thức bởi người lao 
động” cho thấy nhân viên đánh giá cao việc lãnh đạo làm cho công việc của họ trở nên 
thú vị (chỉ số outerweight = 0.331). Từ kết quả này, doanh nghiệp cần làm cho công 
việc cho người lao động trở nên thú vị, mới lạ, có thử thách thay vì sự nhàm chán. Bên 
cạnh đó, người lao động cũng đánh giá cao việc lãnh đạo công ty sẵn sàng giúp đỡ 
người lao động (chỉ số outerweight = 0.322) 

Về nguồn lực công việc, nhân viên đánh giá cao nhất khả năng làm chủ công 
nghệ tại nơi làm việc (chỉ số outerweight = 0.343). 

Trái ngược lại, yêu cầu của công việc làm suy giảm sự gắn kết với công việc của 
người nhân viên. Một lần nữa, yếu tố môi trường làm việc, mối quan hệ giữa các đồng 
nghiệp lại nhận được sự quan tâm của nhân viên. Minh chứng cụ thể, người lao động 
cho rằng áp lực chủ yếu trong công việc là việc họ phải đối phó với những việc có thể 
ảnh hưởng công việc của mình (chỉ số outer weight = 0.366) hay đối  phó với sự cạnh 
tranh quyền lực từ các nhóm khác nhau (chỉ số outer weight = 0.318) 

Sự gắn kết với công việc ảnh hưởng tích cực đến sự sáng tạo của người lao 
động. Nói đến sự gắn kết trong công việc, kết quả khảo sát cho thấy người lao động 
cảm thấy có nhiều năng lượng trong lao động, cũng như việc công việc truyền cảm 
hứng cho người lao động. 
7.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai 

Cũng như các nghiên cứu khác, nghiên cứu này cũng có những hạn chế nhất 
định. Thứ nhất, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với công việc, sự sáng tạo 
của người lao động. Thứ hai, nghiên cứu chưa phân tích sự ảnh hưởng của các biến 
nhân khẩu học có tác động điều tiết mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ 
thuộc. Cuối cùng, nghiên cứu này chỉ giới hạn trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do 
vậy, trong tương lai, các nghiên cứu cần mở rộng đối tượng điều tra để có thể có được 
kết luận mang tính tổng quát hơn. 
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VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN NGÀNH 
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG KỶ NGUYÊN HỘI NHẬP 

ThS. Phạm Thị Trâm Anh  

ThS. Trương Thị Thúy Vân 

TÓM TẮT 

Kiến thức chuyên môn của mỗi cá nhân chỉ có thể nâng cao và trở thành kỹ 
năng, kỹ xảo nhờ quá trình thực hành, luyện tập trong môi trường thực tiễn. Càng có 
nhiều trải nghiệm, người học càng có nhiều cơ hội rèn luyện và hoàn thiện các kỹ 
năng của bản thân. Học tập trải nghiệm là một mô hình học tập hướng đến việc trao 
cho người học môi trường để có những trải nghiệm thực tế thông qua việc thực hành 
và hoạt động liên tục với đa dạng đối tượng, tình huống. Trong phạm vi bài tham luận, 
tác giả giới thiệu một số đặc điểm chính của mô hình dạy học này cũng như cách thức 
vận dụng trong hoạt động giảng dạy cho sinh viên ngành Quản trị nhân sự. 

Từ khóa: học tập trải nghiệm, đào tạo, ngành quản trị nhân sự 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi lớn lao chưa từng có. Cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư - còn được gọi là công nghiệp thế hệ 4.0 (CMCN 4.0) - 
đã, đang và sẽ tiếp tục tạo ra những biến động mạnh mẽ, gây ảnh hưởng đến mọi mặt 
của cuộc sống con người trong thế kỷ 21. Chính sách hội nhập với việc tham gia vào 
nhiều tổ chức thương mại quốc tế như ASEAN, WTO, APEC, TPP … đem đến nhiều 
cơ hội việc làm cho người lao động khi các tập đoàn đa quốc gia đầu tư ngày càng 
nhiều tại Việt Nam. Đồng thời chính điều này cũng dẫn đến nhiều thách thức khi 
người lao động trong nước phải cạnh tranh với nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước 
ngoài. Theo xu hướng của sự phát triển này, các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục … ở 
Việt Nam cũng từng bước thay đổi để phù hợp với các yêu cầu mới của thời đại. Để 
nguồn nhân lực bắt kịp với tốc độ thay đổi của công nghệ trong Cuộc CMCN 4.0, hệ 
thống giáo dục và đào tạo phải nhanh chóng thay đổi, từ phương pháp quản lý cho tới 
giảng dạy và học tập theo tiêu chuẩn mới - tiêu chuẩn Giáo dục 4.0 [1]. 

Đứng trước những chuyển biến mới, việc đào tạo sinh viên ngành Quản trị nhân 
sự cần được liên tục cải tiến nhằm cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao 
hơn. Để hình thành kỹ năng, sinh viên cần có môi trường thực tiễn để vận dụng, thực 
hành những kiến thức đã được lĩnh hội. Thực hành càng nhiều, người học càng có điều 
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kiện hoàn thiện các kỹ năng của bản thân. Chính vì vậy, đào tạo sinh viên ngành Quản 
trị nhân sự cần hướng đến việc tạo một môi trường phù hợp để sinh viên có những 
nhận thức, kỹ năng sát với thực tế công việc sau khi ra trường. Học tập trải nghiệm – 
Experiential learning chính là một trong các mô hình dạy học đáp ứng được yêu cầu 
đó. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

2.1. Khái quát về mô hình học tập trải nghiệm – Experiential learning 

Dựa trên nền tảng các lý thuyết học tập có liên quan đến kinh nghiệm của một 
số nhà Tâm lí học, Giáo dục học như: John Dewey; Jean Piaget; Carl Jung; Carl 
Rogers … năm 1971 David Kolb đã đề xuất Lí thuyết Học tập trải nghiệm (HTTN - 
Experiential learning).  Đây được xem là một lí thuyết tương đối toàn diện về một 
phương thức học tập tích lũy, chuyển hóa kinh nghiệm để phát triển năng lực cho 
người học. Thông qua chu trình này, người học và người dạy đều có thể chủ động và 
liên tục nâng cao chất lượng cũng như khả năng của người học.  

Theo lí thuyết HTTN, học tập là một quá trình mà ở đó tri thức được tạo ra 
thông qua sự biến đổi, chuyển hóa kinh nghiệm. [4]. Đó là quá trình thông qua hành 
động (việc làm), chủ thể tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên 
đánh giá, phân tích những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có nhờ sự tác động của “kiến 
thức” tiếp thu được qua hành động với đối tượng. Kolb đưa ra 6 đặc điểm chính của 
quá trình học từ trải nghiệm, gồm: 

+ Việc học tốt nhất cần chú trọng đến quá trình chứ không phải kết quả;  

+ Học là một quá trình liên tục trên nền tảng kinh nghiệm; 

+ Học tập đòi hỏi việc giải quyết xung đột giữa mô hình lí thuyết với cuộc sống 
thực tiễn;  

+ Học tập là một quá trình toàn diện về thích ứng với cuộc sống thực tiễn;  

+ Học tập là sự kết nối giữa con người với môi trường;  

+ Học tập là quá trình kiến tạo ra tri thức, nó là kết quả của sự chuyển hóa giữa 
kiến thức xã hội và kiến thức cá nhân [2].  

Như vậy trong giảng dạy các học phần chuyên ngành Quản trị nhân sự, để có thể 
chuyển những kiến thức chuyên môn đã học hình thành kỹ năng cho người học là một 
quá trình đòi hỏi người giảng viên phải liên tục tạo ra môi trường để sinh viên vận 
dụng những lý thuyết cơ bản và tìm ra cách xử lý phù hợp với hoàn cảnh cũng như tính 
chất của tình huống. Quá trình này không chỉ diễn ra trong môi trường giả định tại lớp 
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học, mà cần được duy trì trong các hoạt động bên ngoài của người học. Có như vậy, 
kiến thức từ bên ngoài mới trở thành tri thức của riêng người học và là nền tảng vững 
chắc của những kỹ năng phù hợp. 

2.1.2. Chu trình học tập trãi nghiệm 

Kolb đưa ra mô hình về chu trình HTTN gồm các bước như sau: 

 
Hình 1. Chu trình HTTN [2] 

Bước 1: Kinh nghiệm rời rạc (Concrete Experience - CE). Ở giai đoạn này, 
người học đã có một số kinh nghiệm nhất định nhờ vào các hoạt động trước đây như 
nghe giảng, tự tìm hiểu, đọc sách hay xem các chương trình liên quan. Đây chính là 
“nguyên liệu đầu vào” quan trọng của quá trình học tập. Tuy vậy, kinh nghiệm quan 
trọng nhất là những kinh nghiệm mà các giác quan của con người có thể cảm nhận rõ 
ràng được. Thông thường, người học dạng “hời hợt” thường chỉ dừng lại ở các kinh 
nghiệm đó, ghi chép lại và tái hiện nguyên bản trong kì thi và kết thúc việc học. Trong 
HTTN, theo Kolb, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Có thể xem đây là những kiến thức bên 
ngoài – “thô” -  mới được tiếp nhận, chưa được xử lý và thẩm thấu. 

Bước 2: Quan sát có suy tưởng/phản ánh (Reflective Observation - RO). 
Trong bước này, người học cần phân tích, đánh giá các sự kiện và kinh nghiệm đã có. 
Sự đánh giá này mang yếu tố “phản ánh” (so sánh những điều tiếp nhận với hiểu biết 
đã có, tự lượng giá những điều phù hợp và phản biện những điều chưa đồng tình...) 
Nhờ quá trình này, người học tích lũy cho mình những bài học kinh nghiệm phù hợp.   

Bước  3:  “Khái  niệm  hóa”  (Abstract Conceptualization - AC). Sau 
khi có được quan sát chi tiết cùng với suy ngẫm, đánh giá sâu sắc, người học tiến hành 
khái niệm hóa các kinh nghiệm đã nhận được. Từ kinh nghiệm người học có các khái 
niệm, “lí thuyết mới”. Đây chính là bước quan trọng để các kinh nghiệm được chuyển 
đổi thành “tri thức”, hệ thống khái niệm và bắt đầu lưu giữ lại trong não bộ. Không có 
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bước này, các kinh nghiệm sẽ không thể được chuyển hóa thành những tri thức hữu ích 
mà chỉ là các trải nghiệm rời rạc có được trong tiến trình học tập hay thực hành.   

Bước 4: Thử nghiệm tích cực (Active Experimentation - AE). Ở giai đoạn 
trước, người học đã có những khái niệm được đúc kết từ quan sát với các lập luận và 
đánh giá được liên kết chặt chẽ. Các kết luận này cần phải đưa vào thực tiễn để kiểm 
nghiệm tính đúng đắn và phù hợp. Việc này đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
hình thành nên tri thức thực. Theo Kolb, chân lí cần được lĩnh hội, hoặc kiểm chứng 
được. Đây là bước cuối cùng để người học xác nhận hoặc phủ nhận các khái niệm từ 
những bước trước. [2] 

Điểm cốt lõi trong lí thuyết HTTN của Kolb là người học cần thiết phải có sự 
phản ánh (reflect), tức là sự đánh giá, phản biện những gì được tiếp nhận, hướng đến 
các kinh nghiệm của mình, phân tích, khái quát hóa và công thức hóa chúng thành các 
khái niệm; sau đó các khái niệm này được áp dụng và kiểm nghiệm trong thực tế... Từ 
đó, lại xuất hiện các kinh nghiệm mới, chúng lại trở thành đầu vào cho vòng học tập 
tiếp theo, cho tới khi nào việc học đạt được mục tiêu đề ra. Nói cách khác, HTTN là sự 
hình thành các kinh nghiệm mới bằng sự tương tác giữa kinh nghiệm đã có với những 
hiểu biết rời rạc thu được hiện tại, nhờ sự phản ánh của chủ thể trong hành động, theo 
một chu trình khép kín. Những kiến thức thu nhận trở nên rõ ràng, sống động trong 
hoạt động thực hành khi vận dụng vào kỹ năng để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

3. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM TRONG GIẢNG 
DẠY CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 

3.1. Các bước thiết kế hoạt động  

Bước 1: Tổ chức cho sinh viên tham gia các trải nghiệm cụ thể. Ở bước này, cần 
tổ chức cho sinh viên tham gia vào hoạt động cụ thể/tình huống cụ thể nhằm khai thác 
những kinh nghiệm đã có của sinh viên, kết nối với tình huống mới. Tình huống/hoạt 
động trải nghiệm được lựa chọn và thiết kế sao cho sinh viên phải sử dụng, khai thác 
và kết nối được kinh nghiệm cũ với bối cảnh mới, khơi dậy sự quan tâm của sinh viên. 
Sinh viên được tham gia tích cực, chủ động, tự chịu trách nhiệm với các hành động của 
mình. Tùy thuộc từng học phần mà giảng viên có thể lựa chọn các hình thức trải 
nghiệm cho sinh viên như xem phim, clip phóng sự hay tình huống mô phỏng. Hoặc 
đó có thể chính là những tình huống mà sinh viên trải qua hay chứng kiến việc diễn ra 
xung quanh bản thân.    

Bước 2: Tổ chức phân tích/xử lí trải nghiệm. Tùy theo nội dung từng học phần, 
việc tổ chức phân tích/xử lí trải nghiệm có thể diễn ra theo các cách sau: sinh viên tìm 
hiểu bản chất hoạt động, tình huống mà họ vừa tham gia; Quan sát, xem xét, suy ngẫm, 
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chiêm nghiệm về những hoạt động, hiện tượng đã trải qua; Đưa ra các dự đoán cái gì 
đã diễn ra và cái gì sẽ diễn ra trong tình huống tương tự; Tìm hiểu, thử nghiệm cách 
thức tiến hành hoạt động, tìm ra nguyên lí của hoạt động; Liên hệ với những kinh 
nghiệm đã có... Nhìn chung, đây là giai đoạn sinh viên trực tiếp tham gia vào hoạt 
động, quan sát, thường xuyên đặt câu hỏi và tìm phương án trả lời.   

Bước 3: Tổng quát/khái quát hóa. Yêu cầu sinh viên miêu tả những điều đã trải 
nghiệm, phân tích những ý nghĩa của các trải nghiệm đó cho bản thân; từ đó khái quát 
hóa, đúc kết thành kiến thức của riêng mình. Kết quả bước này sẽ giúp sinh viên hình 
thành những kinh nghiệm mới dưới dạng kiến thức mới, kĩ năng mới, thái độ mới và 
giá trị mới dưới các hình thức khác nhau: chia sẻ bằng lời, bài viết ngắn, bài luận, bài 
thu hoạch... Những kinh nghiệm mới của sinh viên được thể hiện rất phong phú, đa 
dạng qua các sản phẩm, hoạt động khác nhau: những chia sẻ ngắn gọn bằng lời, bài 
viết ngắn, bài luận, bài thu hoạch, bài thuyết trình, sản phẩm học tập môn học (tranh 
vẽ, kết quả khảo sát, một nghiên cứu khoa học...).  

Bước 4: Ứng dụng/thử nghiệm tích cực. Bước này yêu cầu sinh viên nêu cách 
thức áp dụng những điều vừa mới học vào thực hiện các nhiệm vụ học tập hoặc trong 
cuộc sống, thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào một tình huống học tập mới. 
Giảng viên gợi mở những cơ hội để sinh viên có thể áp dụng hoặc bàn luận những điều 
đã học được với những người khác, chia sẻ kinh nghiệm với người khác. Ở bước này, 
giảng viên có thể đánh giá kỹ năng của sinh viên thông qua mức độ vận dụng những tri 
thức đã có. Hoạt động thực hành để đánh giá cần đa dạng nhưng phù hợp với những 
môi trường hoạt động hiện tại hoặc trong tương lai của sinh viên.  

Các bước thiết kế và tổ chức hoạt động nêu trên là những gợi ý có tính chất định 
hướng, không phải là quy trình cứng nhắc. Việc thiết kế và tổ chức hoạt động trải 
nghiệm trong các môn học cần linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với sinh viên nội dung học 
tập, điều kiện của nhà trường. Quan trọng nhất là phải đảm bảo các điểm trọng tâm của 
HTTN: 1) Trải nghiệm cụ thể: đảm bảo có sự kết nối giữa kinh nghiệm cũ và kinh 
nghiệm mới; 2) Phản hồi kinh nghiệm: qua hoạt động, sinh viên phải được quan sát, 
suy ngẫm, phân tích, liên hệ, suy luận, chiêm nghiệm; 3) Khái quát hóa thành kiến 
thức mới của bản thân; 4) Vận dụng trong bối cảnh mới. [2] 

3.2. Những yêu cầu khi thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm 

HTTN xảy ra/xuất hiện khi những trải nghiệm được lựa chọn cẩn thận và được 
hỗ trợ bởi sự phản ánh, phân tích mang tính chất phản biện và tổng hợp. Những trải 
nghiệm được thiết kế để yêu cầu người học trở thành người khởi xướng, đưa ra quyết 
định và chịu trách nhiệm về kết quả đạt được. Xuyên suốt quá trình HTTN, người học 
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thực sự được thu hút vào việc đặt câu hỏi, điều tra, nghiên cứu, thử nghiệm, ham học 
hỏi, hiểu biết, giải quyết vấn đề, nhận trách nhiệm, trở nên sáng tạo hơn...  

Các mối quan hệ, tương tác được phát triển và nuôi dưỡng, như: sinh viên - sinh 
viên; sinh viên – giảng viên; sinh viên – cá nhân/ doanh nghiệp/ tổ chức. Giảng viên và 
sinh viên sẽ có khả năng được trải nghiệm những thành công, thất bại, khám phá và 
chấp nhận rủi ro. Những cơ hội được tạo ra sẽ giúp sinh viên và những người hướng 
dẫn khám phá, thử nghiệm giá trị riêng của bản thân họ.  

Vai trò của người dạy trong HTTN là một quá trình hàm chứa nhiều mối liên hệ 
phức tạp, gồm sự cân bằng chú ý của người học đối với vấn đề chuyên môn (subject 
matter), vừa cân bằng được khả năng phản tỉnh về ý nghĩa sâu xa của các quan niệm 
(ideas) với kỹ năng áp dụng chúng. Angela Passarelli và Garima Sharma, trường đại 
học Case Western Reserve University đã nghiên cứu ra một mô hình 4 chức năng mà 
một nhà giáo dục cần thực hiện, đó là: Người hỗ trợ (facilitator), Chuyên gia môn học 
(subject expert), Người thiết lập và đánh giá tiêu chuẩn (standard-setter/evaluator), 
Người huấn luyện viên (coach). [3]. Các vai trò này thay đổi linh hoạt theo từng bước 
trong chu trình HTTN hay từng giai đoạn thực hiện hoạt động trải nghiệm của người 
học. 
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3.3. Vận dụng mô hình HTTN trong giảng dạy chuyên ngành Quản trị 
nhân sự 

Một trong những môi trường hoạt động và làm việc của sinh viên sau khi tốt 
nghiệp chính là môi trường công sở. Mô hình HTTN giúp sinh viên có những trải 
nghiệm sát thực tế và đa dạng của các tình huống trong môi trường doanh nghiệp – cơ 
sở để hình thành kỹ năng giao tiếp và ứng xử phù hợp đồng thời có thể đáp ứng yêu 
cầu công việc ngay khi tốt nghiệp..  

1) Trải nghiệm cụ thể: giảng viên có thể chiếu video clip, trích đoạn phim có 
liên quan nội dung kỹ năng thực hành hoặc yêu cầu sinh viên đóng tình huống với cách 
xử lý theo kinh nghiệm cá nhân. 

2) Phản hồi kinh nghiệm: sinh viên phải được quan sát, suy ngẫm, phân tích các 
vấn đề liên quan kỹ năng/chuyên môn/nghiệp vụ được thể hiện trong video clip, đoạn 
phim …theo gợi ý, hướng dẫn của giảng viên. Các câu trả lời dựa trên kiến thức, kinh 
nghiệm hiện có của sinh viên. Có thể tiến hành theo nhóm và trình bày trước lớp để tập 
hợp được đa dạng ý kiến cũng như các quan điểm của sinh viên 

3) Khái quát hóa thành kiến thức mới của bản thân: sinh viên đưa ra ý kiến 
phản biện các giải pháp khác cũng như lý lẽ bảo vệ quan điểm của mình. Giảng viên 
theo dõi và đưa ra nhận xét, đánh giá. Sinh viên lắng nghe các ý kiến, liên hệ với hoàn 
cảnh, tình huống và đặc điểm riêng của bản thân để rút ra bài học phù hợp với chính 
mình.  

4) Vận dụng trong bối cảnh mới: giảng viên đưa ra các yêu cầu về bài tập thực 
hành, tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng các tri thức vừa đúc kết. Yêu cầu đó có thể 
là các tình huống giả định và sinh viên phải xử lý tại lớp hoặc có thể là các hoạt động 
thực hiện bên ngoài với những đối tượng cụ thể. Các hoạt động thực tế bên ngoài này 
thường tiến hành theo nhóm, sinh viên quay phim và báo cáo về quá trình cũng như 
kết quả thực hiện tại lớp để giảng viên đánh giá.  

Trong quá trình xây dựng các hoạt động trải nghiệm, để tránh rơi vào lối mòn, 
giảng viên có thể xây dựng các tình huống mở. Tình huống ở đây có thể chỉ là gợi ý về 
chủ đề, còn nội dung chi tiết với các diễn biến cụ thể sẽ do sinh viên xây dựng dựa trên 
kinh nghiệm của mình. Cách thức này làm cho các hoạt động vừa đảm bảo yêu cầu 
thống nhất chương trình giảng dạy ở các lớp, vừa tạo ra sự phong phú, đa dạng trong 
các tình huống thực hành. Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả, tình huống sát thực tế, 
giảng viên cần kiểm tra, hỗ trợ trong quá trình xây dựng tình huống của sinh viên để có 
sự điều chỉnh kịp thời. Nếu hoạt động diễn ra bên ngoài lớp học, giảng viên cần xác 
định các yêu cầu, mục tiêu cụ thể để sinh viên có thể xây dựng một kế hoạch đầy đủ, 
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khả thi cho việc thực hiện. Thông qua cách xử lý tình huống của sinh viên, giảng viên 
đưa ra những nhận xét, đánh giá để sinh viên nhận thấy những ưu điểm cũng như các 
vấn đề chưa xử lý tốt để tự hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh của 
mình. Để hoạt động hiệu quả, giảng viên cần theo dõi sát hoạt động của sinh viên, nắm 
bắt đầy đủ diễn biến của tình huống, nhanh chóng đưa ra các nhận xét, đánh giá và 
cách xử lý có khi nằm ngoài kế hoạch giảng dạy đã được chuẩn bị.  

Tương tự, mô hình HTTN có thể sử dụng trong việc giảng dạy các học phần 
chuyên ngành quản trị nhân sự,…Việc thực hiện mô hình này đòi hỏi người dạy phải 
dành nhiều thời gian thiết kế, lên kế hoạch chi tiết cũng như giám sát liên tục hoạt 
động của người học để có những hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, việc được trải nghiệm 
thực tế các tình huống, hoạt động liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, công việc của 
người học sẽ là động lực gia tăng tính tích cực, chủ động của sinh viên trong quá trình 
thực hiện. Qua đó, sinh viên sẽ đúc kết những kinh nghiệm hữu ích, hiểu biết về khả 
năng của mình cũng như tìm ra cách thức phù hợp để hoàn thiện kỹ năng của bản thân. 

4. KẾT LUẬN 

Đào tạo Quản trị nhân sự có mục tiêu trọng tâm là hình thành kiến thức và kỹ 
năng chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên vì vậy không thể thiếu môi trường phù hợp 
cho người học thực hành. Mặc dù có một số hạn chế nhưng mô hình HTTN là mô hình 
giảng dạy lấy người học làm trung tâm, hướng đến việc tạo điều kiện cho người học có 
cơ hội vận dụng những kiến thức vào các tình huống thực tiễn. Do đó, có thể sử dụng 
mô hình HTTN vào việc giảng dạy hầu hết các học phần chuyên ngành Quản trị nhân 
sự để tăng cường cơ hội vận dụng kiến thức, hình thành và hoàn thiện kỹ năng cho 
sinh viên. Trong quá trình thực hiện, tùy từng học phần cụ thể cũng như mục tiêu thực 
hiện, giảng viên có thể bắt đầu từ các bước khác nhau nhưng cần đảm bảo sinh viên có 
được đầy đủ hiểu biết nền tảng và mở rộng cơ hội trải nghiệm để kiểm chứng lý 
thuyết, đúc kết nên kinh nghiệm mới cho bản thân.  
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ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐÁP ỨNG 
YÊU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ ASEAN TRONG THỜI ĐẠI SỐ 

ThS. Phạm Thị Trâm Anh 
                                

   Việc gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã mang đến cho giáo dục 
Việt Nam thêm nhiều trọng trách: giáo dục phải đem đến cho người học những kỹ 
năng và kiến thức cơ bản lẫn tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với yêu cầu của 
công việc luôn thay đổi nhằm tránh nguy cơ bị đào thải. Tham gia AEC đã và đang tạo 
ra những cơ hội mới, đồng thời cũng mang lại những thách thức không nhỏ cho sự 
phát triển của giáo dục Việt Nam nói chung và đào tạo nhân sự ngành Quản trị nhân 
sự nói riêng. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra những kiến nghị và một số gợi ý giải pháp 
để việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Quản trị nhân sự tại các cở sở giáo dục đại 
học Việt Nam có thể thích ứng với những tác động từ việc hội nhập vào cộng đồng 
kinh tế ASEAN trong thời đại số. 

Từ khóa: đào tạo; nguồn nhân lực ngành Quản trị nhân sự; hội nhập kinh tế 
ASEAN 

 

Đặt vấn đề   

Sau 8 năm đàm phán, ngày 22/11/2015, các nhà lãnh đạo các nước thành viên 
ASEAN đã đi đến ký kết và tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Theo 
tuyên bố này, kể từ ngày 1/1/2016, 10 quốc gia thành viên trong khối sẽ cùng chung 
một nền tảng thị trường và sản xuất, cũng như việc di cư lao động tự do hơn. Điều này 
đồng nghĩa sẽ có sự dịch chuyển tự do giữa các nước trong ASEAN về sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ, kỹ thuật công nghệ, tài chính và lao động có tay nghề. Người tiêu dùng 
trong ASEAN sẽ có cơ hội mua hàng hóa và dịch vụ có chất lượng cao với giá rẻ. Các 
doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chi phí 
sản xuất, để từ đó có thể tăng cao hiệu quả kinh doanh.  

Công ty Deloitte gần đây phát hành một báo cáo về thị trường lao động và chỉ ra 
7 yếu tố chính làm thay đổi hoàn toàn mô hình nhân sự và nghề nghiệp truyền thống 
như sau: 
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1. Technology – Công nghệ 
2. Data – Sự thừa mứa về dữ liệu 
3.  Diversity & generation change – Sự thay đổi về thế hệ và sự đa dạng văn hóa 
4. AI, robotics – Trí tuệ nhân tạo & robot 
5. Jobs vulnerable to automation – Việc làm bị thay thế bằng tự động hoá 
6. Explosion in contingent work – Sự gia tăng đột biến của công việc free-lance 
7. Change in nature of career – Sự thay đổi hoàn toàn trong khái niệm về sự 

nghiệp 

Doanh nghiệp trong thế kỷ 21 là phải nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ, cực linh hoạt để 
chuyển biến nhanh, và thay đổi còn nhanh hơn so với hiện thực công việc. Đây chính 
là tổng hợp tinh thần mà một doanh nghiệp, một doanh nhân, dù startup hay hiện hữu 
cần phải thấm nhuần và thực hiện nếu muốn tồn tại được trong thế kỷ này. 

Việt Nam đã là một trong những nước thuộc Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN, như 
vậy, để có thể bắt nhịp với các nước khác trong khu vực, trong công tác chuẩn bị 
nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng cho sự hội nhập này, trong lĩnh vực đào tạo 
nói chung và đào tạo ngành Quản trị nhân sự của các cơ sở đào tạo đại học của Việt 
Nam cũng phải thay đổi mạnh mẽ để có thể đáp ứng nhu cầu thị trường.  

1. Nội dung 

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM, trong 
buổi khai giảng tại trường Đại học Quốc gia TP. HCM đã phát biểu: “Cộng đồng 
ASEAN sẽ cho phép người lao động di chuyển trong khu vực, điều này có nghĩa lao 
động Việt Nam sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh việc làm từ lao động các nước. Do vậy, 
trong lĩnh vực giáo dục đại học, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực 
chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng”.  
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Với sự thay đổi chóng mặt của thị trường, 83% các doanh nghiệp trên thế giới 
đang thay đổi hoàn toàn khái niệm nhân sự và mô hình xây dựng sự nghiệp cho một 
nhân sự khi tham gia làm việc trong công ty. Những thay đổi đó là: 

- Cấu trúc tổ chức nhân sự: thay đổi từ sơ đồ tổ chức phòng ban, tầng lớp sang 
tổ chức theo dự án, đội ngũ dự án, kíp thực hiện một công việc nào đó. 

- Đội ngũ và dự án: thay đổi từ kiểu truyền thống là xây dựng team theo thời 
gian sang cách tiếp cận lập và giải tán team nhanh chóng theo dự án 

- Jobs & vị trí: thay đổi từ mô tả công việc, vị trí công việc, bản đồ thăng tiến 
sang nhiệm vụ, công việc, vai trò chuyên viên trong dự án. 

- Sự nghiệp: thay đổi từ vị trí công việc do ta sở hữu và chịu trách nhiệm sang 
công việc post mở trên thị trường. Ai đủ sức, đủ kỹ năng và có hồ sơ (profile) tốt hơn 
thì nhận việc. 

- Cách tiếp cận công việc: thay đổi từ công việc do cấp trên giao cho (assign) –
thành công việc do chính bạn tìm và kết nối theo kỹ năng, sở thích, sở trường, khả 
năng của bản thân. 

- Lương: thay đổi từ lương trả theo cấp, theo kinh nghiệm, theo thời gian làm 
việc sang trả theo uy tín chất lượng công việc, kết quả. 

- Văn hoá doanh nghiệp: thay đổi từ môi trường đóng sang môi trường mở, cùng 
nghĩ, cùng hợp tác, dựa trên những giá trị chung. 

Các doanh nghiệp thay đổi, đồng nghĩa các cơ sở đào tạo đại học cũng phải thay 
đổi. Không những thế, các cơ sở đào tạo đại học còn phải có những chiến lược đi trước 
đón đầu nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. 

Trong bối cảnh đó, nhu cầu của thị trường cho ngành Quản trị nhân sự ngày 
càng mở rộng. Để có thể đáp ứng cho công cuộc hội nhập này, việc đào tạo nhân  lực 
ngành Quản trị nhân sự cần chú ý một số nội dung sau: 

Thứ nhất: về chương trình đào tạo  

Xây dựng được bộ chuẩn đầu ra thích hợp đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của 
chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân sự. Đây chính là kim chỉ nam để các học 
phần có trong chương trình đào tạo theo đó xây dựng nội dung, chuẩn đầu ra phù hợp 
đáp ứng chuẩn đầu ra của cả chương trình đào tạo.  

Cập nhật, thay đổi chương trình đào tạo định kỳ và liên tục theo xu hướng đào 
tạo của ngành Quản trị nhân sự của các nước trên thế giới. Các cơ sở giáo dục đại học 
phải từ bỏ tư duy nhồi nhét kiến thức cho người học mà phải thay đổi theo hướng định 
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hướng người học là trung tâm. Theo đó, người học được định hướng tự học, tự lập kế 
hoạch học tập, tự tìm hiểu và tự đề xuất. Vai trò của giảng viên là hướng dẫn, khích lệ 
người học tự tìm hiểu. Thay đổi này hướng đến mục tiêu tạo cho người học khả năng 
tự học hỏi, tự đào tạo ngay cả khi không còn ngồi trên ghế giảng đường. 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân sự cần được xây dựng trên cơ sở đáp 
ứng nhu cầu doanh nghiệp, nhu cầu xã hội và thị trường lao động quốc tế. Do vậy, các 
khoa đào tạo cần gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong việc tham vấn xây dựng 
chương trình đào tạo, nhận sinh viên thực hành, thực tập, đồng thời lấy phản hồi từ 
phía doanh nghiệp về chất lượng sinh viên,.v.v… để liên tục cải tiến và hoàn thiện 
chương trình đào tạo của mình cho phù hợp nhu cầu của thị trường lao động. Như vậy, 
sau khi tốt nghiệp, sinh viên được trang bị những kiến thức để có thể làm việc ngay 
trong một tập đoàn đa quốc gia, một công ty quốc tế hay doanh nghiệp trong nước. 

Ngoài việc, đào tạo đội ngũ nhân sự vững về chuyên môn. Các cơ sở đào tạo đại 
học đồng thời cần quan tâm đến việc đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng công nghệ 
thông tin (CNTT) làm công cụ để xử lý công việc chuyên môn của mình. Ngoài ra, cần 
bổ sung các môn học mới trên nền tảng sử dụng CNTT để quản lý nhân sự bắt kịp 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Thứ hai: nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên  

Để thực hiện những thay đổi về chương trình đào tạo nêu trên, chắc chắn rằng 
lực lượng giảng viên, những người trực tiếp đưa chương trình đào tạo mới đến người 
học, sẽ phải thay đổi cho tương thích. Sự thay đổi của lực lượng giảng viên phải diễn 
ra theo những hướng chính sau: 

Giảng viên phải tăng cường “chất” thực tế trong bài giảng của mình. Muốn vậy, 
lực lượng giảng viên phải có thời gian làm việc thực tế tại các doanh nghiệp. Ngoài ra, 
để nâng cao chất lượng giảng dạy, các cơ sở giáo dục đại học phải mời gọi các doanh 
nhân tham gia công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học. 

Tăng cường khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp. Việc phải tiếp cận những 
thay đổi chóng mặt của khoa học công nghệ từ thị trường đòi hỏi người giảng viên 
phải giỏi ngoại ngữ để có thể nhanh chóng lĩnh hội các tri thức mới từ cộng đồng khoa 
học quốc tế để đem vào bài giảng của mình. Ngoài ra, khi người học là trung tâm và 
được khuyến khích tự học thì lúc này tương tác giữa người học và giảng viên sẽ gia 
tăng cả về tần suất và độ dài của tương tác. Điều này đòi hỏi một khả năng giao tiếp 
linh hoạt, uyển chuyển và mang tính gợi mở cao. 

Khuyến khích giảng viên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thường 
xuyên cập nhật kiến thức mới. Có chính sách cử giảng viên đi đào tạo chuyên môn 
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nghiệp vụ tại các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực ASEAN. Đồng 
thời, nên có chính sách thu hút nhân tài cho các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo 
chuyên ngành Quản trị nhân sự nhằm tuyển được những giảng viên tốt nghiệp thạc sĩ, 
tiến sĩ ngành Quản trị nhân sự tại nước ngoài, hoặc giảng viên ngành Quản trị nhân sự 
có trình độ tiếng Anh dựa vào các tiêu chuẩn quốc tế, nghiệp vụ sư phạm.  

Thứ 3: nâng cao năng lực cạnh tranh của sinh viên Việt Nam  
Thị trường lao động đã mở vào  năm 2015, tài nguyên kiến thức có thể truy cập 

ở bất cứ đâu. Điều này đòi hỏi người lao động phải sở hữu một khả năng ngoại ngữ đủ 
sâu để có thể đáp ứng tiêu chí công dân toàn cầu. Vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học 
phải tăng cường hàm lượng cả về chất lẫn lượng của việc đào tạo ngoại ngữ cho người 
học. Chương trình học phải đảm bảo người học phải có một khả năng ngoại ngữ để 
làm việc hiệu quả trong các môi trường đa ngôn ngữ. Để làm được điều này các cơ sở 
đào tạo đại học cần hỗ trợ đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện cho sinh viên học tiếng 
Anh một cách hiệu quả nhất. Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp xúc với môi 
trường làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế. Tất cả những hỗ trợ trên sẽ 
giúp sinh viên rèn luyện việc sử dụng tiếng Anh lưu loát, chuẩn bị cơ hội tìm kiếm 
việc làm không chỉ tại Việt Nam mà còn tại các nước khác trong khu vực. 

Một số học phần chuyên ngành Quản trị nhân sự mời giảng viên tại các trường 
đại học trong khu vực giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh để sinh viên có thể tiếp cận 
được những kiến thức chuyên môn mới nhất từ các giáo sư nước ngoài. 

Mời những chuyên gia Quản trị nhân sự đến báo cáo chuyên đề để sinh viên có 
thể nắm bắt kịp xu hướng và có thể bắt kịp công việc ngay khi ra trường. 

Tạo điều kiện cho sinh viên có thể học tập, giao lưu với sinh viên các trường đại 
học nước ngoài, ít nhất là các trường  trong khu vực ASEAN. 

Thứ tư: trang bị các kỹ năng mềm  
Nếu nhắc đến kỹ năng mềm, trước đây mọi người hay nhắc đến leadership – khả 

năng lãnh đạo, communication – kỹ năng giao tiếp, collaboration – kỹ năng hợp tác 
làm việc đội nhóm. Có điều, trong năm 2017 theo báo cáo Công việc tương lai của 
diễn đàn kinh tế thế giới, có 4 soft skills khác mà người ta ít nhắc đến nhưng được các 
nhà tuyển dụng hết sức quan tâm, đó là:  

- Attention – Khả năng tập trung: “Focus is the new IQ” – Khả năng tập trung 
chính là trí thông minh thế hệ mới.  

- Curiosity & Commitment – Ham học hỏi & Cam kết học hỏi. Ai có khả năng 
tự học và tự cập nhật thì mới phát triển cùng công ty được. 
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- Agility – Sự linh hoạt: Nhà tuyển dụng nói rằng, người trẻ hiện nay bị một vấn 
đề lớn nhất là inability to overcome setback – không có khả năng vượt qua khó khăn, 
thử thách. Đối với nhà tuyển dụng, họ cần người bình tĩnh, giải quyết vấn đề, hội nhập 
vào thay đổi dễ dàng và linh hoạt. 

- Humility – Tính khiêm tốn: Người khiêm tốn học được nhiều, được dạy nhiều 
và do vậy dễ dàng có được thành công trong tương lai.  

Đó cũng là bốn kỹ năng (rất dễ nhận thấy) còn hạn chế ở những lao động trẻ 
Việt Nam. Do vậy, để có thể  đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản trị nhân sự thích 
ứng trong môi trường kinh doanh quốc tế, các cơ sở giáo dục đại học ngoài việc trang 
bị cho sinh viên ngành Quản trị nhân sự những kỹ năng mềm cần thiết như: Kỹ năng 
giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng tư duy sáng tạo, Kỹ 
năng tổ chức công việc và quản lý thời gian,.v.v.. cũng nên liên tục cập nhật và đưa 
vào chương trình (hoặc lồng ghép các kỹ năng mới trong quá trình đào tạo) như đã nêu 
để có thể đào tạo được đội ngũ nhân sự chuyên ngành Quản trị nhân sự chất lượng cao 
có thể tự tin khi tham gia vào thị trường lao động quốc tế. 

2. Kết luận  

Trên đây là một vài gợi ý cho các các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam trong 
việc thay đổi bản thân theo nhịp đập và đòi hỏi từ việc gia nhập cộng đồng kinh tế 
ASEAN trong thời đại số hiện nay. Các gợi ý nêu trên dựa trên sự tham khảo nhiều tài 
liệu, cũng như chính từ những suy ngẫm của tác giả về những đổi thay sắp tới của nền 
giáo dục đại học nước nhà. Thông qua bài tham luận này, tác giả mong muốn có một 
số đóng góp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực 
ngành Quản trị nhân sự nói riêng của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh 
tế ASEAN. 
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VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG BỐI CẢNH KINH 
DOANH HIỆN NAY 

ThS. Thái Kim Phong 

Tóm tắt 

Bài viết giới thiệu vai trò của nhà quản trị nhân sự trong điều kiện môi trường 
kinh doanh biến đổi nhanh chóng hiện nay. Những thách thức mới từ phía môi trường 
kinh doanh đòi hỏi công tác nhân sự phải có sự chuyển biến phù hợp. Những vai trò 
nhân sự truyền thống liên quan đơn thuần đến hoạt động chức năng dần thay đổi, thay 
vào đó là những vai trò gắn kết với sự thay đổi tổ chức bao gồm: Đối tác chiến lược, 
Chuyên gia hành chính, Người thu phục nhân viên, Người dẫn dắt sự thay đổi. Với 
cách tiếp cận vai trò này đòi hỏi những người làm công tác nhân sự có sự chuẩn bị về 
những kiến thức, kỹ năng cũng như những hiểu biết về nhiệm vụ của mình để đảm 
nhận công việc nhân sự đáp ứng với sự phát triển của tổ chức và đáp ứng nhu cầu của 
nhân viên. 

Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực, Vai trò nhà quản trị nhân sự 

Abstract 

The article introduces the role of human resource management in rapidly 
changing business environment. New challenges from the business environment 
require human resources to make the appropriate changes. Traditional personnel 
roles that are merely related to functional activities gradually change, instead are 
roles associated with organizational change, including: Strategic Partners, 
Administrative Experts,  Employee Advocate, Champion for Change. This role-based 
approach requires personnel to be prepared for the knowledge, skills and 
understanding of their tasks to undertake the personnel work to meet the development 
of the organization and meet the needs of employees. 

Key word: Human Resource Management, Human Resource Role 

 

1. Giới thiệu 

Con người là một trong những yếu tố quan trọng, là nguồn lực giữ vai trò quyết 
định đối với sự tồn tại, phát triển và thành công của doanh nghiệp trong môi trường 
cạnh tranh gay gắt hiện nay. Trong suốt thập kỷ qua, sự gia tăng ảnh hưởng của các 
yếu tố môi trường bên ngoài như toàn cầu hóa, khả năng cạnh tranh kinh doanh cùng 
với trình độ năng lực của nhân viên ngày càng cao, mức độ trang bị kỹ thuật công nghệ 
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ngày càng hiện đại, công việc ngày càng phức tạp đa dạng, yêu cầu công việc ngày 
càng cao, các doanh nghiệp phải đối đầu với sự cạnh  tranh  ngày càng gay gắt và phải 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên. Trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt 
như vậy, các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức mới của sự khác biệt để thu hút 
và giữ chân nhân tài.  

Môi trường cạnh tranh hiện nay đặt ra nhiều thách thức. Thách thức đầu tiên đến 
từ toàn cầu hóa. Quá trình này đã và đang diễn ra nhanh chóng. Mặc dù thời gian gần 
đây có những hoạt động cản trở tiến trình toàn cầu hóa, nhưng nhìn chung xu hướng 
hợp tác vẫn là chủ đạo. Nó khiến các doanh nghiệp hơn bao giờ hết phải “tư duy toàn 
cầu, hành động địa phương”. Nghĩa là hoạt động kinh doanh, sản phẩm của doanh 
nghiệp phải dựa trên sự am hiểu khách hàng, am hiểu địa phương để có thể đáp ứng 
từng nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách hàng cụ thể.  

Thách thức thứ hai đến từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). 
Bản chất của CMCN 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công 
nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những 
công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, 
công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy,... Cuộc CMCN 4.0 là xu 
hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao 
gồm các hệ thống mạng vật lý, mạng Internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây. 
Công nghiệp 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các "nhà máy thông minh" hay 
“nhà máy số”. Nhiệm vụ của các nhà quản lý là làm sao để có thể sử dụng công nghệ 
một cách hiệu quả, biến chúng trở thành một bộ phận không thể tách rời trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. 

 Thách thức thứ ba là nguồn lực tri thức. Tri thức đã trở thành một lợi thế cạnh 
tranh của các doanh nghiệp ngày nay. Nền kinh tế thế giới trong suốt mấy thập kỷ qua 
đã có những chuyển biến rõ rệt từ nền tảng sản xuất thuần tuý sang hệ thống sản xuất 
dựa vào tri thức. Drucker (1995) nhận xét: “Chúng ta đang đi vào xã hội tri thức trong 
đó nguồn lực kinh tế cơ bản không phải là vốn mà là và sẽ là tri thức” và “tri thức đã 
và đang trở thành một nguồn lực kinh tế chủ yếu và là một nguồn lực thống trị - và có 
thể là duy nhất - của lợi thế cạnh tranh”. Vì vậy, thách thức cho các doanh nghiệp 
chính là làm sao để có thể tìm kiếm, phát triển, đãi ngộ và giữ chân nhân tài.  

Thách thức cuối cùng chính là sự thay đổi. Thị trường ngày càng cạnh tranh gay 
gắt và khốc liệt, do vậy, việc thay đổi trong tổ chức để thích nghi với thị trường là một 
trong những câu hỏi mà mọi doanh nghiệp cần phải tìm ra câu trả lời. Dù muốn hay 
không, luôn có một chân lý “chỉ có một điều duy nhất không thay đổi, đó là sự thay 
đổi”. Doanh nghiệp nào sớm tìm ra và thay đổi phù hợp trước đối thủ cạnh tranh thì sẽ 
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chiếm giữ vị thế tiên phong và có cơ hội dẫn dắt thị trường. Thế giới biến đổi không 
ngừng, khiến cho tổ chức cần có những con người linh hoạt, thích nghi với sự thay đổi, 
không ngừng đưa ra những ý tưởng sáng tạo. 

Các yếu tố toàn cầu hóa sản xuất và thị trường góp phần tăng tính năng động 
của cạnh tranh và đổi mới trong quy mô toàn cầu. Các doanh nghiệp cần khai thác tất 
cả các tài nguyên có sẵn như là một phương tiện đạt được lợi thế cạnh tranh để tồn tại 
trong nền kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên mới. Con người trong các tổ chức là một 
nguồn lực tạo lợi thế cạnh tranh quan trọng cho các doanh nghiệp. Thay đổi trong môi 
trường sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải có những chuyển động để có thể 
thích nghi và phát triển, trong đó, chuyển động quan trọng nhất chính là công tác quản 
trị nhân lực. Vì thế việc làm rõ vai trò của nhà quản trị nhân sự trong tổ chức là điều 
cần thiết. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Cơ sở lý thuyết 

Quản trị nguồn nhân lực 

Quản trị nguồn nhân lực là một chức năng quan trọng trong tổ chức, tạo điều 
kiện để sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ 
chức và cá nhân. Theo Gary Dessler (2014), Quản trị nguồn nhân lực là quá trình thu 
nhận, đào tạo, đánh giá và đãi ngộ nhân viên và xây dựng các mối quan hệ lao động 
bình đẳng, đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động. Theo đó các chức năng của quản trị 
nguồn nhân lực bao gồm ba nhóm chính:  

- Nhóm chức năng thu hút nhân lực đảm bảo cho tổ chức luôn có đủ nhân viên 
về số lượng và chất lượng. Muốn vậy, tổ chức phải tiến hành hoạch định nguồn nhân 
lực, phân tích công việc và tuyển dụng nhân lực. 

- Nhóm chức năng đào tạo và phát triển đảm bảo nguồn nhân lực có đủ phẩm 
chất và kỹ năng thực hiện công việc. Chức năng này bao gồm những hoạt động đào tạo 
phục vụ cho nhu cầu trong hiện tại và tương lai. 

-Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực chú trọng việc duy trì và sử dụng lao 
động có hiệu quả. Các chức năng này là quản trị hiệu quả công việc, thù lao lao động 
và phát triển các mối quan hệ lao động. 

Vai trò của nhà quản trị nhân sự 

Bộ phận nhân sự được giao nhiệm vụ đảm trách chức năng quản trị nhân lực, họ 
có trách nhiệm sử dụng nhân lực một cách có hiệu quả chú trọng đến động viên nhân 
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viên, sắp xếp công việc linh hoạt, đề ra các chính sách nhân sự, điều hành các công 
việc tuyển chọn, đào tạo, đánh giá nhân viên. 

Theo A.Chandramohan & B.Premkumar (2008), trước đây vai trò của nhà quản 
trị nhân sự trong nhiều tổ chức là đóng vai trò là hệ thống hóa, kiểm soát chính sách, 
quản lý điều hành nhân sự. Trong vai trò này, chuyên gia nhân sự phục vụ tốt các 
chương trình điều hành, nhưng thường được xem là một người chặn đường bởi phần 
lớn các thành viên còn lại của tổ chức. Mặc dù đôi khi vẫn cần một số vai trò này, 
phần lớn vai trò nhân sự đang dần thay đổi. Vai trò của người quản trị nhân sự phải 
song song với nhu cầu của tổ chức. Các tổ chức thành công đang trở nên dễ thích nghi 
hơn, kiên cường hơn, nhanh chóng thay đổi hướng và lấy khách hàng làm trung tâm. 
Trong môi trường này, chuyên gia nhân sự, người được các nhà quản lý trực tuyến coi 
là cần thiết, là đối tác chiến lược, nhà tài trợ nhân viên hoặc người ủng hộ và cố vấn sự 
thay đổi. 
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2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật phân tích so sánh tổng 
hợp các tài liệu. Qua đó làm cơ sở để phân tích nhận định và đề xuất hàm ý quản trị. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1 Mô hình vai trò nhà quản trị nhân sự 

Theo mô hình vai trò nhà quản trị nhân sự của Ulrich (1997), để tạo ra giá trị và 
mang lại kết quả các chuyên gia nhân sự không nên bắt đầu bằng việc tập trung vào 
các hoạt động công việc nhân sự mà phải xác định những điều mà công việc đó mang 
lại. Điều này sẽ đảm bảo kết quả của các công việc. Với mô hình này nhà quản trị nhân 
sự đảm nhận 4 vai trò cốt lõi: 

(1) Vai trò là Đối tác chiến lược: 

Với vai trò này nhà quản trị nhân sự phải kết hợp chiến lược quản trị nhân sự 
với chiến lược kinh doanh. Trước đây việc hoạch định và triển khai chiến lược là việc 
của bộ phận chiến lược và các bộ phận thực thi, nhà quản trị nhân sự chỉ làm nhiệm vụ 
tìm kiếm người để lắp ghép vào bức tranh chiến lược đã được vạch sẵn. Với vai trò 
mới này, nhà quản trị nhân sự phải tham gia ngay từ đầu quá trình hoạch định chiến 
lược của tổ chức, cũng như cùng các bộ phận khác triển khai chiến lược. 

(2) Vai trò là Chuyên gia hành chính: 

Với vai trò này nhà quản trị nhân sự phải xây dựng quy trình tái cơ cấu tổ chức 
với mô hình cung cấp dịch vụ chung. Nhiệm vụ của nhà quản trị nhân sự là phát hiện 
và loại bỏ những chi phí quản lý không cần thiết, cải thiện hiệu suất làm việc và liên 
tục tìm ra những cách thức mới để các hoạt động trở nên tốt hơn. Như vậy nhà quản trị 
nhân sự phải tư vấn cho các bộ phận khác cách thức làm thế nào để sắp xếp các công 
việc hành chính, các quy trình sao cho phù hợp với chiến lược mà thật hiệu quả. 

(3) Vai trò là Người thu phục nhân viên:  

Với vai trò này nhà quản trị nhân sự phải lắng nghe phản hồi của nhân viên và 
cung cấp nguồn lực cho nhân viên. Để tạo lập và duy trì một guồng máy như mong 
muốn, nhà quản trị nhân sự phải lãnh sứ mệnh tạo động lực, tạo cảm hứng làm việc 
cho nhân viên, làm cho nhân viên hiểu được ý nghĩa công việc của mình từ đó chung 
sức, chung lòng “chiến đấu” cho sự phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhà 
quản trị nhân sự phải là tiếng nói của nhân viên trong các cuộc thảo luận với các cấp 
quản lý, là chiếc cầu nối hữu hiệu và tin cậy giữa nhân viên và các cấp quản lý. 

(4) Vai trò là Người dẫn dắt sự thay đổi 
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Với vai trò này nhà quản trị nhân sự thực hiện sự thay đổi, đảm bảo năng lực 
cho sự thay đổi. “Thay đổi hay là chết” là khẩu hiệu mà mọi doanh nghiệp trên toàn 
cầu đang phải đặt ra. Thế nhưng tâm lý của nhân viên là “sợ thay đổi” và sợ không thể 
thay đổi được. Việc của nhà quản trị nhân sự là phải làm sao để chuyển đổi tâm lý sợ 
thay đổi thành hào hứng đổi mới, cùng với các bộ phận khác tạo ra và duy trì sự thay 
đổi để tồn tại và phát triển. Hay nói cách khác, nhà quản trị nhân sự phải là trung tâm 
của sự thay đổi của cả tổ chức. 

3.2 Tác động của những vai trò nhân sự đối với hoạt động quản trị nhân lực 

Phân tích bối cảnh môi trường kinh doanh hiện nay, đặc biệt là sự tác động của 
CMCN 4.0, vai trò của nhà quản trị nhân sự cần tập trung vào 3 vai trò chính yếu: Đối 
tác chiến lược, Người thu phục nhân viên, Người dẫn dắt sự thay đổi. Trên cơ sở các 
vai trò này sẽ phân tích tác động đối với các hoạt động thực tiễn quản trị nhân lực. 

(1) Vai trò đối tác chiến lược và hoạt động quản trị nhân lực 

Trong vai trò này, nhà quản trị nhân sự đóng góp vào sự phát triển và hoàn 
thành kế hoạch và mục tiêu kinh doanh trên toàn tổ chức. Các mục tiêu nhân sự được 
thiết lập để hỗ trợ đạt được các kế hoạch và mục tiêu kinh doanh chiến lược tổng thể. 
Quan hệ đối tác chiến lược này tác động đến các hoạt động quản trị nhân lực: thiết kế 
các vị trí làm việc; tuyển dụng, hệ thống đánh giá và phát triển hiệu suất, kế hoạch 
nghề nghiệp và phát triển nhân viên. Khi các chuyên gia nhân sự được liên kết với 
doanh nghiệp, thành phần quản lý nhân sự của tổ chức được coi là đóng góp chiến 
lược cho thành công kinh doanh. Để trở thành đối tác kinh doanh thành công, các 
chuyên gia nhân sự phải suy nghĩ như người kinh doanh, biết tài chính kế toán và chịu 
trách nhiệm và chịu trách nhiệm giảm chi phí và đo lường tất cả các chương trình và 
quy trình nhân sự. 

(2) Vai trò người thu phục nhân viên và hoạt động quản trị nhân lực 

Là một nhà tài trợ hoặc người ủng hộ nhân viên, người quản lý nhân sự đóng 
một vai trò không thể thiếu trong thành công của tổ chức thông qua kiến thức và sự 
ủng hộ của mọi người. Sự vận động này bao gồm chuyên môn về cách tạo ra một môi 
trường làm việc mà mọi người sẽ chọn để có động lực, đóng góp và hạnh phúc. Thúc 
đẩy các phương pháp hiệu quả của việc thiết lập mục tiêu, giao tiếp và trao quyền 
thông qua trách nhiệm xây dựng quyền sở hữu của nhân viên đối với tổ chức. Chuyên 
gia nhân sự giúp thiết lập văn hóa tổ chức và bầu không khí làm việc nơi mọi người có 
năng lực, mối quan tâm và cam kết phục vụ khách hàng tốt. Trong vai trò này, nhà 
quản nhân sự cung cấp các chiến lược quản lý tài năng, cơ hội phát triển nhân viên, 
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chương trình hỗ trợ nhân viên, chiến lược chia sẻ và chia sẻ lợi nhuận, can thiệp phát 
triển tổ chức, theo quy trình tiếp cận giải quyết vấn đề của nhân viên. 

(3) Vai trò người dẫn dắt thay đổi và hoạt động quản trị nhân lực 

Việc đánh giá liên tục về hiệu quả của tổ chức dẫn đến nhu cầu chuyên gia nhân 
sự thường xuyên dẫn dắt sự thay đổi. Cả kiến thức và khả năng thực hiện các chiến 
lược thay đổi thành công làm cho chuyên gia nhân sự có giá trị đặc biệt. Biết cách liên 
kết thay đổi với nhu cầu chiến lược của tổ chức sẽ giảm thiểu sự không hài lòng của 
nhân viên và chống lại sự thay đổi. Có ý thức giúp tạo ra văn hóa tổ chức phù hợp, 
giám sát sự hài lòng của nhân viên và đo lường kết quả của các sáng kiến cải tiến. 
Chuyên gia nhân sự đóng góp cho tổ chức bằng cách liên tục đánh giá hiệu quả của 
chức năng nhân sự. Để thúc đẩy thành công chung của tổ chức, nhà quản trị nhân sự  
xem xét sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị, mục tiêu và kế hoạch hành động của tổ chức.  

4. Kết luận và hàm ý quản trị 

Với sự thay đổi của môi trường kinh doanh vai trò của nhà quản trị nhân sự có 
sự thay đổi từ thực hiện những nhiệm vụ truyền thống chuyển sang đồng hành cùng 
doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi họ cần đảm nhận tốt các vai trò đối tác chiến lược, thu 
phục nhân viên và dẫn dắt sự thay đổi trong tổ chức. 

Với cách tiếp cận mô hình vai trò của nhà quản trị nhân sự, những người làm 
công tác nhân sự cần chú trọng các kiến thức và kỹ năng trên các khía cạnh chính như 
sau: 

(1) Kiến thức, kỹ năng về kinh doanh và cấu trúc tổ chức 

Các nhà quản trị nhân sự gia tăng giá trị cho tổ chức khi họ biết cách doanh 
nghiệp vận hành và điều chỉnh hoạt động nhân sự phù hợp với các điều kiện kinh 
doanh thay đổi. Hiện nay công nghệ đã giúp cho cơ cấu tổ chức trở nên tinh gọn, mở 
và chia sẻ hơn trước đây bằng cách kết nối trực tiếp khách hàng vào quá trình sản xuất 
kinh doanh. Bên cạnh đó, tự động hóa triển khai ngày càng nhiều trong quy trình sản 
xuất. Các kiến thức về cơ cấu tổ chức, hoạt động đội nhóm dự án, năng lực tài chính, 
công nghệ sản xuất là điều kiện cần thiết để nhà quản trị nhân sự tham gia vào hoạt 
động xây dựng và thực thi chiến lược doanh nghiệp 

(2) Kiến thức, kỹ năng về hoạt động thực tiễn quản trị nhân lực 

Nhà quản trị nhân sự là chuyên gia trong lĩnh vực quản lý con người vì thế họ 
cần phải có khả năng thực hiện thành thạo các hoạt động thực tiễn quản trị nhân lực. 
Các hoạt động thực tiễn quản trị nhân lực có nhiều cách đề xuất khác nhau nhưng nhìn 
chung bao gồm các hoạt động chính: Tuyển dụng, Đào tạo, Quản trị tài năng, Quản trị 
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đãi ngộ, Quản trị hiệu suất làm việc. Với sự phát triển của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 đòi hỏi nhà quản trị nhân sự phải biết ứng dụng các công nghệ vào vận 
hành hệ thống nhân sự. Việc áp dụng công nghệ trong các hoạt động nhân sự sẽ 
giúp tối ưu vận hành, đặc biệt là nâng cao năng suất, chất lượng công việc. 

(3) Kiến thức, kỹ năng lãnh đạo và quản trị sự thay đổi 

Khi tốc độ thay đổi bên ngoài tăng nhanh (thông qua toàn cầu hóa, công nghệ, 
quản trị tri thức, kỳ vọng của khách hàng ..) đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi nội bộ 
để nâng cao tính cạnh trạnh. Các nhà quản trị nhân sự phải xây dựng quy trình thay 
đổi, lãnh đạo cá nhân thay đổi. Điều này đòi hỏi nhà quản trị nhân sự phải có kiến thức 
về quy trình thay đổi, kỹ năng thúc đẩy sự thay đổi và khả năng dẫn dắt nhân viên thay 
đổi. 
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CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH 
MẠNG CỘNG NGHIỆP 4.0  

ThS. Phạm Thị Tuyết Nhung 

Tóm tắt 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) là nền tảng để nền kinh tế 
chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình dựa vào tài nguyên, lao động chi phí thấp sang kinh tế 
tri thức; làm thay đổi cơ bản khái niệm đổi mới công nghệ, trang thiết bị trong các dây 
chuyền sản xuất. Đồng thời nền công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra những thay đổi lớn về cung - 
cầu lao động. Các nhà kinh tế và khoa học cảnh báo, trong cuộc cách mạng này, thị 
trường lao động sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng giữa cung và cầu lao động cũng như 
cơ cấu lao động. 

Đối với Việt Nam, từ trước đến nay, nền kinh tế vẫn dựa nhiều vào các ngành sử 
dụng lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên, trình độ của người lao động 
còn lạc hậu. Đây là một trong những thách thức lớn nhất khi đối diện với cuộc CMCN 
4.0. Thực tế đã chỉ ra, tuy Việt Nam đang ở trong thời kỳ cơ cấu “dân số vàng”, thời 
kỳ mà dân số trong độ tuổi lao động cao nhất  chiếm tỷ lệ hơn 76%, nhưng nguồn 
nhân lực của nước ta, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao lại thiếu hụt về số lượng, 
hạn chế về chất lượng và bất cập về cơ cấu. 

Cần thẳng thắn nhìn nhận, công tác đào tạo nhân lực nói chung, đào tạo nghề 
nói riêng những năm qua đã có những chuyển biến rõ nét nhưng vẫn chưa được như 
kỳ vọng, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế. Đối với các nước có trình độ sản 
xuất phát triển, đang trong guồng quay của cách mạng công nghiệp 4.0 thì chất lượng 
lao động không còn là vấn đề lớn nhưng với nước ta hiện nay, muốn ứng dụng công 
nghiệp 4.0 đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bắt đầu ngay từ khâu đào 
tạo nghề. 

Từ khóa: nguồn nhân lực chất lượng cao, tác động cách mạng cộng nghiệp 4.0 

 

1.Đặt vấn đề 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) ảnh hưởng lớn đối với các 
mặt của đời sống xã hội, trong đó bao gồm cả vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. Nhận 
diện về CMCN 4.0, tận dụng những thời cơ, thách thức của cuộc cách mạng này đối 
với việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc giai đoạn hiện 
nay là vấn đề cấp thiết, cần phải được quan tâm đặc biệt. 
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Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Nhất sử dụng năng lượng nước và hơi 
nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 sử dụng điện 
năng để tạo ra sản xuất đại trà. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 sử dụng các 
thiết bị điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Giờ đây, nhân loại 
đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, được xây dựng trên cuộc cách 
mạng công nghiệp thứ 3, đó là cuộc cách mạng kỹ thuật số đã được xuất hiện từ giữa 
thế kỷ trước, là sự hợp nhất các công nghệ làm mờ đi ranh giới giữa các các lĩnh vực 
vật lý, kỹ thuật số và sinh học. 

Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đã 
bắt đầu vào thời điểm chuyển giao sang thế kỷ này và được xây dựng dựa trên cuộc 
cách mạng số, đặc trưng bởi Internet ngày càng phổ biến và di động, bởi các cảm biến 
nhỏ và mạnh hơn với giá thành rẻ hơn, bởi trí tuệ nhân tạo. Các công nghệ số với phần 
cứng máy tính, phần mềm và hệ thống mạng đang trở nên ngày càng phức tạp hơn, 
được tích hợp nhiều hơn và vì vậy đang làm biến đổi xã hội và nền kinh tế toàn cầu. 

Một số chuyên gia gọi đây là cách mạng công nghiệp thế hệ 4.0. Đó là xu hướng 
kết hợp giữa các hệ thống thực và ảo, Internet kết nối vạn vật (IoT) và các hệ thống kết 
nối Internet (IoS). Nói một cách ngắn gọn thì viễn cảnh các nhà máy thông minh trong 
đó các máy móc được kết nối Internet và liên kết với nhau qua một hệ thống có thể tự 
hình dung toàn bộ quy trình sản xuất rồi đưa ra quyết định có vẻ sẽ không còn xa xôi 
nữa. Và đây chính là lúc công việc của chúng ta trong tương lai sẽ thay đổi. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 không chỉ là về các máy móc, hệ thống 
thông minh và được kết nối, mà còn có phạm vi rộng lớn hơn nhiều. Đồng thời là các 
làn sóng của những đột phá xa hơn trong các lĩnh vực khác nhau từ mã hóa chuỗi gen 
cho tới công nghệ nano, từ các năng lượng tái tạo tới tính toán lượng tử. Cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 là sự dung hợp của các công nghệ này và sự tương tác của 
chúng trên các lĩnh vực vật lý, số và sinh học, làm cho cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 về cơ bản khác với các cuộc cách mạng trước đó. Trong cuộc cách mạng này, 
các công nghệ mới nổi và sự đổi mới trên diện rộng được khuếch tán nhanh hơn và 
rộng rãi hơn so với những lần trước. 

2. Nội dung 

2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 

Dân số: Việt Nam có quy mô dân số trên 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới, 
thứ 7 châu Á và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). Dân 
số phân bố không đều và có sự khác biệt lớn theo vùng. Dân cư Việt Nam phần đông 
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vẫn còn là cư dân nông thôn (khoảng 65,6 % - năm 2019). Trình độ học vấn của dân 
cư ở mức khá; tuổi thọ trung bình tăng khá nhanh (năm 2018 đạt 73,5 tuổi). 

Lao động: Lực lượng lao động nước ta hiện nay khoảng 54 triệu người; hàng 
năm trung bình có khoảng 1,5-1,6 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động. Thể lực và 
tầm vóc của nguồn nhân lực đã được cải thiện và từng bước được nâng cao, tuy nhiên 
so với các nước trong khu vực (Nhật Bản, Thái Lan, Xinh-ga-po, Trung Quốc,..) nói 
chung thấp hơn cả về chiều cao trung bình, sức bền, sức dẻo dai. Lao động Việt Nam 
được đánh giá là thông minh, khéo léo, cần cù, tuy nhiên ý thức kỷ luật, năng lực làm 
việc theo nhóm,… còn nhiều hạn chế. 

Đào tạo: Số lượng nhân lực được tuyển để đào tạo ở các cấp tăng nhanh. Điều 
này có thể được xem như là một thành tựu quan trọng trong lĩnh vực đào tạo nhân lực. 
Theo số liệu thống kê sơ bộ năm 2018, số sinh viên đại học và cao đẳng trên 2 triệu 
người, số tốt nghiệp gần 500 ngàn người; số học sinh các trường trung cấp chuyên 
nghiệp là gần 450 ngàn người. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo, cơ cấu theo ngành nghề, 
lĩnh vực, sự phân bố theo vùng, miền, địa phương,… chưa đồng nhất, chưa thực sự 
phù hợp với nhu cầu sử dụng của xã hội, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và xã 
hội. 

Về trình độ chuyên môn kỹ thuật, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong toàn bộ lực 
lượng lao động từ 15 tuổi trở lên gần 18%, trong đó ở thành thị gần 34%; tỷ lệ nhân 
lực được đào tạo trình độ cao (từ đại học trở lên) trong tổng số lao động qua đào tạo 
ngày càng tăng (năm 2010 là 5,7%, năm 2012 là 6,4%, năm 2018 là 7,5% ). 

Sử dụng nhân lực: Lực lượng lao động đã được thu hút vào làm việc trong nền 
kinh tế là khá cao. Trong năm 2018 nền kinh tế đã tạo ra gần 1,6 triệu việc làm mới; tỷ 
lệ thất nghiệp là 2,16% (trong đó thành thị là 3,11%, nông thôn là 1,66%), tỷ lệ thiếu 
việc làm là 1,32% (trong đó thành thị là 0,73%, nông thôn là 1,63%).  

Năng suất lao động có xu hướng ngày càng tăng: Theo cách tính năng suất lao 
động đo bằng tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá hiện hành chia cho tổng số 
người làm việc bình quân trong 01 năm.  Năng suất lao động của Việt Nam có sự cải 
thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất 
lao động cao trong khu vực ASEAN. Năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện 
hành năm 2018 đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512 USD), tăng 346 USD 
so với năm 2017. 

Đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp khá đã được 
thu hút và phát huy hiệu quả lao động cao ở một số ngành, lĩnh vực như bưu chính 
viễn thông, công nghệ thông tin, sản xuất ô tô, xe máy, đóng tàu, công nghiệp năng 
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lượng, y tế, giáo dục,… và xuất khẩu lao động. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày 
càng tăng về số lượng và cải thiện về kiến thức, kỹ năng kinh doanh, từng bước tiếp 
cận trình độ quốc tế. 

2.2. Thách thức – Cơ hội đối với nguồn nhân lực Việt Nam: 

Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Mỗi một lĩnh vực, một 
bộ phận lại chịu sự tác động riêng của quá trình này. Là bộ phận không thể thiếu của 
một quốc gia nguồn nhân lực cũng sẽ có cơ hội phát triển cũng như thách thức khó 
khăn trong quá trình phát triển. 

2.2.1 Thách thức 

Di chuyển lao động sẽ tạo nên môi trường hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và gay 
gắt. Thách thức lớn nhất là tính cạnh tranh trong thị trường nhân lực sẽ rất cao, trong 
khi mức độ sẵn sàng của giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam còn chậm. Cạnh tranh 
giữa nước ta với các nước trên thế giới trong việc cung cấp nguồn lao động chất lượng 
cao ngày càng tăng đòi hỏi chất lượng giáo dục nghề nghiệp phải được cải thiện đáng 
kể theo hướng tiếp cận được các chuẩn của khu vực và thế giới nhằm tăng cường khả 
năng công nhận văn bằng chứng chỉ giữa Việt Nam và các nước khác. 

Trong năm tới, Việt Nam sẽ phải đối mặt với vấn đề già hóa dân số sẽ làm cho 
lợi thế lực lượng lao động trẻ mất dần đi theo thời gian. Một vấn đề khác là nền kinh tế 
sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ hiện tượng biến đổi khí hậu khiến một số ngành suy 
giảm mạnh và lợi thế cạnh tranh. 

Khả năng hòa nhập của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp trong môi trường lao 
động mới. Để đạt được điều này có hai yếu tố quyết định mà học sinh, sinh viên ít 
được đào tạo trong trường đó là Tiếng Anh và tác phong công nghiệp. Khả năng thích 
ứng với thay đổi, kỹ năng thực hành và ý thức, tác phong làm việc cũng là những thách 
thức không nhỏ đối với lao động Việt Nam. 

Cạnh tranh về nhân lực chất lượng cao sẽ diễn ra mạnh mẽ trên bình diện thế 
giới, khu vực và quốc gia. Việc mở ra khả năng di chuyển lao động giữa các nước đòi 
hỏi người lao động phải có kỹ năng nghề cao, có năng lực làm việc trong môi trường 
quốc tế với những tiêu chuẩn, tiêu chí do thị trường lao động xác định. Theo các 
chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB), sự chuẩn bị kiến thức, kỹ năng; thái độ và tâm 
lý để sẵn sàng di chuyển sang làm việc tại các nước ASEAN của lao động Việt Nam là 
chưa cao. 

Năng suất lao động của Việt Nam còn thấp. Sự không đồng đều về chất lượng 
nhân lực trong nước và so với các nước trong khu vực trong điều kiện yêu cầu cao về 
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kỹ năng nghề và đổi mới nhanh chóng về sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Khoa học, 
công nghệ chưa thực sự trở thành động lực để nâng cao năng suất lao động, năng lực 
cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chưa có giải pháp đủ mạnh để khuyến 
khích doanh nghiệp và thu hút đầu tư tư nhân cho nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng 
khoa học, công nghệ. 

Chất lượng việc làm còn thấp, trong khi khả năng tạo việc làm của nền kinh tế 
trong giai đoạn suy giảm, tăng trưởng kinh tế không cao đã ảnh hưởng đến kết quả giải 
quyết việc làm cho người lao động. Nguồn lực hỗ trợ tạo việc làm thấp, chưa đảm bảo 
để thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ giải quyết việc làm. Chuyển dịch cơ cấu 
lao động còn chậm, lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng 
cao; chất lượng lao động thấp, tỷ lệ lao động qua đào tạo chung 51,6%, trong đó qua 
đào tạo từ 3 tháng trở lên (có bằng cấp chứng chỉ) mới đạt khoảng 21,9%. 

Thị trường lao động trong nước và thế giới đòi hỏi người lao động phải đạt được 
chuẩn nghề nghiệp, nhưng hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đang xây dựng 
và bước đầu hướng tới chuẩn khu vực và thế giới. 

Việc quản lý lao động: quản lý lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc còn 
lỏng lẻo; vấn đề tiếp cận với thông tin thị trường lao động ngoài nước còn hạn chế. 
Vận hành hệ thống thông tin thị trường lao động Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập. 
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2.2.2 Cơ hội 

Cơ hội để phát triển giáo dục nghề nghiệp: tạo ra nhiều cơ hội trong việc hợp tác 
lẫn nhau giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ hội học tập, bồi dưỡng, trao đổi nâng 
cao trình độ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; sẽ có thêm 
nhiều nguồn lực đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.v.v… 

Người học có nhiều cơ hội hơn trong học tập, tiếp cận với các chương trình đào 
tạo tiên tiến của nước ngoài và dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm việc làm sau quá trình 
học tập, bởi thị trường lao động không chỉ là thị trường trong nước mà còn cả thị 
trường rộng lớn của khu vực ASEAN. Văn bằng, chứng chỉ sau quá trình đào tạo của 
người học cũng được công nhận ở các nước trong khu vực, tạo điều kiện để dễ dàng 
được công nhận bởi các nước khác trên thế giới. 

Lợi thế lớn nhất của Việt Nam là lực lượng lao động dồi dào và cơ cấu lao động 
trẻ. 

Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của dòng chảy đầu tư quốc tế, giúp tăng những 
dự án đầu tư mang tính tiên phong về công nghệ hoặc quy mô lớn giúp thu hẹp khoảng 
cách về năng suất lao động, tăng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, cùng với nâng cao 
trình độ quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần tạo ra nhiều việc làm mới cho 
người lao động… 

Thu hút được lao động chất lượng cao từ các nước đến làm việc, bù đắp sự thiếu 
hụt lao động chất lượng cao. 

Năng suất lao động của Việt Nam sẽ tăng lên giúp cho nền kinh tế giảm khoảng 
cách so với nền kinh tế khác trong khu vực và trên thế giới. 

4. Những vấn đề cần quan tâm trong việc phát triển nguồn nhân lực Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 

Các nghiên cứu cho thấy, bên cạnh những cơ hội, Việt Nam cũng phải đối diện 
với nhiều thách thức mới trong vấn đề đào tạo, phát triển chất lượng nguồn nhân lực. 
Những vấn đề cần quan tâm trong việc phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 cụ thể là: 

Thứ nhất, cách mạng công nghiệp 4.0 làm chuyển dịch cơ cấu lao động trong 
các ngành kinh tế. Với cách mạng công nghiệp 4.0, những ngành nghề truyền thống sử 
dụng nhiều lao động sẽ dần mất đi, đồng thời xuất hiện những ngành nghề mới. Cách 
mạng công nghiệp 4.0 đã cho ra đời các hệ thống tự động hóa và robot thông minh. 
Các hệ thống này sẽ thay thế dần lao động thủ công trong toàn bộ nền kinh tế gây áp 
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lực lớn đối với thị trường lao động. Các quốc gia đang phát triển sẽ phải đối mặt với 
tình trạng dư thừa lao động và gia tăng tình trạng thất nghiệp. 

Hiện nay, nguồn lao động của Việt Nam tương đối dồi dào nhưng chủ yếu là lao 
động tay nghề thấp, vì vậy dễ dàng bị thay thế bởi máy móc. Những công việc mang 
tính chất rập khuôn, lặp lại đơn giản mà đa phần lao động chưa qua đào tạo Việt Nam 
đang đảm nhận sẽ dần được thay thế bởi máy móc trong tương lai. 

Theo ước tính của Tổ chức Lao động quốc tế, có đến 86% số lao động trong các 
ngành dệt may và giày dép của Việt Nam có nguy cơ cao mất việc làm trong vòng 15 
năm tới. Bên cạnh việc mất dần những ngành nghề truyền thống sử dụng nhiều lao 
động, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng xuất hiện nhiều ngành nghề mới, gắn với 
đặc trưng của cuộc cách mạng này như: ngành điện tử, viễn thông, số hóa, kỹ thuật 
viên máy tính, an ninh mạng, in 3D… Trong tương lai, những lao động bị mất việc 
làm do sự phát triển của robot và công nghệ tự động hóa sẽ dịch chuyển sang những 
ngành mới này. Tuy nhiên, không phải dễ dàng khi chuyển đổi ngành nghề, nhất là 
những ngành mới đòi hỏi nhiều tri thức. 

Thứ hai, thị trường lao động phân hóa mạnh mẽ: Trong cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, lao động giá rẻ không còn là lợi thế cạnh tranh của các quốc gia trên thế 
giới. Hàng loạt nghề nghiệp cũ mất đi, thị trường lao động quốc tế sẽ phân hóa mạnh 
giữa nhóm lao động có kỹ năng thấp và nhóm lao động có kỹ năng cao. Cùng với đó, 
sự ra đời của trí tuệ nhân tạo (robot thông minh) cũng làm giảm nhu cầu sử dụng lao 
động kỹ năng thấp. Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ đe dọa việc 
làm của những lao động trình độ thấp mà ngay cả lao động có kỹ năng bậc trung cũng 
sẽ bị ảnh hưởng, nếu như họ không được trang bị những kỹ năng mới – kỹ năng sáng 
tạo. Với sự phát triển công nghệ nhanh chóng trong tương lai, nhu cầu về lao động có 
trình độ và kỹ năng cao là một yêu cầu tất yếu. Từ việc nâng cao yêu cầu về chất lượng 
nguồn nhân lực, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 còn làm thay đổi yêu cầu và phương 
pháp đào tạo nguồn nhân lực. Đào tạo nguồn nhân lực L chất lượng cao chuẩn bị cho 
cách mạng công nghiệp 4.0 đã trở thành vấn đề cấp bách mà nhiều quốc gia trên thế 
giới quan tâm. 

Thứ ba, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết: cách 
mạng công nghiệp 4.0 yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao, trong khi 
đó, nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam hiện nay lại thiếu hụt cả về số lượng 
và kỹ năng tay nghề. cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng số nhưng nhân lực 
chất lượng cao trong các ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, tự động hóa… 
của Việt Nam đang quá ít. Theo tính toán của các chuyên gia, nhu cầu nhân lực công 
nghệ thông tin tăng thêm 47% mỗi năm, trong khi đó số sinh viên ngành công nghệ 
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thông tin ra trường lại chỉ tăng 8%/năm. Trong số nhân lực ấy, không phải tất cả đều 
có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Một nghiên cứu mới đây 
cho thấy, có tới 72% số sinh viên ngành công nghệ thông tin không có kinh nghiệm 
thực hành, 42% số sinh viên thiếu kỹ năng làm việc nhóm. 

Tại một số diễn đàn, hội thảo về cách mạng công nghiệp 4.0 và nguồn nhân lực 
mới nhất, không ít doanh nghiệp phàn nàn đang gặp khó khăn trong khâu tuyển dụng 
hoặc lao động được tuyển vào không đáp ứng được yêu cầu công việc mà phải qua đào 
tạo, tập huấn tại doanh nghiệp. Thống kê mới nhất cho thấy, trong các trường đại học ở 
Việt Nam, chỉ có một số ít trường có nhóm giảng viên được trang bị kiến thức giảng 
dạy bằng phương pháp STEM (tức là trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng 
cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Điều 
đáng nói, trong đó không phải trường nào cũng đào tạo được đầy đủ và đúng quy trình 
để có được nguồn nhân lực đã được chuẩn hóa. 

Thứ tư, cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực: Trước hết, cạnh tranh sẽ xảy ra 
trong một số lĩnh vực công nghệ đang bắt đầu được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn, 
tạo áp lực tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực liên quan. Ngay tại nước ta, nhân lực 
trong các ngành về trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, xe ôtô tự lái, Robotic… đang 
được "săn lùng" ráo riết và trả mức lương “khủng”. Chi phí tiền lương cho nhóm lao 
động này có thể tăng 50 - 100%/năm trong một vài năm. Số lượng nhân sự đông hiện 
không còn là một lợi thế cạnh tranh nữa. Với công nghệ, các công ty có thể phối hợp 
và triển khai những công việc mà trước đây chỉ các công ty lớn mới có thể làm được, 
chủ yếu tập trung vào ứng dụng công nghệ theo các mô hình kinh doanh mới để tạo 
năng lực cạnh tranh khác biệt. 

Các chuyên gia cho rằng, kỷ nguyên số sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta 
sống, làm việc và sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực lao động, khi máy móc dần thay thế 
con người. Nước ta cũng không nằm ngoài xu thế đó, nhất là khi lực lượng lao động 
rất dồi dào nhưng lại thiếu năng lực và kỹ năng. Thực tế hiện nay, tỷ lệ lao động phổ 
thông không có chuyên môn kỹ thuật chiếm số lượng lớn. Chưa kể lực lượng lao động 
thiếu các kỹ năng cần thiết như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, kỹ năng tin học, 
ngoại ngữ, đạo đức nghề nghiệp chưa cao, thiếu ý thức trách nhiệm và chậm thích nghi 
với môi trường mới, năng lực đổi mới và sáng tạo khoa học và công nghệ của lao động 
có trình độ cao còn nhiều yếu kém. 

Để biến những thách thức thành cơ hội, người lao động sẽ cần những kỹ năng 
mới để có thể tìm được cơ hội việc làm. Những kỹ năng cần thiết cho nguồn nhân lực 
để sẵn sàng tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là kỹ năng giải quyết vấn đề 
phức tạp, tư duy phản biện, sáng tạo, quản lý nguồn lực con người, phối hợp với đồng 
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nghiệp, trí tuệ cảm xúc, đánh giá và đưa ra quyết định, định hướng dịch vụ, đàm phán, 
linh hoạt trong nhận thức. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, các nhóm lao động đều bị tác 
động, đặc biệt là các nhóm lao động yếu thế như tuổi cao, trình độ kỹ năng thấp… 
Điều này dẫn tới việc làm có thể mất đi nhưng cũng có thể mở ra cơ hội khi nhiều lĩnh 
vực mới được mở ra. Vì vậy, ngay từ bây giờ, lực lượng trẻ chuẩn bị tham gia thị 
trường lao động, ngoài kiến thức trên nhà trường, cần trang bị những kỹ năng cần thiết 
để đón đầu xu thế và cơ hội việc làm tốt nhất trong tương lai. 

5. Mội số giải pháp cần tập trung 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII nhấn mạnh: “Phát triển nguồn nhân 
lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của Cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0”. Đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự nhạy bén, 
sáng tạo và tư duy đột phá của Đảng ta. Tuy nhiên, để thực hiện tốt nội dung này đòi 
hỏi phải có một chiến lược tổng thể và lâu dài, với hệ thống các giải pháp mang tính 
đồng bộ, thiết thực và khả thi, trong đó có thể tập trung nghiên cứu và thực hiện tốt 
một số nội dung chủ yếu sau: 

Thứ nhất, tập trung xây dựng và hoàn thiện chiến lược tổng thể, hệ thống cơ 
chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực đạt chất lượng cao. Cần xác định rõ đây 
là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó cần sớm thống nhất 
nhận thức trong các đoàn thể chính trị - xã hội, trước hết là lực lượng nòng cốt đang 
trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và hoạch định chiến lược, chính sách, tác 
động của thời cơ và thách thức đối với nước ta từ cách mạng công nghiệp 4.0. 

Hệ thống cơ chế, chính sách có vai trò rất quan trọng, tác động trực tiếp hoặc 
gián tiếp, tạo động lực thúc đẩy hoặc lực cản kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế - 
xã hội nói chung và phát triển nguồn nhân lực chất lượng  cao nói riêng. Trên thực tế, 
những năm qua, nước ta đã có nhiều cơ chế, chính sách mới có tác động tích cực đến 
việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, 
các chính sách đó đã bộc lộ không ít hạn chế, bất cập, hiệu quả mang lại chưa tương 
xứng. Để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có hiệu quả, đòi hỏi cần 
phải thường xuyên điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách 
nhằm tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho việc phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao ở nước ta trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo động lực cho sự phát triển 
chất lượng chất lượng cao phải được thực hiện đồng bộ trên nhiều phương diện như 
giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường làm việc, chính sách việc làm, 
thu nhập, an sinh xã hội, bảo hiểm, bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, chính sách phát 
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triển thị trường lao động, các điều kiện nhà ở, sinh sống, định cư... Nhà nước cần tiếp 
tục đổi mới thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý từ Trung ương đến địa phương nhằm 
tạo môi trường thuận lợi phát triển chất lượng, khuyến khích phát triển thị trường chất 
lượng chất lượng cao; thị trường và sản phẩm khoa học - công nghệ theo hướng hội 
nhập, xây dựng môi trường pháp lý cho phát triển các ngành, nghề kinh doanh mới ở 
Việt Nam đang bắt đầu nảy sinh từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Cần có chính sách thỏa đáng để tạo nguồn lực và khai thác có hiệu quả nguồn 
lực mới, nhất là trong những ngành mũi nhọn về công nghệ của quốc gia; nâng cao 
chất lượng hoạt động của các vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao; có 
chính sách hỗ trợ hình thành và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
trong các cơ sở đào tạo về công nghệ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu phát 
triển và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, tăng cường sự hợp tác hiệu quả giữa Nhà 
nước, doanh nghiệp và các trường đại học thúc đẩy sự phát triển một số ngành chọn 
lọc, đặc biệt là công nghệ thông tin. 

Thứ hai, gắn kết chặt chẽ giữa quá trình đào tạo với bồi dưỡng và sử dụng chất 
lượng chất lượng cao: Đảng ta khẳng định: “Xây dựng chiến lược phát triển chất lượng 
cho đất nước, cho từng ngành, từng lĩnh vực, với những giải pháp đồng bộ, trong đó 
tập trung cho giải pháp đào tạo, đào tạo lại chất lượng trong các nhà trường”. Điều này 
đặt ra yêu cầu rất cao đối với chất lượng chất lượng cao. Vì vậy, các cơ sở đào tạo phải 
luôn coi trọng quản lý tốt chất lượng “sản phẩm đầu ra” thông qua các hình thức đánh 
giá năng lực thực hành của học viên trong quá trình đào tạo, phúc tra kết quả đào tạo, 
kết quả tốt nghiệp… thay cho cách quản lý “sản phẩm đầu vào” như hiện nay. 

Các cơ sở đào tạo cũng cần trang bị cho học viên, nghiên cứu sinh các kỹ năng 
cần thiết như: giao tiếp, nghiên cứu tài liệu nước ngoài, sử dụng công nghệ thông tin, 
sự sáng tạo, thích nghi, nắm bắt được xu thế phát triển của xã hội… nhằm đảm bảo sự 
gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với sử dụng, đáp ứng yêu cầu đang đặt ra. Việc lựa chọn 
nguồn đi đào tạo, bồi dưỡng không chỉ đặt lên hàng đầu tiêu chí về nhận thức mà còn 
phải rất coi trọng đến các vấn đề ngoại ngữ, tin học, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề 
nghiệp, năng lực lãnh đạo, quản lý. 

Đặc biệt, các cơ sở đào tạo cần phải dân chủ, công khai các tiêu chí, hướng đi 
học và sử dụng cán bộ để làm tăng tính tích cực, chủ động cho cả người học và đơn vị 
sử dụng. Trong sử dụng nhân lực, không quá phụ thuộc vào vấn đề bằng cấp mà coi 
trọng đến hiệu quả công việc. Để đạt được, cần thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện đội 
ngũ này trong các hoạt động thực tiễn, sau đó mới bố trí, sử dụng theo đúng năng lực, 
trình độ nhằm phát huy vai trò, thế mạnh của họ theo chuyên ngành đào tạo, khắc phục 
được tình trạng lãng phí hoặc chảy máu “chất xám” ở một số nơi hiện nay. 
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Thứ ba, tận dụng hiệu quả các cơ hội, nỗ lực đổi mới hệ thống giáo dục Việt 
Nam: Cụ thể là cần tiếp tục gia cố những yếu tố nền móng, đổi mới tư duy về phát 
triển giáo dục trong tổng thể chiến lược phát triển của quốc gia. Mục tiêu là đào tạo đội 
ngũ lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, cụ thể là chuyển 
từ biệt lập, tự phát về số lượng sang chất lượng, có kết nối giữa đào tạo và sử dụng lao 
động, từ cách đào tạo làm cho người học thụ động sang chủ động sáng tạo, không ngại 
đương đầu với khó khăn, thách thức. 

Nhà nước cũng cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý tạo môi trường thuận 
lợi phát triển chất lượng, khuyến khích phát triển thị trường chất lượng chất lượng cao; 
thị trường sản phẩm khoa học công nghệ phải phản ánh đầy đủ quan hệ cung - cầu, qua 
đó, làm căn cứ hoạch định chiến lược và chính sách. Bên cạnh đó, cần có chính sách 
hỗ trợ hình thành và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các 
trường đại học đào tạo về công nghệ; gắn kết chặt chẽ giữa các vườn ươm khởi nghiệp 
với trường đại học và doanh nghiệp... 

Các cơ sở giáo dục đại học cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, các 
trường đại học quốc tế để xây dựng các phòng thí nghiệm theo hình thức hợp tác công 
– tư; Xây dựng mô hình giáo dục 4.0 theo kịp xu hướng công nghệ hiện đại trong nền 
kinh tế 4.0. 

6. Kết luận  

Thực tế cho thấy, nhiều năm nay, chúng ta vẫn loay hoay với “vòng luẩn quẩn”: 
thừa thì vẫn thừa, mà thiếu vẫn thiếu, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đứng 
trước thềm cách mạng công nghiệp 4.0. Với cách mạng công nghiệp 4.0, các chuyên 
gia cho rằng, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bồi dưỡng và đào tạo lại để 
đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ trình độ vận hành, làm chủ công nghệ mới. Ngoài ra, 
Việt Nam sẽ phải chịu áp lực lớn hơn với việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, 
đối mặt với nguy cơ dịch “chảy máu” chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao sang  
nước ngoài. Do vậy, việc triển khai các giải pháp trên sẽ góp phần phát triển và nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./. 
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CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI 

 ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 

Tóm tắt 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong 
cách quản lý, điều hành cũng như phát triển của doanh nghiệp. Và điều này cũng tác 
động trực tiếp đến xu hướng phát triển trong quản lý nguồn nhân lực ở mỗi công ty 
trong thời đại kỷ nguyên số như hiện nay. Trong bài viết này sẽ tìm hiểu, giới thiệu các 
mô hình quản lý nhân sự hiện đại. Mô hình quản lý nhân sự phụ thuộc vào đặc thù 
kinh doanh, quy mô và ngành nghề hoạt động. Đây được xem là khung sườn của mỗi 
doanh nghiệp trong việc vận hành cỗ máy kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp quy 
mô nhỏ, có thể chọn một mô hình quản lý thích hợp. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp 
có quy mô lớn và đa dạng, việc kết hợp nhiều mô hình quản lý này trong doanh nghiệp 
có thể mang lại hiệu quả quản lý tối ưu hơn là áp dụng một mô hình duy nhất. Đối với 
mỗi cấp quản lý khác nhau có thể áp dụng mô hình quản lý khác nhau. Các doanh 
nghiệp, ngày nay nhiệm vụ quan trọng nhất của người lãnh đạo là hướng dẫn và đào 
tạo nhân viên một cách hiệu quả nhất. Muốn làm được điều đó người lãnh đạo nên xây 
dựng và áp dụng mô hình quản lý nhân sự phù hợp để sử dụng tối ưu nguồn nhân lực, 
giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định hợp lý. 

Từ khoá: Quản lý nhân sự, mô hình quản lý nhân sự 

 

1. Giới thiệu 

Hiện nay có một số doanh nghiệp đang gặp rắc rối chính bên trong khâu nhân sự 
của mình. Hầu như những người làm nhân sự đang mắc kẹt ở tình trạng thụ động trong 
các việc của doanh nghiệp như là tuyển dụng, hoàn tất các thủ tục về hợp đồng lao 
động, chấm công tính lương, giải quyết nghỉ phép, nghỉ việc, vấn đề về động viên 
người lao động… Việc lo lắng bớt người này, thêm người kia, các việc liên quan đến 
thời hạn hợp đồng hay những công việc khác đã đốt hết thời gian của hoạt động nhân 
sự mà không mang lại hiệu quả cho bộ máy tổ chức và trực tiếp đẩy doanh nghiệp vào 
trạng thái luôn có sự rối ren. Vậy làm sao để thoát khỏi phiền toái đó doanh nghiệp nên 
tìm hiểu và thận trọng khi lựa chọn mô hình quản lý nhân sự của riêng mình, nếu áp 
dụng đúng mô hình quản lý sẽ tận dụng được tối đa nguồn tài nguyên nhân sự hiện có 
và thu hút nhân tài mới. 

2.  Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 
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Sử dụng phương pháp định tính, dữ liệu thứ cấp, ở dạng thông tin mô tả, liệt kê 
các đặc tính, tính chất hình thức và những nhận định. Nguồn dữ liệu thu thập từ các 
website, báo chí, sách chuyên ngành, . . . . 

Phạm vi nghiên cứu: tìm hiểu các mô hình quản lý nhân sự hiện đại. 

 3. Khái quát về mô hình quản lý nhân sự 

3.1 Khái niệm: 

Mô hình quản lý nhân  sự  là  hình  mẫu  thực  hiện quản lý  nhân  lực trong một 
tổ chức, bảo đảm phản ánh được quan điểm phong cách và chiến lược quản lý nhân lực 
qua đó đạt được mục tiêu đã định của tổ chức  (TS. Trần Kim Dung, 2005). 

Mô hình Quản lý nhân lực được biểu hiện thông qua hệ thống các chính sách và 
quan điểm quản lý nhân lực, là những biểu hiện cụ thể của trường phái quản lý nhân 
lực. Mỗi một mô hình thể hiện một quan điểm quản lý nhân lực nào đó. 

Mô hình quản lý nhân lực là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây 
dựng, sử dụng, phát triển, đánh giá, đãi ngộ và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp 
với yêu cầu công việc của một tổ chức cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. 

3.2 Vai trò của việc lựa chọn mô hình quản lý nhân sự 

Xét từ góc độ người sử dụng lao động 

Việc lựa chọn đúng đắn mô hình sẽ giúp cho tổ chức có một hệ thống chính sách 
đồng bộ, nhất quán, là điều kiện tiên quyết của sự phát triển. 

Lựa chọn đúng đắn mô hình quản lý nhân sự sẽ tạo ra quan hệ lao động lành 
mạnh trong tổ chức, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nguồn nhân lực. 

Việc lựa chọn đúng đắn sẽ giúp cho tổ chức tạo được động lực lao động cần 
thiết cho người lao động, thúc đẩy tính sáng tạo của người lao động, góp phần đưa tổ 
chức phát triển. 

Việc lựa chọn đúng đắn này sẽ giúp cho tổ chức thu hút và giữ được nhân viên, 
đặc biệt là những nhân viên giỏi. Tính cạnh tranh của tổ chức trên thị trường sẽ cao 
hơn. 

Xét từ phía người lao động 

Người lao động có môi trường phấn đấu vương lên và phát triển. 

Người lao động có điều kiện để đạt được mức sống cao hơn thông qua việc có 
điều kiện và khả năng có thu nhập cao hơn. 

Người lao động tin tưởng vào việc có được tương lai tốt đẹp hơn. 
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Người lao động có được sự hài lòng trong công việc. 

3.3  Các vấn đề quản lý  nhân sự trong doanh nghiệp 

Về chính sách tuyển dụng: cần phải chuẩn bị kỹ, thực hiện tốt quá trình tuyển 
chọn các ứng cử viên nhằm tìm kiếm, thu hút và lựa chọn những người có đủ các tiêu 
chuẩn thích hợp cho các vị trí và các chức danh phù hợp. Có thể trực tiếp tuyển dụng 
các nguồn từ bên ngoài và trong nội bộ doanh nghiệp hoặc có thể áp dụng các giải 
pháp thay thế tuyển dụng. 

Đào tạo và phát triển nhân sự: Cần phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
giúp họ hoàn thành tốt nhất công việc được giao và nâng cao trình độ bản thân. 

Đánh giá năng lực thực hiện công việc và đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp: 
Các nhà quản lý nhân sự phải kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành công 
việc của người lao động để đưa ra mức thù lao hợp lý theo quy định của Luật Lao động 
và chính sách tiền lương mà Nhà nước ban hành; tổ chức huấn luyện những người làm 
công tác đánh giá. Hiệu quả của công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc phụ 
thuộc nhiều vào những người làm công tác đánh giá. 

4. Mô hình quản lý nhân sự hiện đại 

4.1. Mô hình GROW  

GROW viết tắt của bốn ký tự đầu của các từ Goal  (mục tiêu), Reality (hiện 
thực), Options (lựa chọn), Way Forward (tiến lên phía trước) 

Mô hình đầu tiên này dựa trên nguyên lý người lãnh đạo lập kế hoạch cho một 
lộ trình (Goal). Dựa trên lộ trình này, các thành viên trong nhóm quyết định địa điểm 
họ đến và xác định vị trí hiện nay của họ (Reality). Sau đó người lãnh đạo suy nghĩ, 
lựa chọn giải pháp để thực hiện mục tiêu, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống và trở 
ngại họ gặp (Options/Obtacles). Sau cùng là động viên ý chí các thành viên, người 
lãnh đạo cần đảm bảo cho tất cả thành viên trong nhóm đều quyết tâm thực hiện 
chuyến đi (Way Forward). 

Mô hình huấn luyện GROW giúp người lãnh đạo đưa ra lộ trình và định hướng 
chính xác cho nhân viên phát triển. 

4.2. Mô hình 5Ps của Schuler 

Mô hình 5Ps của Schuler ra đời năm 1992. Mô hình này đưa ra một bức tranh 
chi tiết về các hoạt động nhân sự diễn ra bên trong doanh nghiệp. Nó tập trung vào các 
mối quan hệ nội tại giữa mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp và 5 hoạt động nhân sự 
được hình thành từ 5 từ tiếng Anh: 
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Philosophy – Quan điểm 

Policies – Chính sách 

Programs – Chương trình 

Practices – Hoạt động 

Process – Quy trình 

Với việc xác định 5 hoạt động trên, mô hình đã chỉ ra mối tương tác phức tạp 
giữa các hoạt động nhân sự cần thiết để hình thành và phát triển hành vi của cá nhân 
và nhóm, nhằm đáp ứng các nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp. Những nhu cầu này 
được thể hiện thông qua các kết quả đầu ra, tầm nhìn và mục tiêu của chiến lược kinh 
doanh. 

Schuler cho rằng những nỗ lực nhằm thực hiện thành công quản lý nguồn nhân 
lực, doanh nghiệp cần bắt đầu từ việc xác định nhu cầu kinh doanh chiến lược và phân 
tích một cách có hệ thống tác động của những nhu cầu đó đối với năm hoạt động quản 
lý nguồn nhân lực nêu trên. 

Mối liên kết giữa chiến lược và hoạt động quản lý nhân sự được củng cố bằng 
cách khuyến khích sự tham gia của người lao động vào quá trình xác định vai trò của 
họ. 

Hơn nữa, các nhà quản lý tham gia vào quá trình quản lý nguồn nhân lực chiến 
lược cần phải có khả năng phân tích và hệ thống hoá để xác định nhu cầu chiến lược 
và thiết kế các hoạt động nhân sự. 

Quy trình quản lý nguồn nhân lực chiến lược cũng tạo cơ hội cho phòng nhân sự 
tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh. 

4. 3. Mô hình quản lý nhân sự Harvard 

Mô hình Harvard (Beer, Spector, Lawrence, Mill & Walton, 1985)  được xem là 
một bước ngoặt lớn trong quá trình hình thành các khái niệm và chính sách nhân sự. 
Mô hình này được đề xuất bởi Beer và các cộng sự năm 1984, người lao động sẽ chịu 
tác động 4 yếu tố : Chế độ làm việc, các dòng luân chuyển nhân lực, các hệ thống 
thưởng phạt, các hệ thống công việc. 

Mô hình này lấy con người làm trọng tâm, coi trọng mối quan hệ giao tiếp giữa 
các cá nhân trong một tập thể, đề cao vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động 
lực gắn kết trong đội nhóm. Nó cũng xác định một số yếu tố chính gắn với việc tạo ra 
sự tích hợp bên trong và bên ngoài, bao gồm nhiệm vụ, chiến lược, cơ cấu tổ chức, văn 
hoá, đặc tính lao động và các chính sách nhân sự. 



133 
 

Hiệu quả có được từ sự tích hợp giữa chính sách quản lý nguồn nhân lực với 
chiến lược kinh doanh là lợi tức, thị phần, chất lượng sản phẩm, hình ảnh doanh 
nghiệp, tính sáng tạo, năng suất lao động, đạo đức nghề nghiệp và doanh thu. 

Mô hình Harvard đòi hỏi có sự tham gia của tất các bên, bao gồm những người 
có quyền lợi liên quan đến quá trình thực hiện và kết quả của các chính sách nhân sự. 
Tuy nhiên, Harvard chưa nêu bật quy trình xây dựng và thực hiện các chính sách HRM 
cũng như chưa thể trả lời được câu hỏi chiến lược. Mô hình này cũng chưa chỉ ra được 
chính sách nhân sự nào phù hợp với chiến lược kinh doanh hay cơ cấu tổ chức cụ thể. 

4.4. Mô hình quản lý nhân lực Michigan 

Michigan là mô hình quản lý nhân lực được phát triển tại Đại học Michigan 
(Hoa Kỳ) vào đầu những năm 1980. Mô hình này đặt trọng tâm vào những biện pháp 
chiến lược hướng tới các nhân viên và chiến lược của tổ chức. 

Mô hình Michigan nhấn mạnh rằng cần phải có sự tương quan và gắn kết của 
hoạt động nhân sự trong tổ chức. Chu trình HRM (chu trình quản lý nguồn nhân lực) 
nên tập trung vào việc lựa chọn, đánh giá, phát triển và khen thưởng để tăng hiệu suất 
tổ chức. 

Tuyển dụng: Tuyển chọn những người có khả năng thực hiện công việc đã được 
xác định bởi cấu trúc, kết hợp nguồn nhân lực với nhu cầu hoặc công việc kinh doanh. 

Hiệu quả và đánh giá: Thành quả lao động của nhân viên sẽ được ghi nhận và 
kiểm nghiệm trong quá trình đánh giá nhân lực. 

Định mức lương: Lương bổng của nhân viên liên quan đến hiệu quả công việc 
và thành tựu được công nhận. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở xác định mức tiền lương, 
khen thưởng và phát triển trong tương lai. 

Phát triển nhân lực: đào tạo, bồi dưỡng nhân lực để nâng cao hiệu suất hiện tại 
và khả năng của họ, định hướng những kỹ năng phù hợp với các yêu cầu tương lai. 

Tóm lại, phương châm của mô hình quản lý nhân lực Michigan là lấy hiệu quả 
công việc làm thước đo, làm bao nhiêu thưởng bấy nhiêu. Tuy nhiên, điểm yếu của mô 
hình này là công tác quản lý thụ động và tầm nhìn của tổ chức không được quan tâm. 

4.5. Mô hình quản lý nhân sự lấy thuyết nhu cầu Maslow làm nền tảng 

Tháp nhu cầu của Maslow là tiền đề lý thuyết quan trọng nhất để xây dựng mô 
hình quản lý nhân sự. Cấu trúc các nhu cầu này có 5 tầng và được liệt kê theo các bậc 
tạo thành hình kim tự tháp. Bậc cơ bản bao gồm nhu cầu sinh lý và nhu cầu an toàn. 
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Bậc cao bao gồm các vấn đề liên quan đến tinh thần, giao tiếp xã hội, được tôn trọng 
và khẳng định bản thân. 

Mô hình quản lý nhân sự theo học thuyết Maslow đòi hỏi người lãnh đạo cần 
hiểu rõ được nhu cầu của nhân viên đang ở mức nào của tháp để đưa ra giải pháp thỏa 
đáng. Muốn thúc đẩy họ cạnh tranh và đạt đến mục tiêu chung, trước hết người quản lý 
phải đáp ứng các nhu cầu cơ bản của nhân sự thông qua chế độ lương thưởng, phúc lợi 
xứng đáng, công bằng. Tiếp theo, cần tôn trọng tiếng nói của nhân viên, trao cho họ cơ 
hội được phát huy các thế mạnh của bản thân, tạo điều kiện để họ được thử thách, phát 
triển nghề nghiệp và khẳng định năng lực của mình. 

4.6. Mô hình quản lý nhân sự trong doanh nghiệp kiểu Nhật của William 
Ouchi (thuyết Z) 

Học thuyết Z được W. Ouchi đưa ra vào năm 70 của thế kỷ trước, được xây 
dựng trên thực tiễn và lý luận, còn có tên gọi khác là quản lý kiểu Nhật. 

Học thuyết này chú trọng vào việc tăng thêm sự trung thành của người lao động 
với công ty bằng cách tạo niềm tin và mãn nguyện cho nhân viên trong và ngoài thời 
gian làm việc. 

Thực tế thì học thuyết Z được nhiều công ty Nhật ủng hộ, đối với người Nhật 
nói riêng và người phương tây nói chung họ luôn coi trọng sự trung thành và lòng tự 
trọng hay cái tôi của họ. Đó là phương thức mà người Nhật sử dụng, đem lại hiệu quả 
và thành công lớn cho doanh nghiệp. 
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Nội dung cơ bản William Ouchi đề ra là: 

+ Quản lý nhân sự phải đảm bảo cho cấp trên nắm được tình hình của cấp dưới, 
tạo điều kiện cho nhân viên tham gia quyết sách, kịp thời phản ánh tình hình cho cấp 
trên, đặc biệt là trước khi đưa ra một quyết định quan trọng. 

+  Nhà quản lý ở cấp cơ sở phải vừa có đủ quyền xử lý những vấn đề ở cấp cơ 
sở, vừa có năng lực điều hòa, phối hợp quan điểm của nhân viên, phát huy tính tích 
cực của mọi người, khuyến khích họ động não, đưa ra những phương án, đề nghị của 
mình. 

+ Nhà quản lý cấp trung phải thực hiện được vai trò thống nhất về quan điểm, 
chỉnh sửa và hoàn thiện những ý kiến của cấp cơ sở, kịp thời báo cáo tình hình với cấp 
trên và đưa ra những kiến nghị của mình. 

+ Công ty cần thuê dùng nhân viên lâu dài để họ yên tâm và tăng thêm tinh thần 
trách nhiệm, gắn bó vận mệnh của họ vào vận mệnh chung của công ty. 

+ Nhà quản lý phải thường xuyên quan tâm đến phúc lợi của công nhân viên, 
tìm cách để họ cảm thấy thoải mái, tạo thành sự hòa hợp, thân ái, không cách biệt giữa 
cấp trên và cấp dưới. 

+ Đánh giá nhân viên toàn diện, rõ ràng, cẩn trọng và có biện pháp kiểm soát tế 
nhị, giữ thể diện cho người lao động. 

Thuyết Z được nhiều công ty Nhật ủng hộ và ứng dụng vào thực tế, đem lại 
thành công và làm nhiều công ty Nhật trở thành đối thủ đáng gờm của Mỹ và châu Âu. 
Thuyết Z cũng có những điểm yếu căn bản và nhất là tạo ra sức ỳ lớn điều mà từ đó 
đến nay các công ty Nhật đang ra sức nghiên cứu và thay đổi. 

Thực tế cho thấy, sẽ không có mô hình quản lý nhân sự đúng hay sai mà chỉ có 
mô hình phù hợp với quy mô, tầm nhìn và đặc trưng văn hóa doanh nghiệp hay không. 
Do đó, các nhà quản lý phải thấu hiểu cơ cấu, thành phần, tính chất nguồn nhân lực 
của mình để linh hoạt kết hợp các học thuyết – mô hình quản lý khoa học 

Yếu tố con người rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh, đòi hỏi nhà 
quản lý nhân sự phải quản lý nhân lực một cách vừa khoa học vừa nghệ thuật. Khoa 
học vì cần phải tính toán để sử dụng lao động một cách hiệu quả nhằm mang lại lợi ích 
tối ưu cho doanh nghiệp. Nghệ thuật để nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tâm trạng 
nhân viên, từ đó kịp thời ứng biến với những tình huống nhạy cảm, duy trì môi trường 
làm việc tích cực. 
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Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu nhân lực ở các doanh nghiệp 
ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Vì vậy, nhà tuyển dụng cần có chiến 
lược đúng đắn, phù hợp từ khâu tuyển chọn nhân viên đến đào tạo, khen thưởng và 
phát triển. Đây là một thử thách lớn cho công tác quản lý nhân sự bởi khó có thể tìm ra 
và xây dựng một mô hình quản lý nhân lực “đo ni đóng giày” với tổ chức, công ty của 
mình. 
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4.7. Mô hình quản lý nhân lực Nhật Bản 

Mô hình quản lý nhân lực Nhật Bản được xây dựng dựa trên 3 nhân tố cơ sở, đó 
là: công nhân đa kỹ năng với cấp bậc và trình độ nhất định, nghiên cứu cải tiến nhằm 
nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, tạo sự thống nhất giữa người lao động 
và doanh nghiệp. 

Chính sách tuyển dụng: Đánh giá các kỹ năng xã hội quan trọng hơn kiến thức 
và tập trung vào khả năng thích nghi với văn hoá công ty của ứng viên. 

Thăng tiến và thù lao: Sự thăng tiến nghề nghiệp khá chậm và dựa trên cơ sở 
đánh giá trong giai đoạn dài, không mang tính chính thức với nhân viên. Công ty Nhật 
Bản đánh giá cao việc đề ra các sáng kiến hoặc tham gia vào quá trình sáng tạo, làm 
cho người lao động gắn bó lâu dài với công ty. 

Chính sách việc làm và đào tạo: 

Chế độ làm việc dài hạn sẽ phù hợp với hình thức đào tạo có tính đặc thù riêng 
cho công ty và không thích ứng với thị trường lao động bên ngoài. 

Đào tạo thực hiện trong nội bộ công ty sẽ làm hạn chế khả năng di chuyển của 
người lao động sang công ty khác. 

Tham gia vào việc ra quyết định: Nhân sự đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện 
quá trình hoạt động, nâng cao ý thức và sự gắn bó với doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, việc luôn duy trì công việc cho lao động có sẵn, mang đến cơ hội 
thăng tiến trong nội bộ nhân viên lại khiến cho công ty ít có cơ hội sử dụng nguồn 
nhân lực trẻ với cái nhìn mới mẻ, đưa ra nhiều ý kiến sáng tạo hơn, tạo bước ngoặt cho 
tương lai. 

4.8. Mô hình quản lý nhân sự trong doanh nghiệp theo thuyết X-Y của 
Douglas Mcgregor 

Học thuyết X được Douglas đưa ra vào năm 1960, dựa trên việc tổng hợp các lý 
thuyết quản lý nhân sự được áp dụng với doanh nghiệp phương tây. Học thuyết này 
đưa ra những đánh giá về con người theo hướng tiêu cực: 

Lười biếng là bản chất con người, không thích làm việc, luôn trốn tránh. 

Luôn thích bị kiểm soát, không thích gánh vác và muốn để người khác lãnh đạo. 

Coi mình là trung tâm, ích kỉ, không có hoài bão. 
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Như vậy, thuyết X coi con người vốn dĩ là tiêu cực, do đó phương thức quản lý 
theo giả định này là: Cần phải thưởng nếu muốn họ làm việc và trừng phạt khi họ 
không làm việc. 

Học thuyết Y là sự sửa sai, nhìn nhận được chỗ sai lầm, với nhận định con 
người có thể ứng xử khác so với học thuyết X. 

Con người bản chất thích làm việc và coi việc làm là nhu cầu. 

Có ý thức tự kiểm tra, rèn luyện, tự điều chỉnh khi được giao việc rõ ràng. 

Người nào cũng có năng lực tư duy và sáng tạo. 

Con người sẽ làm việc tốt hơn nếu đạt được sự thỏa mãn cá nhân. 

Như vậy dựa vào nội dung học thuyết Y, thì học thuyết này tiến bộ hơn khi nhìn 
đúng bản chất con người. Con người không phải cỗ máy, sự khích lệ nằm ở chính bản 
thân họ khi họ được thỏa mãn các nhu cầu cá nhân. 

4.9. Mô hình quản lý nhân lực tổng thể định hướng viễn cảnh 

Là mô hình quản lý nhân lực mà hệ thống các chính sách và biện pháp quản lý 
nhân lực hướng tới 1 hình ảnh rõ ràng trong tương lai. 

Lợi ích: Được quyền tham gia trong quá trình triển khai, áp dụng và đánh giá 
thành quả của tôn chỉ của tổ chức. 

Các mục tiêu, chiến lược và công cụ trong quản lý nhân lực khởi nguồn từ tôn 
chỉ của tổ chức, đồng thời quan tâm tới lợi ích của khách hàng, nhân viên, môi trường 
xung quanh. 

Mô hình miêu tả gồm: 

Bốn chức năng quản lý nhân lực tổng quát: Tuyển dụng,đánh giá, định mức, 
phát triển nhân lực 

Bốn nhóm được hưởng lợi ích: Cổ đông, khách hàng, cộng đồng, nhân viên. 

Ba hướng tiện ích thời gian: Định hướng viễn cảnh, chiến lược, tác nghiệp. 

Mô hình đưa ra 3 thành phần: 

Viễn cảnh doanh nghiệp tổng thể là cơ sở quan trọng nhất 

Mô hình tổng thể của tuyển dụng,đánh giá nhân lực, thù lao và phát triển nhân 
lực định hướng viễn cảnh. 

Trao đổi thông tin, hợp tác và đánh giá hiểu quả tổ chức mang tính liên kết 

5. Kết luận 
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Tóm lại, sẽ không có mô hình quản lý nhân sự đúng hay sai mà chỉ có mô hình 
phù hợp với quy mô, tầm nhìn và đặc trưng văn hóa doanh nghiệp hay không. Vì vậy, 
những người lãnh đạo phải hiểu rõ về cơ cấu, thành phần, tính chất nguồn nhân lực của 
mình để linh hoạt kết hợp các học thuyết, mô hình quản lý khoa học và hiệu quả cho 
doanh nghiệp của mình./. 
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QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC DỰA TRÊN NỀN TẢNG WEB  

TS. Ao Thu Hoài  

Bài viết này giới thiệu về cách thức mà các doanh nghiệp truyền thống đang cố 
gắng điều chỉnh các chính sách và thực thi quản trị nguồn nhân lực của họ thông qua 
việc thực hiện các giao dịch dựa vào web (Web-based), đồng thời, bài viết cũng tổng 
hợp những sáng tạo về quản trị nguồn nhân lực của các tổ chức hiện nay, cách mà họ 
cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng được những cơ hội để vươn tới những thách thức 
mới và làm gia tăng giá trị cho công ty. 

Từ khóa: Web-based, E-HRM, Quản trị nhân lực điện tử, Internet. 

 

GIỚI THIỆU CHUNG 

“Nền kinh tế mới” dường như đã có lúc bị đánh bại trong vài năm trước đây. 
Các công ty dot.com đã xuất hiện và cũng rất nhiều công ty biến mất nhanh chóng. 
Tuy nhiên, hiện tượng được gọi là Internet đã không biến mất; nó ngày càng mở rộng. 
Dần dần nhưng chắc chắn ngày càng có nhiều cá nhân và công ty dựa vào Internet để 
phát triển và nó ảnh hưởng như thế nào đến phát triển nhân sự? 

Internet được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Thông qua việc sử dụng thư 
điện tử và các ứng dụng tương tự, nó trở thành một phương tiện truyền thông tuyệt vời. 
Web-based technology hay công nghệ dựa trên nền tảng web là một thuật ngữ dùng để 
chỉ những những ứng dụng (application) hay phần mềm được sử dụng dựa trên nền 
tảng web, có thể truy cập thông qua trình duyệt trên hệ thống mạng như internet hay 
intranet. Những ứng dụng web chính là những phần mềm máy tính được mã hóa thông 
qua những ngôn ngữ được trình duyệt hỗ trợ như là HTML, JavaCript...v.v. Những 
ứng dụng dựa trên nền tảng web hay ứng dụng web (web application) ngày càng trở 
lên rất phổ biến vì những ưu điểm vượt trội của nó, mà đặc biệt là ưu điểm to lớn đối 
với người sử dụng (hay người sử dụng cuối cùng) trên các máy trạm (clients). 

Khác với các doanh nghiệp số, các doanh nghiệp truyền thống thường sử dụng 
nhiều lao động hơn. Chính vì vậy, trong kỷ nguyên số, khi các doanh nghiệp truyền 
thống cố gắng tích hợp giao dịch  điện tử, ứng dụng trên nền tảng web để thực hiện các 
hoạt đồng điều hành tổ chức hiện có, nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo ra 
nhiều thách thức và cơ hội với hoạt động quản trị nguồn nhân lực (Human Resource 
Management, gọi tắt là HRM).  

INTERNET ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ  CỦA DOANH 
NGHIỆP  
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Internet đang tác động lớn đến các doanh nghiệp theo cách mà họ tiếp cận và 
ứng dụng và tạo ra nhiều khác biệt đáng kể về hệ thống thống tin  so với những gì 
trong quá khứ. Nó bao gồm các các cơ hội tìm nguồn cung ứng và bán hàng toàn cầu, 
tùy biến theo công chúng và kết nối mạng (Timmer, 1999). Bằng cách giảm chi phí 
giao dịch và truyền thông, công nghệ đã làm giảm ma sát thị trường và cung cấp đáng 
kể thúc đẩy quá trình mở rộng thị trường thế giới (Greenspan, 2000). Điều này có 
nghĩa là những cân nhắc về vị trí trở thành thứ yếu, trong khi cạnh tranh về giá tăng. 
Các chuyên gia đã lập luận rằng, các giao dịch của thương mại điện tử đến gần hơn với 
lý tưởng của các nhà kinh tế về cạnh tranh hoàn hảo hơn các giao dịch sử dụng truyền 
thống phương tiện truyền thông, khi rào cản gia nhập được hạ thấp, chi phí giao dịch 
giảm và người mua đã cải thiện quyền truy cập thông tin (xem Shapiro & Varian, 
1999; Wyckoff, 1997). 

Theo (Wright & Dyer, 2000), internet ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh 
doanh của các doanh nghiệp trong ba lĩnh vực: (1) Thương mại điện tử: mua và bán 
qua Internet; (2) Tích hợp chuỗi cung ứng: hợp tác xuyên suốt chuỗi giá trị; (3) Kinh 
doanh điện tử tích hợp: tích hợp và chia sẻ thông tin bên trong và bên ngoài theo thời 
gian thực (từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang mô hình doanh nghiệp lai ghép 
(hybrid)).  

Bên cạnh đó, Wright và Dyer cũng xác định một công cụ phái sinh thứ tư, lập kế 
hoạch nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – gọi tắt là ERP) 
(Garner, 1990). Thông qua ERP, HRM – nhận những tác động lớn từ cuộc cách mạng 
internet thông qua việc phát triển mạng nội bộ để tích hợp hoạt động quản trị nội bộ 
trong một công ty. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề 
của HRM. 

Khi xem xét các hàm ý tiềm năng Internet và công nghệ web-based đối với 
HRM, Wright và Dyer (2000) đã đề xuất sáu nguyên tắc HRM rộng rãi để đáp ứng 
với các vấn đề kinh doanh điện tử là nâng cao: 

1. Công ty nên thúc đẩy quyền tự chủ cá nhân và tăng cường phát triển tài khoản 
cá nhân ở tất cả các cấp của tổ chức thông qua quá trình thiết kế công việc, để công ty 
linh hoạt hơn trong thay đổi. 

2. Tầm nhìn và giá trị tổ chức chung cần được củng cố thông qua các chính sách 
và thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt là tuyển dụng và đào tạo, để duy trì ý 
thức cộng đồng trong thời điểm thay đổi. Cần phát triển một tổ chức học tập, chia sẻ 
phản hồi. 
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3. Công ty cần đảm bảo nhân viên hiểu được chiến lược kinh doanh và bối cảnh 
để họ có thể thích nghi với bối cảnh chung đó. Điều này có thể đạt được thông qua 
giao tiếp, tham gia, đào tạo và phần thưởng liên quan đến năng lực thực hiện nói riêng. 

4. Cần phải phát triển một tổ chức học tập, chia sẻ khả năng đáp ứng chung giữa 
các nhân viên và công ty để giữ mức độ năng lực ở vị trí hàng đầu. 

5. Điều quan trọng nữa là phát triển ý thức về sự gắn bó, tin tưởng, hỗ trợ và 
cam kết trong toàn tổ chức. Điều này đòi hỏi phải sắp xếp cảm ứng thích hợp, cung 
cấp quyền truy cập thông tin, đầu tư vào phát triển nhân viên, là người sử dụng lao 
động có trách nhiệm liên quan đến cân bằng cuộc sống công việc và trung thực về bảo 
mật công việc. 

6. Và cuối cùng, phần thưởng phải được cung cấp được coi là tương xứng với 
nỗ lực được áp dụng.  

THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG THỜI ĐẠI WEB-
BASED 

Hoạt động kinh doanh thay đổi dẫn tới HRM thay đổi 

Nền kinh tế Internet hiện đang tiếp tục được khám phá, làm sáng tỏ thêm về 
chính những thay đổi diễn ra trong cả Thực thi HRM và trong bộ phận nhân sự. 

Lấy ví dụ, Tập đoàn GE đã xây dựng một mạng lưới quy trình giao dịch, là một 
liên kết dựa trên web với các nhà cung cấp để họ có thể đấu thầu các hợp đồng. Mạng 
lưới nhà cung cấp toàn cầu này liên kết 1.500 người mua doanh nghiệp và khoảng 
16.000 nhà cung cấp. Hệ thống của họ đã cắt giảm một nửa chu kỳ mua sắm, chi phí 
xử lý bằng một phần ba và chi phí hàng hóa mua từ năm đến 50% (The Economist, 
2000). Mọi công ty GE hiện có mục tiêu đấu giá điện tử khoảng 60-70% tổng chi tiêu, 
và mô hình mua sắm điện tử này không chỉ được áp dụng cho chi tiêu gián tiếp, mà 
còn cho nhiều dịch vụ (Financial Times, 2001). Ngày nay, GE đã số hóa hoặc thuê 
ngoài hầu hết các bộ phận trong doanh nghiệp của họ, những bộ phận mà nhân viên 
không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.  

Ví dụ trên cho thấy, đã và sẽ có rất nhiều thay đổi trong bộ phận chức năng về 
nhân sự của các công ty lớn kinh doanh thông qua các trung tâm điều hành điện tử (e-
hubs), không phải là ngay lập tức được quan sát thấy từ các bộ phận chức năng nhưng 
chúng đang ngày càng hiện hữu. Nhiều công ty lớn trên thế giới đang liên tục cắt giảm 
chi phí khi cạnh tranh toàn cầu tăng từ các nước đang phát triển với chi phí hoạt động 
thấp hơn.  

Tính linh hoạt trong thực tiễn làm việc của một công ty có thể có nhiều ý nghĩa 
trong các bối cảnh khác nhau (Brewster et al., 2001). Tiết kiệm chi phí có thể đạt được 
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bằng cách kết hợp giờ làm việc càng sát càng tốt với sự biến động của cung và cầu. 
Điều này cũng có thể cải thiện năng suất bằng cách cho phép mọi người làm việc theo 
giờ phù hợp với họ, giảm bớt sự vắng mặt của các nhân viên. Sự không chắc chắn về 
lao động dài hạn của các công ty có thể được giảm bớt bằng cách tập trung vào các 
hợp đồng lao động ngắn hạn và các thỏa thuận thuê ngoài. Các công ty cũng đang tìm 
kiếm các mô hình làm việc mới để khai thác thị trường lao động trước đây bị bỏ qua, 
nơi có các kỹ năng và nhân lực thiết yếu. Ngày nay, các nhà quản trị nguồn nhân lực 
linh hoạt hơn để có thể đạt được những hợp đồng làm việc với những “key person”, 
những nhân sự quan trọng mà họ phải săn đuổi (hunt) bằng cách đàm phán lại phạm vi 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi mà nhân viên dự kiến sẽ đảm nhận. Cuối cùng, để 
giảm bớt sự thiếu bền vững và ổn định về nhân sự cho công ty, các hình thức thưởng 
tài chính linh hoạt liên kết hiệu suất của cá nhân và công ty cho phép chi phí tiền lương 
thể hiện hiệu quả tài chính chặt chẽ hơn. 

Mức độ thực thi, ứng dụng này được áp dụng trong các bối cảnh khác nhau của 
tổ chức: các lựa chọn chiến lược của công ty, các quy tắc trong ngành, và các quy định 
và tiêu chuẩn cấp quốc gia có hiệu lực. Ví dụ, các quyết định liên quan đến việc đưa ra 
các chương trình như chia sẻ lợi nhuận hoặc lựa chọn chia sẻ thường liên quan chặt 
chẽ nhất đến luật thuế trong một quốc gia. Cũng có thể có các quy định thông qua luật 
lao động hoặc tiêu chuẩn trong một lĩnh vực liên quan đến loại hợp đồng mà công ty 
có thể ban hành. 

Một cảnh báo liên quan đến làm việc linh hoạt xuất phát từ một khái niệm về lực 
lượng lao động cốt lõi (core) và ngoại vi (periphery workforce) (Atkinson & Meager, 
1986). Đội ngũ cốt lõi bao gồm những nhân viên trên các hợp đồng dài hạn và ổn định 
kiểu truyền thống, trong khi đó ngày càng đông đảo các hợp đồng lao động hỗ trợ ngắn 
hạn. Các công ty cần chú ý thêm về cách quản lý tổ chức theo hình thức này: cách thức 
giao tiếp với nhân viên không có mặt trong suốt cả tuần, cách thúc đẩy nhân viên ngoại 
vi để họ không cảm thấy như nhân viên hạng hai và cách mọi người làm việc giờ 
không theo chuẩn được thực sự giám sát. Tất cả những thách thức này đặt ra những 
vấn đề mới cho bộ phận nhân sự. 

Hoạt động sản xuất thay đổi dẫn tới HRM thay đổi 

Các vấn đề về chi phí và chất lượng đã chi phối các môi trường sản xuất dẫn đến 
ý tưởng sản xuất tinh gọn bắt nguồn từ các hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô 
Nhật Bản nói riêng (McCurry & McIvor, 2002). Các đặc điểm của sản xuất tinh gọn 
bao gồm dòng sản xuất tích hợp, hàng tồn kho thấp, nâng cao chất lượng, Thực thi 
công việc linh hoạt, trọng tâm giải quyết vấn đề và cấu trúc tổ chức phẳng. Những điều 
này đã dẫn đến HRM được liên kết dưới dạng các hệ thống làm việc hiệu suất cao 
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(High Performance Work Systems - HPWSs). Các hệ thống HRM hiệu suất cao này 
tập trung vào bốn thực tiễn cốt lõi: phát triển nhân viên, thiết kế công việc linh hoạt về 
sự tham gia của nhân viên và làm việc theo nhóm, hệ thống thanh toán dựa trên 
khuyến khích và đầu tư vào tuyển dụng và tuyển chọn (Boselie & Dietz, 2003). Các 
chương trình thay đổi tổ chức dựa trên nhóm (như 6 Sigma, Vòng tròn chất lượng và 
TQM) cũng đã được liên kết với phương pháp này đối với HRM. Các chương trình 
này nhấn mạnh quản lý quy trình, tập trung vào khách hàng, học tập tổ chức và các 
nhóm tự quản lý (Wood, 1999). Tuy nhiên, các hệ thống sản xuất tinh gọn được coi là 
hạn chế sự đổi mới (McCurry & McIvor, 2002), điều không mong muốn trong thế giới 
internet chuyển động nhanh. Một hệ thống mới đòi hỏi phải đặc biệt tập trung vào phát 
triển tinh thần nhân viên, khuyến khích học tập và quản lý tri thức.  

Toàn cầu hóa dẫn tới HRM thay đổi 

Tương sinh của toàn cầu hóa thị trường là toàn cầu hóa lực lượng lao động cho 
các công ty trong kỷ nguyên internet. Ranh giới rõ ràng giữa các quốc gia dần bị xóa 
nhòa, cơ hội giao thương trong tất cả các thị trường, kể cả thị trường lao động vượt qua 
các ranh giới này, quốc tế hóa tuyển dụng đã xảy ra. Điều này có nghĩa là thông lệ 
HRM quốc tế mới, một thị trường mở cho nguồn nhân lực, những lao động có thể đã 
chỉ hoạt động trong một quốc gia duy nhất. Văn hóa dân tộc, các tiêu chuẩn của tổ 
chức và luật pháp quốc tế sẽ được xem xét để đảm bảo HRM hiệu quả (Harris, 
Brewster, & Sparrow, 2003). 

Để đáp ứng nhu cầu tiết kiệm chi phí và cải thiện tốc độ hoạt động, đòi hỏi một 
giải pháp nhân sự tốt hơn, nhanh hơn và thông minh hơn thông qua một hệ thống mới 
cung cấp thêm dịch vụ trực tuyến, quản trị hợp lý và hỗ trợ môi trường làm việc theo 
quy trình quản trị hiện đại. 

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐIỆN TỬ 

Quản trị nguồn nhân lực trong một thời gian dài đã bị khóa cứng trong các hoạt 
động quản trị truyền thống (tuyển dụng, tuyển chọn và đào tạo) và chiếm phần lớn thời 
gian (Wright & Dyer, 2000). Nhiều phòng nhân sự sa lầy vào các hoạt động đó đến 
mức họ không có thời gian để tạo ra các giá trị gia tăng cao hơn như quản lý tri thức, 
quản lý văn hóa và chiến lược chuyển hướng và đổi mới. Tuy nhiên, công nghệ thông 
tin đang thay đổi mọi thứ. 

HRM ngày nay phần lớn được thực hiện bằng cách sử dụng các hệ thống CNTT 
bên trong hoặc thuê ngoài. Các hoạt động truyền thống cũng dần dần dịch chuyển theo 
cách này thông qua một hệ thống gọi là quản trị nguồn nhân lực điện tử (e-HRM 
system), tiết kiệm chi phí và thời gian hơn với hệ thống tuyển dụng và đào tạo trực 
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tuyến nói riêng. Xu hướng ứng dụng e-HRM và phần mềm Quản lý quan hệ nhân viên 
(Employee Relationship Management - ERM) này dường như được thiết lập để tiếp 
tục trong bối cảnh của mô hình kinh doanh Internet/mạng nội bộ.  

Kết quả của HRM điện tử đối với vai trò của các chuyên gia nhân sự được khám 
phá bởi Van den Bos và Methorst (2004) liên quan đến Mô hình nổi tiếng của Ulrich 
(1997) phân chia con người và quy trình định hướng hoạt động với hoạt động chiến 
lược. Việc sử dụng CNTT để hỗ trợ quá trình hoạt động có thể tăng lượng thông tin có 
sẵn cho mọi người bằng cách cung cấp quyền truy cập trực tuyến vào sổ tay chính sách 
và Thực thi HRM. 

Các quy trình chiến lược có thể được sắp xếp hợp lý thông qua thông báo trực 
tuyến về các sự kiện chẳng hạn như kỳ nghỉ hoặc ốm đau, các lựa chọn trực tuyến như 
đăng ký khóa đào tạo. Internet - hoặc mạng nội bộ (LAN) - hoạt động tập trung vào 
mọi người tạo ra sự hợp tác giữa các cá nhân thông qua các nhóm thảo luận, hội nghị 
video …v.v, cũng như cho mọi người cơ hội để thực hiện làm việc tại các địa điểm từ 
xa (distance). Cuối cùng, tại cấp độ chiến lược, e-HRM có thể được áp dụng để giúp 
mọi người luôn sẵn sàng thay đổi, khuyến khích các hoạt động đào tạo và học tập trực 
tuyến, cũng như hệ thống phản hồi 360° và hệ thống ứng dụng tuyển dụng nội bộ. 

Giao diện của hệ thống e-HRM sẽ có mặt đầy đủ cổng thông tin tích hợp B2E 
của doanh nghiệp (Business to Employee - B2E). Các tổ chức lớn như Cisco Systems, 
Coca-Cola Co. và Delta Air trên thế giới cũng như công ty Thế giới di động ở Việt 
Nam đã sử dụng rất hiệu quả và giảm chi phí rất lớn trong quản trị nguồn nhân lực. 
Những hệ thống B2E kết hợp e-HRM truyền thống với quy trình kinh doanh trực tuyến 
(tương tác của nhân viên, tìm kiếm thông tin, lập lịch làm việc) và dịch vụ cộng đồng 
(cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình bằng cách cho phép mọi người đối phó 
với một số nhiệm vụ cá nhân tại nơi làm việc, ví dụ, giảm giá và dịch vụ thông qua các 
công ty khác nhau). 

Tuy nhiên, việc triển khai e-HRM đòi hỏi người quản trị phải có những quyết 
định liên quan đến mức độ ứng dụng để đạt được chuyên môn phù hợp, tiết kiệm chi 
phí và sự cân bằng cần thiết giữa kỹ thuật và yếu tố cá nhân. Để hệ thống thực sự hiệu 
quả, các công ty cũng cần đảm bảo cả người quản lý và nhân viên hiểu được lợi ích 
của hệ thống mới và thực sự chuẩn bị để sử dụng nó; đây là một nhiệm vụ quan trọng 
để nhân sự chấp nhận để đảm bảo thực hiện thành công. 

CUỘC CÁCH MẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC 

Việc xác định lại mô hình kinh doanh có thể là một cuộc cách mạng triệt để. Do 
đó, mặc dù nhiều chuyên gia tư vấn khuyến nghị ứng dụng, đây vẫn là một chiến lược 
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rủi ro cao. Tuy nhiên, đối với một số doanh nghiệp, không làm gì có thể có nghĩa là rủi 
ro dài hạn cao hơn. Chìa khóa thành công cho chiến lược rủi ro cao nằm ở cách toàn 
bộ quá trình xác định và tái định vị doanh nghiệp sau đó là ở độ tuổi con người. Đây 
có thể là một quá trình thay đổi tổ chức nhiều mối đe dọa, khiến nhiều nhà quản lý và 
nhân viên phải đối mặt với một tương lai không thể đoán trước so với an toàn tương 
đối mà họ đã quen. 

Toàn bộ tổ chức cần sự khuyến khích mạnh mẽ trước khi họ sẵn sàng thực hiện 
một cuộc cách mạng như vậy. Ví dụ, vào năm 1999, GE đã tuyển dụng khoảng 100 
chuyên gia thương mại điện tử hàng đầu bên ngoài để làm nhóm trưởng một chương 
trình cải tổ lớn (Floyd, 2002). Các nhóm này hoạt động trong các bộ phận của GE với 
mục tiêu thiết lập hệ thống mới trên nền tảng web để thay thế hệ thống cũ của GE. 
Nhiệm vụ thực thi đã rất khó khăn. Nhiều đơn vị được điều hành bởi các nhà quản lý 
cấp cao, trong nhiều năm, đã điều hành thành công trong điều kiện tiền Internet, một 
số trong họ thường ít hiểu biết về thương mại điện tử và gặp khó khăn khi hình dung 
bất kỳ tác động tích cực nào của Internet đối với hoạt động điều hành của họ. 

Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động luôn thay đổi khi 
các công ty buộc phải cắt giảm chi phí và do đó thường xuyên có sự thay đổi mang 
tính cách mạng. Cam kết và lòng trung thành của tổ chức đang thay đổi, nhưng tầm 
quan trọng của việc phát triển các mối quan hệ dựa trên niềm tin trong công việc lại 
được nhấn mạnh nếu một công ty tồn tại trong nền kinh tế mới với nền tảng của 
internet và web-based. Điều này là một thách thức lớn đối với các bộ phận quản trị 
nguồn nhân lực, dẫn đến các hoạt động quản lý thay đổi phải được lên kế hoạch, thực 
hiện và giám sát rất cẩn thận để đảm bảo sự chuyển đổi suôn sẻ nhất có thể từ văn hóa 
truyền thống sang kinh doanh điện tử mới. 

Balogun và Hope Hailey (2004) trong cuốn sách tìm hiểu sự thay đổi chiến lược 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu biết về môi trường và văn hóa tổ chức, và thái 
độ hiện tại của nhân viên và quản lý để đánh giá cách tốt nhất để giải quyết thay đổi 
cách mạng. Thực thi HRM phù hợp có thể khuyến khích các hành vi hướng tới hiệu 
suất mong muốn trong môi trường văn hóa kinh doanh điện tử mới. Tuy nhiên, trong 
tình huống mang tính cách mạng này, tối đa hóa nguồn nhân lực sẽ không chỉ phụ 
thuộc vào hiệu quả của các chương trình thay đổi tổ chức mà nó cũng sẽ phụ thuộc vào 
cách mà cá nhân chấp nhận tình huống mang tính cách mạng này. Các nhà quản trị 
nguồn nhân lực học hỏi không phải từ bất kỳ khóa học dựa trên lớp học nào, mà là từ 
kinh nghiệm thực tế của chính họ, đặc biệt là trong các tình huống mới. Học tập kinh 
nghiệm có thể bao gồm các hoạt động như chuyển dịch xuyên biên giới, tham gia vào 
các lực lượng đặc nhiệm hoặc các dự án đặc biệt, quản lý hoạt động thu hẹp quy mô 
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hoặc chuyển từ một loạt các công việc của nhân viên sang làm quản lý theo tuyến 
chuyên sâu. Miễn là tình hình là quan trọng và là mới, thì việc học sẽ là tối ưu 
(McCall, 1988). Quá trình này là tiềm năng lớn cho sự phát triển cá nhân. Do đó, việc 
lựa chọn ai sẽ tham gia vào một cuộc cách mạng cải tổ về quản trị như vậy là vô cùng 
quan trọng, không chỉ từ quan điểm kinh doanh, mà còn từ quan điểm phát triển nguồn 
nhân lực. Vì vậy, những tác động đối với các chuyên gia nhân sự của quá trình thay 
đổi mang tính cách mạng này cần được tiếp tục xem xét. 

VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ HRM TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC 

Lengnick-Hall & Lengnick-Hall (2002) đã đưa ra bốn vai trò của HRM trong 
nền kinh tế tri thức như sau:  

Vai trò quản lý: Người quản trị nguồn nhân lực có thể đóng vai trò là người hỗ 
trợ hợp tác với các nhân viên nhằm mục đích đạt được lợi nhuận cao nhất có thể trong 
các khoản đầu tư nguồn lực của công ty. Vốn con người vượt xa kiến thức, kỹ năng và 
khả năng liên quan đến nhiệm vụ bao gồm kinh nghiệm làm việc chung, kỹ năng xã 
hội, giá trị, niềm tin và thái độ. Như vậy, các cá nhân cần được hướng dẫn và tạo điều 
kiện nhiều hơn là kiểm soát và chi phối. Bộ phận nhân sự cần phải từ bỏ vai trò kiểm 
soát hoặc chỉ huy để khuyến khích sự đóng góp tự nguyện của cá nhân. Mang lại 
nguồn lực giá trị cho tổ chức với chiến lược phù hợp thông qua tuyển dụng, đào tạo, 
giữ chân và loại bỏ cùng với khuyến khích đổi mới và linh hoạt. 

Hướng dẫn kiến thức: Bộ phận nhân sự có vai trò tạo điều kiện thuận lợi để 
phát triển tri thức của tổ chức. Điều này có thể đạt được bằng cách thúc đẩy sự hiểu 
biết và giá trị của quản lý tri thức, tạo ra sự chia sẻ kiến thức và kỳ vọng sử dụng. Các 
chiến lược khác bao gồm các kế hoạch học tập liên tục và trao đổi kiến thức. Một cuộc 
cải tổ là cần thiết để hỗ trợ các hành vi quản lý tri thức đạt được kết quả như mong 
muốn. Hơn nữa, bộ phận nhân sự cần khuyến khích tổ chức thay đổi hành vi của mình 
theo những gì họ học được. 

Xây dựng mối quan hệ: Trọng tâm ở đây nằm ở việc quản lý mối quan hệ giữa 
các cá nhân và các nhóm cả bên trong và bên ngoài tổ chức để tăng cường vốn xã hội 
trong toàn bộ chuỗi giá trị. Tuy nhiên, các mối quan hệ rất phức tạp, đòi hỏi phải xem 
xét nhiều khía cạnh, bao gồm: mối quan hệ (tin tưởng, tôn trọng, đồng cảm), liên kết 
(hợp tác), mở rộng (phạm vi, phạm vi giao dịch) và mối quan hệ (quan tâm, thu hút). 
Các chiến lược HRM phù hợp nhằm xây dựng các mối quan hệ đó bao gồm làm việc 
nhóm đa chức năng, giao tiếp nội bộ và liên tổ chức, trao đổi tài nguyên giữa các đơn 
vị và học tập giữa các công ty. 
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Chuyên gia triển khai nhanh: Khi khả năng cạnh tranh của công ty ngày càng 
phụ thuộc vào tốc độ, bộ phận nhân sự cần có trách nhiệm phát triển nguồn nhân lực 
linh hoạt, chú trọng vào khả năng thích ứng, khả năng chịu đựng và khả năng học hỏi. 
Điều này có nghĩa là tạo ra một nguồn lực có thể nhanh chóng được lắp ráp, triển khai 
và tháo rời để đáp ứng nhu cầu của các nhiệm vụ công việc trôi chảy. Điều này đòi hỏi 
phải khuyến khích thái độ tích cực của nhân viên, hành vi nhóm và các giá trị phù hợp 
hỗ trợ tính linh hoạt, khả năng thích ứng và sáng tạo. Nhân viên phải được khuyến 
khích tự tổ chức và có khả năng làm việc trong các tình huống khủng hoảng, căng 
thẳng và không chắc chắn. Văn hóa chia sẻ rộng rãi thông tin tổ chức và làm việc theo 
nhóm là điều cần thiết để đạt được các mục tiêu này. 

Một hàm ý chính cho chức năng nhân sự trong tình huống xác định lại mô hình 
kinh doanh có lẽ là tùy biến thay đổi theo chức năng riêng của từng bộ phận. Theo 
truyền thống, chức năng nhân sự thường tập trung vào việc cung cấp các hệ thống và 
dịch vụ nhân sự chất lượng gần như hoàn hảo cho tổ chức (Wright & Dyer, 2000). Để 
làm như vậy, đòi hỏi họ phải dành một lượng thời gian đáng kể để thu thập và phân 
tích thông tin, thu hút sự hỗ trợ chính trị và thu hút đầu vào từ nhiều nguồn ở mỗi giai 
đoạn trong quá trình phát triển. Để đạt được sự hoàn hảo như vậy cần một thời gian dài 
và rất nhiều lao động. Do đó, hầu như không ngạc nhiên khi Wright và các đồng 
nghiệp (1999) nhận thấy rằng việc thiết kế và triển khai các hệ thống nhân sự mất 
trung bình từ 18 đến 20 tháng. Với tốc độ nhanh chóng của sự thay đổi gần như luôn 
liên quan đến bất kỳ tình huống cách mạng tổ chức nào, các công ty không còn có thể 
chờ đợi lâu như vậy, cũng không muốn trả chi phí cho quá trình thực hiện và phát triển 
công phu như vậy. 

Nhân sự phải cung cấp các giải pháp càng gần với thời gian thực càng tốt, nếu 
không, công ty có nguy cơ mất lợi thế trước các đối thủ nhanh nhẹn hơn. Kết quả là 
tập trung vào các giải pháp nhân sự đơn giản nhưng thỏa đáng hơn là toàn diện và tối 
ưu (Wright & Dyer, 2000), đó là vấn đề thay đổi trong văn hóa. 

KẾT LUẬN 

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đã xem xét đến các cách thức cơ bản mà 
các công ty trong nền kinh tế tiền Internet đang cố gắng tích hợp nền kinh tế mới như 
là sự mở rộng của các doanh nghiệp hiện tại của họ. Các mô hình kinh doanh mới tác 
động đến  HRM và bộ phận nhân sự.  Sự tiết kiệm chi phí cần thiết và tăng hiệu suất là 
áp dụng phương pháp quản lý nhanh nhẹn kết hợp với tổ chức linh hoạt, hiệu suất cao 
để đạt được lợi thế tối đa từ toàn cầu hóa nền kinh tế làm thay đổi vai trò quản lý 
nguồn lực nói chung và quản lý nguồn nhân lực nói riêng một cách hiệu quả. E-HRM 
đã được thảo luận ở đây như là một công cụ để hợp lý hóa và cải thiện phạm vi và độ 
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sâu của việc cung cấp dịch vụ, do đó cung cấp tiết kiệm chi phí cần thiết và cải thiện 
chất lượng theo yêu cầu của bộ phận. 

Cách thứ hai mà các công ty đang cố gắng tích hợp nền kinh tế mới là sử dụng 
Internet để mở rộng và cải thiện mối quan hệ hợp tác giữa các nhà cung cấp chính của 
họ. Trong tình huống như vậy, điều cần thiết là sự kết hợp giữa tính hợp lý và trật tự 
của các hệ thống làm việc hiệu suất cao cùng với sự sẵn sàng liên tục xem xét thay đổi 
và, khi cần thiết, để thực hiện đổi mới nhanh chóng. Sự cân bằng này giữa các thói 
quen mạnh mẽ một mặt và mặt khác là tự do thử nghiệm và đổi mới, là điều khó khăn 
cho bất kỳ tổ chức nào đạt được. Nó đòi hỏi sự phát triển và duy trì môi trường tin cậy 
cả bên trong công ty và bên ngoài với các đối tác. Ngoài ra, việc học tập cả ở cấp độ cá 
nhân và cấp độ tổ chức sẽ phải có thứ tự cao để tạo điều kiện cho sự cải tiến và đổi 
mới liên tục. 

Bộ phận nhân sự trong kỷ nguyên internet không chỉ đảm bảo phát triển và duy 
trì một tổ chức linh hoạt, hoạt động tốt mà còn phải hỗ trợ phát triển mối quan hệ tin 
cậy và học hỏi và đổi mới. Điều này liên quan đến việc đánh giá lại mối quan hệ giữa 
chủ lao động và nhân viên, theo dõi thái độ của nhân viên, khuyến khích và khen 
thưởng sự tham gia, chia sẻ kiến thức và chấp nhận rủi ro vì lợi ích của công ty. Trọng 
tâm là người xây dựng mối quan hệ và vai trò thúc đẩy kiến thức của các chuyên gia 
nhân sự trong việc phát triển môi trường tin tưởng, đổi mới và học tập. 

Cuối cùng, xem xét tất cả các giai đoạn trong các quy trình liên quan và xem xét 
cách Internet có thể tác động đến từng giai đoạn trong quy trình và sau đó, nếu cần, sẽ 
phát triển các mô hình kinh doanh mới để sắp xếp lại nguồn lao động theo yêu cầu. Ở 
đây, vai trò chuyên gia triển khai nhanh chóng cho HRM là rõ ràng, bên cạnh vai trò 
người hỗ trợ tri thức. Các chuyên gia nhân sự phải hỗ trợ trong việc quản lý nhiều quy 
trình thay đổi có liên quan và cũng giúp những người tham gia vào quy trình thu thập 
bất kỳ nội dung học tập nào có hiệu quả nhất có thể. Và thỏa mãn hơn là phấn đấu cho 
sự hoàn hảo trong hoạt động hàng ngày sẽ là thứ tự trong ngày. 

Như tổng quan đã chỉ ra, sự không chắc chắn, sự phức tạp đối với nhiều tổ chức 
khi chuyển kinh doanh truyền thống sang kinh doanh trên Internet sẽ làm tốc độ chậm 
ngay cả khi nó ổn định. Để bắt đầu, cả hai hệ thống dựa trên Internet và không dựa 
trên Internet có thể sẽ được duy trì hoạt động song song. Và do đó, chức năng nhân sự 
cũng sẽ phải di chuyển theo các hướng đã đề xuất, đồng thời tiếp tục thực hiện các vai 
trò truyền thống của nó. 
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ỨNG DỤNG BIG DATA (DỮ LIỆU LỚN) VÀ AI (ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE - TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) TRONG TỰ ĐỘNG HOÁ TUYỂN 

DỤNG NHÂN SỰ 

ThS. Huỳnh Trị An 

Khoa Marketing 

Tóm tắt 

Tự động hoá là một trong những vấn đề quan trọng của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 nhằm giảm bớt chi phí, tối đa hoá hiệu suất cũng như đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thành công việc. Ngoài việc áp dụng trong sản xuất, tự động hoá còn được áp 
dụng trong quản lý tài chính, bán hàng, marketing, nhân sự,... và đặc biệt là trong 
công tác tuyển dụng. Nhiều tổ chức đã áp dụng (dữ liệu lớn) và AI (Artificial 
Intelligence - trí tuệ nhân tạo) vào tự động hoá tuyển dụng nhân sự để rút ngắn thời 
gian và nâng cao hiệu quả quá trình tuyển dụng. Bài viết trình bày một số vấn đề về 
ứng dụng Big Data và AI  trong tự động hoá tuyển dụng nhân sự gồm khái niệm, các 
cách thức ứng dụng Big Data và AI trong tự động hoá tuyển dụng trong hiện tại và 
tương lai và giới thiệu một số trường hợp điển hình  ứng dụng Big Data và AI trong tự 
động hoá tuyển dụng tại Việt Nam. 

Từ khoá: Big Data, dữ liệu lớn, AI (Artificial Intelligence), trí tuệ nhân tạo, tự 
động hoá tuyển dụng 

 

1. Giới thiệu về Big Data, AI và tự động hoá tuyển dụng 

1.1. Khái niệm Big Data 

Big Data (Dữ liệu lớn) là thuật ngữ để chỉ việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn 
và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Dữ liệu lớn 
bao gồm phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, 
trực quan, truy vấn và tính riêng tư. 

Hiểu đơn giản, có 100 người truy cập vào một trang web tuyển dụng. Các hoạt 
động của họ trên website đó như tạo hồ sơ xin việc, tìm kiếm công việc phù hợp,... sẽ 
được lưu trữ dưới dạng các dữ liệu (data) có cấu trúc hoặc phi cấu trúc. Tuy nhiên, nếu 
có hơn 1 triệu người cùng truy cập vào trang web ấy, thì đó được gọi là Big Data. 

Với một khối lượng dữ liệu khổng lồ mang trong mình hàng tấn không tin quý 
giá, nếu nhà tuyển dụng trích xuất, thu thập và phân tích dữ liệu có được trong Big 
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Data cung cấp rất nhiều thông tin có giá trị để tìm kiếm, lựa chọn các ứng viên phù 
hợp nhất.  
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1.2. Khái niệm AI (Artificial Intelligence) 

AI (Artificial Intelligence) được dịch là trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân 
tạo. Trí tuệ nhân tạo là trí thông minh của máy do con người tạo ra. Đó là trí thông 
minh được thể hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên được con 
người thể hiện. Thông thường, thuật ngữ trí tuệ nhân tạo thường được sử dụng để mô 
tả các máy móc (hoặc máy tính) bắt chước các chức năng "nhận thức" mà con người 
liên kết với tâm trí con người, như "học tập" và "giải quyết vấn đề". Sự thành công của 
AI - trí tuệ nhân tạo dựa vào nhiều yếu tố: tăng khả năng tính toán của máy tính, tập 
trung giải quyết các bài toán con cụ thể, xây dựng các mối quan hệ giữa và các lĩnh 
vực khác giải quyết các bài toán tương tự, và một sự chuyển giao mới của các nhà 
nghiên cứu cho các phương pháp toán học vững chắc và chuẩn khoa học chính xác.  

1.3. Tự động hoá tuyển dụng  

Tự động hoá tuyển dụng là việc áp dụng công nghệ dựa trên Big Data và AI để 
tự động thực hiện các công tác hằng ngày của nhà tuyển dụng như đăng tuyển, lọc hồ 
sơ, gọi điện phỏng vấn, làm bài kiểm tra, chấm điểm phù hợp,... nhằm giúp nhà tuyển 
dụng tiết kiệm thời gian, chi phí, dễ dàng tìm được ứng viên phù hợp và giúp nhà 
tuyển dụng đưa ra quyết định chính xác hơn. 

Ví dụ: Unilever là một công ty đa quốc gia, hoạt động trên 190 nước. Hằng năm 
họ phải xử lý hơn 1,8 triệu đơn xin việc để tuyển dụng hơn 30.000 nhân viên. Một con 
số thật sự khủng khiếp đối với bất kỳ nhà tuyển dụng nào. Unilever đã hợp tác với 
công ty Pymetrics, một chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng bằng AI, để tạo ra một 
nền tảng trực tuyến mà ở đó các ứng viên khi nộp hồ sơ sẽ phải tham gia các trò chơi, 
trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và phỏng vấn video trực tuyến một cách hoàn toàn tự 
động. Kết quả thu là khoảng 70.000 giờ phỏng vấn và xử lý hồ sơ ứng viên đã được cắt 
giảm nhờ vào hệ thống tự động này. 

1.4. Lợi ích của tự động hoá tuyển dụng 

Tuyển dụng là một hoạt động trong công tác quản trị nhân sự gây tốn kém rất 
nhiều chi phí của tổ chức. Việc tuyển dụng đúng người, đúng việc ngày nay thật sự 
không dễ dàng, đặc biệt với những tổ chức có nhu cầu tuyển dụng lớn và thường 
xuyên. Theo Hiệp hội Quản lý Nhân sự & Tài nguyên Thế giới: "Chi phí trung bình 
cho mỗi lần tuyển dụng nhân sự mới là 4.425 USD và thời gian trung bình cần thiết để 
tuyển dụng cho một vị trí là 36 ngày". Báo cáo cũng cho biết rằng chi phí tìm kiếm và 
tuyển dụng nhân viên mới thay thế có thể lên tới 50% hoặc 60% mức lương hàng năm 
của nhân viên cũ. Theo thống kê ở Mỹ, tỷ lệ hao hụt nhân sự thường vào khoảng 5% 
mỗi tháng. Để một ứng viên có thể làm việc thuần thục, thời gian đào tạo phải mất từ 
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4-6 tuần. Chi phí cho sự tiêu hao, tuyển dụng, đào tạo nhân sự thay thế vào khoảng 
1.500 USD/một người. 

Chính vì vậy, các tổ chức đều muốn giảm chi phí tuyển dụng. Nhiều tổ chức sử 
dụng các trang web tuyển dụng miễn phí, giá rẻ hoặc các nền tảng mạng xã hội như 
Facebook. Nhưng có một thực tế, các nền tảng này giúp tổ chức có được rất nhiều hồ 
sơ ứng viên nhưng hồ sơ phù hợp lại cực kỳ thấp và phải mất rất nhiều thời gian để sàn 
lọc và các kênh này chỉ tuyển dụng được các vị trí thường là hành chính hoặc các công 
việc có tính chất lặp đi lặp lại.  

Ngược lại, các kênh tuyển dụng chất lượng với chi phí cao hơn hoặc những nền 
tảng tuyển dụng riêng của tổ chức với chi phí đầu tư lớn lại giúp tổ chức rất nhiều 
trong việc sàn lọc hồ sơ, phỏng vấn trực tuyến các ứng viên có điểm phù hợp cao cũng 
như hoàn thành các công việc mang tính chất thủ công như gọi điện phỏng vấn, gửi 
thông báo kết quả, hẹn thời gian làm việc,... 

Tóm lại, việc tự động hoá tuyển dụng sẽ giúp tổ chức đẩy nhanh tốc độ tuyển 
dụng thông qua tự động hóa những giai đoạn thủ công, rườm rà, thường tiêu tốn phần 
lớn thời gian và công sức của bộ phận nhân sự, ví dụ như chọn ứng viên để phỏng vấn. 
Quá trình này thực sự hữu dụng cho các tổ chức đang phải đối mặt với khối lượng lớn 
hồ ứng tuyển. Ví dụ như trong ngành dịch vụ bán lẻ, họ áp dụng tự động hóa để sàng 
lọc (pre-screen) mọi hồ sơ đầu vào.   

Thêm vào đó, đội ngũ tuyển dụng không thể tìm kiếm ứng viên mới mỗi khi có 
vị trí trống. Hồ sơ của các ứng viên cũ cũng là một nguồn dữ liệu đáng giá mà các nhà 
tuyển dụng nên lưu ý đến. Tự động hóa tuyển dụng có thể trích xuất những thông tin 
dữ liệu liên quan góp phần nâng cao đánh giá chất lượng tuyển dụng. 

1.5. Các công việc có thể tự động hoá trong tuyển dụng nhân sự 

Việc áp dụng Big Data và AI là nhu cầu tất yếu và sẽ là xu hướng tuyển dụng 
trong thời gian tới. Big Data giúp huấn luyện AI tuyển dụng, nhằm giúp nhà tuyển 
dụng sàng lọc được hồ sơ nào phù hợp một cách tự động và nhanh nhất, cũng như đưa 
ra quy trình phỏng vấn và đánh giá năng lực ứng viên. Việc ứng dụng Big Data và AI 
sẽ giúp nhà tuyển dụng tự động hoá được hầu hết các khâu trong quá trình tuyển dụng 
như: 

- Tự động hoá lọc hồ sơ đầu vào dựa theo điểm phù hợp với yêu cầu công việc 

- Tự động hoá kiểm tra năng lực ứng viên với bảng câu hỏi trắc nghiệm 

- Tự động hoá phỏng vấn trực tiếp với AI 

- Tự động hoá thông báo cho ứng viên sau khi hoàn tất các bài phỏng vấn 
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Nhưng việc lựa chọn ứng viên phù hợp nhất cho công việc thì vẫn phải phụ 
thuộc vào con người. Nhưng khi áp dụng tự động hoá dự trên Big Data và AI thì việc 
ra quyết định cuối cùng cho nhóm ứng viên phù hợp nhất sẽ tương đối dễ dàng hơn. 

2. Cách thức ứng dụng Big Data và AI trong tự động hoá tuyển dụng  

2.1. Big Data & AI giúp cho nhà tuyển dụng hiểu rõ vị trí công việc cần 
tuyển 

Điều này nghe thật nghịch lý nhưng lại rất hợp lý, vì nhà tuyển dụng thường suy 
nghĩ cảm tính về các yêu cầu công việc cũng như tính cách cá nhân người ứng tuyển 
có thể đảm nhiệm tốt yêu cầu công việc, mà không dựa vào dữ liệu thực tế. Công nghệ 
Big Data được áp dụng giúp nhà tuyển dụng biết chính xác vị trí cần tuyển, phải tuyển 
người như thế nào dựa trên các kết quả thu thập được sau khi xử lý dữ liệu.  

Ví dụ: Trong nhiều năm, tại Google, các ứng viên được sàng lọc dựa trên điểm 
số SAT (Scholastic Assessment Test - điểm kiểm tra khả năng tư duy logic và phân 
tích vấn đề) và điểm trung bình đại học. SAT là bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn 
hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ. Tuy 
nhiên, thực tế đã chứng minh, không phải ai có điểm số cao đều thành công khi làm 
việc tại Google. Vì thế từ năm 2007, Google đã tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng về 
lực lượng lao động tại công ty. Và họ phát hiện ra rằng, những người lao động sáng tạo 
nhất và cũng là “những người hạnh phúc nhất” là những người có ý thức mạnh mẽ về 
nhiệm vụ công việc và được quyền tự chủ cá nhân. Chính vì điều đó, điểm số SAT đã 
không còn được sử dụng tại Google như một tiêu chí tuyển dụng quan trọng.  

Hoặc với trường hợp của hãng hàng không JetBlue Airlines. Trước đây, tổ chức 
này xác định ngoại hình là yếu tố quan trọng khi tuyển dụng tiếp viên hàng không. 
Nhưng sau khi thực hiện một số phân tích dữ liệu khách hàng với Trường Kinh doanh 
Wharton, JetBlue phát hiện ra rằng trong mắt khách hàng của họ, việc một tiếp viên 
hàng không luôn sẵn lòng giúp đỡ khách hàng thực sự quan trọng hơn là luôn luôn 
xinh đẹp và nhẹ nhàng - và thậm chí có thể bù đắp cho những bất lợi về hình thể. 
JetBlue Airlines sau đó đã sử dụng thông tin này để thu hẹp phạm vi tìm kiếm ứng 
viên và tuyển dụng hiệu quả hơn. 

Với hai ví dụ trên cho thấy, việc nhà tuyển dụng hiểu rõ vị trí cần tuyển sẽ mang 
lại hiệu quả cao cho tổ chức. Không chỉ giúp chọn được ứng viên phù hợp mà còn cải 
thiện hiệu quả công việc cũng như giữ được nhân sự làm việc lâu hơn tại tổ chức.  

2.2. Ứng dụng Big Data & AI cho việc lọc hồ sơ ứng viên phù hợp dựa trên 
yêu cầu của nhà tuyển dụng 
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Theo một số thống kê, trong tổng số hồ sơ ứng tuyển một tổ chức nhận được, 
trung bình có 75% đến 80% không đạt chuẩn. Phần lớn thời gian của nhà tuyển dụng 
dùng để kiểm tra hồ sơ xin việc và các thông tin cá nhân ứng viên, lựa chọn ứng viên 
có thể đáp ứng các tiêu chí do quản lý tuyển dụng và quản lý phòng ban đặt ra. Việc 
làm này gây lãng phí tài nguyên nghiêm trọng cũng như nỗ lực của nhân viên. 

Chính vì vậy, công cụ quét hồ sơ ứng viên đã ra đời kết hợp với hệ thống rà soát 
đơn ứng tuyển (ATS - Applicant Tracking System) để tự động hóa toàn bộ quá trình. 
Công cụ trên ghi chú lại yêu cầu của công việc, các tiêu chí tuyển dụng cụ thể và kinh 
nghiệm của ứng viên sau đó lọc ra những người phù hợp nhất và tự động đề xuất 
những câu hỏi phỏng vấn phù hợp cho từng ứng viên.   

Nhờ Big Data và AI, các nhà tuyển dụng hiện nay đã có thể lọc ra danh sách các 
ứng viên tiềm năng và tìm ra được những người có điểm dữ liệu phù hợp nhất với yêu 
cầu tuyển dụng chỉ trong vài phút. Việc tự động hóa quy trình này giúp giải phóng đội 
ngũ nhân sự, để họ tập trung vào các hoạt động khác. 

2.3. Big Data & AI cho việc phỏng vấn trực tuyến 

Theo Vladimir Sveshnikov và Alexander Uraksin, hai nhà sáng lập công ty Vera 
với sản phẩm Robot phỏng vấn trực tuyến, họ từng phải gọi hàng trăm cuộc điện thoại 
tới các ứng viên không có nhu cầu hay không đáp ứng điều kiện về địa lý, một công 
việc được mô tả ''không khác gì robot''. Chính vì lý do đó họ đã tạo nên Robot Vera 
dựa trên Big Data và AI. 

Vera có thể phỏng vấn hàng trăm ứng viên đồng thời thông qua hệ thống video 
hay voice call, sàng lọc 10% danh sách phù hợp cho tới vòng cuối cùng, và nó đã hỗ 
trợ các khách hàng lớn như PepsiCo, Ikea, L’Oréal… trong hoạt động tuyển dụng. 

Robot Vera có thể tạo hàng nghìn cuộc gọi mỗi ngày và thực hiện 50.000 cuộc 
phỏng vấn. Vera làm việc bất cứ thời gian nào vì không phải đi họp hay ngủ nghỉ, nên 
có thể tiếp cận các ứng viên ở khu vực có múi giờ khác nhau, nên rất phù hợp với các 
công ty đa quốc gia. 

Việc ứng dụng Big Data và AI cho công tác phỏng vấn trực tuyến cho thấy lợi 
ích cực kỳ to lớn, đặc biệt với những vị trí tuyển dụng không đòi hỏi quá cao về năng 
lực cũng như những kỹ năng phức tạp như những vị trí cấp cao. 

 3. Tương lai của việc ứng dụng Big Data và AI trong tuyển dụng 

Từ ví dụ Robot Vera có thể thấy tương lai của việc ứng dụng Big Data và AI 
không còn là điều gì quá xa vời. Đó điều là những xu hướng chắc chắn sẽ xảy ra và sẽ 
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ngày càng phổ biến. Nhưng trước tiên nhất sẽ là những tổ chức hoạt động trong lĩnh 
vực nhân sự. 

Theo nhà sáng lập Robot Vera cho biết: ''Những gì Vera làm được trong một 
ngày làm việc, tương đương với một đội ngũ nhân sự truyền thống có thể làm trong 2 
tuần''. Đây thật sự là một điều tuyệt vời đối với ngành nhân sự và cả lợi ích của tổ chức 
có nhu cầu tuyển dụng. 

Những phần việc đầu tiên mà Big Data và AI có thể thay thế con người đó chính 
là sàng lọc hồ sơ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, phần việc mà hầu hết bộ phận nhân 
sự không muốn làm.  

Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, khi mà công nghệ máy học (machine 
learning) vẫn chưa bắt kịp được trí tuệ con người thì công việc tuyển dụng những nhân 
sự cao cấp, đòi hỏi các kỹ năng phức tạp thì Big Data và AI vẫn chưa đáp ứng được. 
Nhưng với tốc độ phát triển của khoa học hiện nay thì không gì là không thể. 

Chính từ đó đã khai sinh ra một ngành nhân sự hoàn toàn mới, ở đó không có 
những con người phải mất rất nhiều thời gian để lọc từng hồ sơ ứng tuyển. Người làm 
nhân sự, tuyển dụng chỉ cần tập trung vào những khâu cuối cùng, lựa chọn những 
người phù hợp nhất trong số những người phù hợp và đưa ra chiến lược tuyển dụng 
hợp lý, khoa học hơn, thay vì dựa vào cảm xúc của chính nhà tuyển dụng. 

Cũng theo nhà phát triển Robot Vera, mặc dù hiện tại nó đã và đang được nâng 
cấp để có thể nhận diện cảm xúc con người. Nhưng việc thay thế hoàn toàn con người 
vẫn còn rất xa vời. Điều đó đòi hỏi một lượng dữ liệu lớn hơn để AI có thể thông minh 
hơn và khi đó mới có thể hoàn toàn thay thế con người. 

 4. Một số trường hợp điển hình ứng dụng Big Data và AI trong tự động 
hoá tuyển dụng tại Việt Nam 

4.1 FPT Telecom với hệ thống tuyển dụng trực tuyến SIS 

Tại Việt Nam, việc ứng dụng Big Data và AI vào trong tuyển dụng đã xuất hiện, 
đơn cử là trường hợp của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom). Từ tháng 
4/2018, FPT Telecom đã cho ra mắt hệ thống phỏng vấn trực tuyến Smart Interview 
System (SIS). 

Đây là hệ thống tuyển dụng trực tuyến, giúp FPT Telecom tuyển dụng nhân sự 
trên toàn quốc, ứng viên có thể tiếp cận nhà tuyển dụng mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần có 
máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet là có thể nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn. 

Hệ thống tuyển dụng SIS của FPT Telecom bao gồm 5 bước:  
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Bước 1: Ứng viên vào website tuyển dụng www.fptjobs.com để tìm hiểu vị trí 
tuyển dụng. 

Bước 2: “Click” chọn “Nộp hồ sơ” và cung cấp một số thông tin cơ bản. 

Bước 3: Tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến. 

Bước 4: Phỏng vấn trực tuyến (nếu vượt qua bước 3). 

Bước 5: Nhận kết quả từ nhà tuyển dụng. 

Sau khi có đầy đủ tất cả các thông tin, bộ phận nhân sự sẽ tổng hợp và đánh giá, 
từ đó lựa chọn ra những ứng viên phù hợp nhất. Tiếp theo hệ thống sẽ tự động gửi 
email đến để thông báo kết quả cho ứng viên. Nhờ có hệ thống mới mà FPT Telecom 
đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và chi phí, cũng như nâng cao chất 
lượng tuyển dụng và công tác đào tạo nhân sự. 

Trước đây, FPT Telecom phải lọc ra khoảng 25.000 hồ sơ phù hợp từ hơn 
42.000 hồ sơ xin việc mỗi năm. Việc này khiến họ mất hơn 8.000 giờ, cho việc sắp xếp 
hơn 3.500 cuộc phỏng vấn. 

SIS ra đời có thể xem là một bước tiến lớn trong ngành tuyển dụng nói chung và 
của FPT Telecom nói riêng. Với những doanh nghiệp lớn, nhu cầu tuyển dụng thường 
xuyên cao thì SIS sẽ giúp công việc tuyển dụng nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều. 
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4.2 VietnamWorks với hệ thống gợi ý công việc thông minh YUSP 

Nếu tiếp cận theo hướng ngược lại, việc ứng dụng Big Data kết hợp với công 
nghệ máy học (machine learning) đã được một công ty kỳ cựu trong ngành tuyển dụng 
là VietnamWorks áp dụng đã giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi (tính theo lượt nộp hồ sơ cho 
một tin tuyển dụng) tăng lên đến 29%. 

Đây là kết quả của việc hợp tác giữa VietnamWorks với hệ thống gợi ý YUSP 
của Gravity R&D (một công ty có hơn 10 năm kinh nghiệm với Big Data và Machine 
Learning, cung cấp giải pháp gợi ý và cá nhân hoá cho các khách hàng) từ năm 2016. 

Với hệ thống gợi ý thông minh YUSP, người tìm việc sẽ dễ dàng tìm được công 
việc phù hợp dựa trên lịch sử tìm kiếm được cá nhân hoá trên hệ thống của 
VietnamWorks. Từ đó rút ngắn thời gian tìm việc cũng như giúp doanh nghiệp dễ 
dàng và nhanh chóng tìm được nhiều ứng viên phù hợp cho vị trí cần tuyển dụng. 

Từ hai trường hợp trên đủ cho ta thấy, các tổ chức tại Việt Nam ngày càng tiếp 
cận nhanh chóng hơn những công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời 
kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Và đây cũng là minh chứng rõ nhất để ngành nhân sự 
Việt Nam dám dấn thân, và mạnh dạng đầu tư hơn vào một lĩnh vực nhân sự hoàn toàn 
mới - lĩnh vực tuyển dụng nhân sự dựa trên Big Data và AI. 

5. Kết luận 

Tự động hoá tuyển dụng dựa trên Big Data và AI là xu hướng tất yếu và phù 
hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và bước đầu đã chứng minh được hiệu quả 
mang lại. Khi đó công việc của nhà tuyển dụng sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều cũng như 
ngày càng nâng cao chất lượng của việc tuyển dụng. Nhưng chúng ta cũng rất cần có 
cái nhìn xa hơn, không chỉ là tuyển dụng được những ứng viên tốt nhất mà phải tuyển 
dụng được những người phù hợp với văn hoá tổ chức nhất, từ đó giúp giữ chân nhân 
sự hiệu quả hơn, góp phần giảm nhẹ công tác tuyển dụng và đào tạo mới./. 
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TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP  

ThS. Châu Hoài Bão, ThS.NCS. Hồ Trần Quốc Hải 

Đại học Lao động – Xã hội (CS2) 

Tóm tắt 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới và sẽ 
tác động đến việc làm và toàn bộ đời sống của người lao động tại nhiều quốc gia, trên 
3 phương diện công nghệ cơ bản: trí tuệ nhân tạo (AI), internet kết nối vạn vật 
(internet of Things - IoT) và Dữ liệu lớn (Big Data). Nhìn một cách tổng quát, cuộc 
CMCN 4.0 sẽ làm tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân toàn 
cầu. Thế nhưng, mặt trái của CMCN 4.0 là có thể mang lại sự bất bình đẳng, đặc biệt 
là có thể phá vỡ thị trường lao động. Khi tự động hóa thay thế lao động chân tay trong 
nền kinh tế, khi robot thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, hàng triệu lao động trên 
thế giới có thể rơi vào cảnh thất nghiệp. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích những tác 
động của cuộc cách mạng 4.0 công tác quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Từ 
đó, đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị để giúp doanh nghiệp hoàn thiện công tác 
quản lý nguồn nhân lực.  

 

1. Đặt vấn đề 

Sự bùng nổ của Công nghiệp 4.0 trên phạm vi toàn cầu đang thổi một làn gió 
mới, làm thay đổi bộ mặt của các ngành then chốt, bằng việc ứng dụng các hệ thống tự 
động hóa, trao đổi dữ liệu và thuật toán đám mây vào quy trình làm việc. 

Không nằm ngoài vòng xoáy này, ngành nhân sự với thuật ngữ “HR 4.0” được 
nhắc đến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội hứa hẹn sẽ “thay 
da đổi thịt” quy trình tuyển dụng, cách thức đào tạo, đánh giá kết quả thực hiện công 
việc của nhân viên cũng như cách thức sử dụng mạng xã hội trong quá trình thu hút, 
đào tạo và phát triển nhân tài.  

Vì vậy, việc nhìn nhận những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến 
công tác quản lý nguồn nhân lực giúp các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, 
doanh nghiệp đưa ra các giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp tận dụng có hiệu quả cơ 
hội của cuộc cách mạng này mang lại. 

2. Khái quát về cách mạng công nghiệp 4.0. 
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Từ “cách mạng” có nghĩa là một sự thay đổi đột ngột và căn bản. Các cuộc cách 
mạng trong lịch sử diễn ra khi những công nghệ và cách thức mới trong việc nhận thức 
thế giới gây ra sự thay đổi sâu sắc trong hệ thống kinh tế và cấu trúc xã hội. Lấy lịch 
sử làm khung tham chiếu, những thay đổi đột ngột này có thể mất nhiều năm để nhìn 
thấy.1  

Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay 
đổi cơ bản các điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa và kỹ thuật. Cách mạng công nghiệp 
khiến lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, tạo ra lực lượng vật chất khổng lồ cho xã 
hội.  

Có nhiều cách phân loại khác nhau, nhưng nhìn chung hầu hết các nhà nghiên 
cứu trên thế giới đều cho rằng, cho đến nay lịch sử loài người đã và đang trải qua bốn 
cuộc cách mạng công nghiệp. Nếu như cuộc CMCN 1.0 (1784) là việc chấm dứt sự 
phụ thuộc của con người vào sức kéo động vật và sức người, chuyển sang sử dụng 
năng lượng hóa thạch, sức nước và hơi nước thì cuộc CMCN 2.0 bắt đầu vào khoảng 
thập kỉ 1850, khi các tiến bộ kinh tế và kỹ thuật có được nhờ phát triển tàu hơi nước, 
đường sắt. Đến cuối thế kỷ 19, động lực của Cách mạng công nghiệp là động cơ đốt 
trong và máy móc sử dụng điện. Năm 1914 (năm bắt đầu Thế chiến thứ nhất), giai 
đoạn thứ hai này kết thúc. Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba bắt đầu khoảng 1969, 
khi có các tiến bộ về hạ tầng điện tử, máy tính và công nghệ kĩ thuật số trên nền tảng là 
sự phát triển của chất bán dẫn, siêu máy tính (thập niên 1960), máy tính cá nhân (thập 
niên 1970 và 1980) và Internet (thập niên 1990). Cho đến cuối thế kỷ 20, quá trình này 
cơ bản hoàn thành nhờ những thành tựu khoa học công nghệ cao. Năm 1997, khi cuộc 
khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra là bước đánh dấu giai đoạn thứ ba kết thúc. Cách 
mạng Công nghiệp lần thứ tư ra đời trên cơ sở nền tảng của cuộc CMCN 3.0, trọng 
tâm là các phát minh, phát kiến và sự kết hợp của ba đại xu hướng: vật lý, số hóa và 
sinh học hay nói cách khác đó là sự kết hợp của ba thế giới: thế giới vật chất, thế giới 
số, và thế giới sinh vật2.  

Khái niệm CMCN 4.0 lần đầu tiên được đề cập trong bản “Kế hoạch hành động 
chiến lược công nghệ cao” được Chính phủ Đức thông qua vào năm 2012. Từ đó đến 
nay, thuật ngữ “Công nghiệp 4.0” được sử dụng rộng rãi trên thế giới để mô tả cuộc 
CMCN 4.0.  

                                            
1 Klaus Schwab (2016). The fourth industrial revolution. Dịch giả: Đồng Bích Ngọc và Trần Thị Mỹ Anh 
2 Trần Hồng Quang, Nguyễn Hồng Hà (2016), Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và dự báo tác động đến nền kinh tế Việt 
Nam, Tạp chí kinh tế và dự báo, Số 10-2016, tr 14 
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Hình 1: Lịch sử 4 cuộc cách mạng công nghiệp 

Nguồn: The Fourth Industrial Revolution, 2016 

Có thể nói, cuộc CMCN 4.0 sẽ rất khác so với ba cuộc cách mạng đã làm thay 
đổi năng lực sản xuất của con người trước đó và được dự báo sẽ làm đảo lộn toàn bộ 
cuộc sống của chúng ta. Bản chất của CMCN lần thứ 4 là dựa trên nền tảng công nghệ 
số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức 
sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 
3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy,... 

Hiện tại cả thế giới đang ở trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng này và là 
chiến lược bản lề cho các nước đang phát triển tiến đến để theo kịp với xu hướng thế 
giới và mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của con người. 

Cuộc CMCN 4.0 sẽ phát triển mạnh mẽ do nhu cầu tìm kiếm phương thức sản 
xuất mới hiệu quả, bền vững hơn trước những thách thức như biến đổi khí hậu, già hóa 
dân số hay các vấn đề an ninh khác ngày càng tăng lên. Cuộc cách mạng này sẽ mang 
tới nhiều cơ hội phát triển và hội nhập, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức 
với các nước đang phát triển như Việt Nam. 

3. Quá trình phát triển của quản trị nguồn nhân lực.  

Quản trị nguồn nhân lực đã có quá trình phát triển như sau: 
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Hình 2: Quá trình phát triển của quản trị nguồn nhân lực  

Nguồn: Tác giả tổng hợp  

HR 1.0 là giai đoạn phát triển tương ứng với thời kỳ đầu của nghiệp vụ quản trị 
nguồn nhân lực, khi vai trò thực hiện chủ yếu ở các nghiệp vụ hỗ trợ cơ bản như trả 
lương, bảo đảm an toàn lao động. Trong thời kỳ này, các công việc nhân sự được xử 
lý thủ công trên giấy. 

HR 2.0: Đây cũng là giai đoạn quản trị nguồn nhân lực phát triển các “kỹ năng 
cứng” –các hoạt động kỹ thuật chuyên môn về tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Các 
thiết bị điện bắt đầu được sử dụng, giúp sắp xếp quy trình hợp lí và gọn gàng hơn, 
nghiệp vụ được thao tác trên một số ứng dụng rời rạc và bắt đầu sử dụng máy tính. Ở 
Việt Nam, giai đoạn này tương ứng với thời kỳ phát triển công nghệ máy tính, khoảng 
những năm sau 1990. 

HR 3.0: Ở giai đoạn này, hoạt động quản trị nguồn nhân lực đã dần hướng 
sang phát triển kĩ năng mềm của cán bộ nhân sự như xử lý tài liệu, thu thập và phân 
tích thông tin, cảnh báo và khuyến nghị chính sách. Internet xuất hiện và dần được áp 
dụng, tuy nhiên chỉ là biện pháp hỗ trợ đằng sau “sân khấu lớn” mà không được tận 
dụng như một công cụ hay giải pháp hữu ích. Các tiện ích công nghệ của doanh nghiệp 
như website, intranet, server chủ yếu phục vụ cho giới thiệu và kinh doanh sản phẩm, 
chưa chú trọng cung cấp các dịch vụ nội bộ. Tại Việt Nam, thời kỳ này tương ứng với 
sự xuất hiện internet, khoảng sau 1995. 

HR 4.0: Đây là giai đoạn quản trị nguồn nhân lực khẳng định vai trò tư vấn và 
thiết kế chiến lược cho phát triển doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động thu hút, quản 
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trị và phát triển nguồn nhân lực với quy mô lớn hơn bằng những cách thông minh hơn, 
cung cấp được thông tin thời gian thực nhiều hơn cho nhà quản trị cấp cao. Tuyển 
dụng, đào tạo đã sử dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo. Phát triển tổ chức (tạo môi 
trường làm việc tốt, tính gắn kết, giá trị văn hóa doanh nghiệp, quản lý thay đổi) đã sử 
dụng các công cụ mạng xã hội và phân tích định tính các thông tin tại đó (social 
listening) nhằm cung cấp được những kết luận hữu ích phục vụ phát triển chính sách 
nhân sự nhanh, phù hợp hơn. Đây là thời kỳ sau năm 2010, khi công nghệ giúp kết nối 
thành tựu của tin học với viễn thông tạo dựng được khả năng cung cấp các tính năng 
thông minh hơn, thân thiện với con người hơn. 

4. Xu hướng của quản trị nhân sự dưới ảnh hưởng của CMCN 4.0 

Theo nghiên cứu thực hiện năm 2017 (Deloitte’s fifth annual Global Human 
Capital Trends report and survey) của Deloitte Development LLC, đề cập đến 10 xu 
hướng mới trong quản trị nhân sự3. Cụ thể :  

Xu hướng 1. Tổ chức của tương lai hiện hữu ngay hôm nay. Tốc độ của sự thay 
đổi và áp lực liên tiếp trong thời đại 4.0 khiến các chuyên viên nhân sự nhận ra rằng 
việc xây dựng tổ chức của tương lai là một thách thức quan trọng cần làm ngay lúc 
này. Họ nhận thấy phải thiết kế lại một tổ chức mới nhằm tích cực thích ứng được với 
tốc độ thay đổi của môi trường kinh doanh và lực lượng lao động, tạo nên sự nhạy bén 
của tổ chức. 

Xu hướng 2. Phát triển nghề nghiệp và học tập. Bản thân những công việc 
thường xuyên phải thay đổi nhiệm vụ hoặc cách làm trong kỷ nguyên số đòi hỏi các kỹ 
năng mới luôn được trau dổi. Vì vậy, các công ty hướng tới những trải nghiệp học tập 
xuyên suốt, cho phép nhân viên xây dựng các kỹ năng nhanh chóng, dễ dàng và phù 
hợp với khả năng riêng của họ trong suốt quá trình làm việc và thăng tiến trên lộ trình 
nghề nghiệp. 

Xu hướng 3. Thu hút nhân tài: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để tuyển dụng. Tìm kiếm 
và chiêu mộ người phù hợp là vấn đề sống còn đối với bất kỳ công ty nào. Thu hút 
nhân tài hiện đã trở thành thử thách quan trọng xếp thứ 3 mà các công ty phải đối mặt. 
Ngày nay, việc tìm kiếm ứng viên được hỗ trợ bởi nhiều công cụ: thông qua mạng xã 
hội, số liệu phân tích và các phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp được khả năng 
nhận thức để tìm kiếm nhân sự theo một cách mới. Quá trình kiểm tra năng lực ứng 
viên cũng được sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot (chatbot) để cáng đáng được khối lượng 
lớn công việc của nhà tuyển dụng, từ đó quyết định được nhanh hơn và số lượng lớn 
hơn về việc tuyển mộ nhân sự. 

                                            
3 Deloitte’s fifth annual Global Human Capital Trends report and survey, 2017 
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Xu hướng 4. Trải nghiệm của nhân viên: văn hóa, sự gắn kết và hơn thế nữa. 
Văn hóa doanh nghiệp và sự gắn kết là các yếu tố tạo nên trải nghiệm của nhân viên ở 
công ty. Đã qua rồi cái thời nhân viên đơn thuần chỉ là người làm công ăn lương, giờ 
đây, nhân viên cũng chính là một đối tác của doanh nghiệp 

Xu hướng 5.  Quản lý hiệu quả công việc có vai trò chủ đạo. Khoảng 5 năm 
trước, các công ty đã thử nghiệm những hướng tiếp cận mới trong quản trị hiệu quả 
làm việc. Hiện nay, nhiều công ty đang giảm sự tập trung vào việc thẩm định, thay vào 
đó là chú trọng đào tạo và lắng nghe phản hồi liên tục, triển khai những khuôn mẫu 
làm việc mới trên quy mô lớn hơn. Hướng tiếp cận mới đến việc quản trị hiệu suất làm 
việc đã góp phần tăng hiệu suất và thay đổi văn hóa tổ chức 

Xu hướng 6. Ranh giới giữa lãnh đạo và nhân viên đã xóa nhòa. Khi các mô 
hình tổ chức số hóa nổi lên, sự lãnh đạo cũng dần thay đổi. Ngày nay, các tổ chức đòi 
hỏi sự năng động, đa dạng, và cần những nhà lãnh đạo trẻ hoặc những mô hình lãnh 
đạo mới, không có ranh giới thang bậc và đơn giản hóa các thủ tục, nhằm bắt kịp “con 
đường số hóa” để tăng tốc doanh nghiệp. Nhiều công ty đã xóa nhòa biên giới của 
những cấp bậc quản lý truyền thống, trao quyền cho nhân viên nhiều hơn để tạo được 
những hạt giống lãnh đạo mới thúc đẩy được tổ chức thay đổi phù hợp với kỷ nguyên 
số. 

Xu hướng 7. Quản trị nhân sự số bao trùm nền tảng công nghệ, con người và 
công việc. Khi cả doanh nghiệp tiến tới kỹ thuật số, quản trị nhân sự phải trở thành 
người dẫn đầu trong tổ chức số hóa ấy. Nghĩa là vượt ra khỏi những khuôn khổ truyền 
thống để phát triển nguồn nhân lực thế hệ mới trong không gian làm việc kỹ thuật số, 
áp dụng công nghệ để thay đổi cách mà chúng ta làm việc và liên kết với nhau trong 
công việc. Ngày nay những nền tảng mới và sự đa dạng của các công cụ đã giúp ích 
cho việc xây dựng các tổ chức và nguồn nhân lực thế hệ mới. 

Xu hướng 8. Phân tích nhân sự để ra quyết định phù hợp. Dữ liệu về con người 
trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong quá trình ra quyết định và thực hiện 
công việc. Trước đây, chỉ có các chuyên viên dữ liệu mới thực hiện việc phân tích, 
nhưng hiện tại, việc này chính là chìa khóa hỗ trợ mọi thứ từ vận hành, quản lý cho 
đến thu hút nhân tài và các hoạt động tài chính. Do vậy, bộ phận quản trị nhân sự 
không những thành thạo về kỹ thuật phân tích mà còn phải làm chủ các nội dung 
chuyên môn để đưa ra được báo cáo phù hợp với nhu cầu thông tin phục vụ ra quyết 
định của các cấp. Tuy nhiên, việc sẵn sàng tận dụng các số liệu phân tích con người 
vẫn còn là một thách thức ở mọi doanh nghiệp tại Việt Nam. 
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Xu hướng 9. Đa dạng và hội nhập các thành phần xã hội vẫn chưa thành hiện 
thực. Sự công bằng, tính hợp lý và sự hòa nhập nhân viên thuộc các thành phần xã hội 
là những vấn đề thuộc tầm CEO ở các doanh nghiệp khắp thế giới. Các nhà điều hành 
không thể rũ bỏ những chiến lược đa dạng hóa, tức là sử dụng nhân lực không phân 
biệt giới tính, độ tuổi, sắc tộc, tôn giáo, tình trạng sức khỏe (sử dụng cả người khuyết 
tật), địa lý. Tuy nhiên, những nỗ lực tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nhân lực có đặc 
điểm mà doanh nghiệp kỳ vọng vẫn tạo nên sự kỳ thị không có chủ ý trong cộng đồng 
doanh nghiệp. Từ đó, vấn đề về sự đa dạng và hòa nhập các thành phần xã hội tiếp tục 
là một thách thức khiến nhiều tổ chức nản lòng. 

Xu hướng 10. Tương lai của việc làm: lực lượng lao động được phân hóa. 
Robot, AI, máy tính từ lâu đã trở thành xu hướng ứng dụng chủ đạo trong nền kinh tế 
mở. Các công ty giờ đây không chỉ sử dụng các lao động cố định mà còn hợp tác với 
những lao động tự do (freelancer) trong nền kinh tế thời vụ. Công nghệ cũng giúp cho 
kinh tế chia sẻ (sharing economy) được phát triển và lực lượng lao động từ đó phân 
hóa rõ nét giữa nhân sự cơ hữu và nhân sự thời vụ của doanh nghiệp, tạo nên những 
thông lệ sử dụng đa dạng giúp cho hiệu quả của doanh nghiệp được gia tăng, đồng thời 
các công việc sẽ được thiết kế lại. 

5. Một số giải pháp và khuyến nghị trong quản trị nguồn nhân lực 4.0 

Ứng dụng công nghệ trong trị nguồn nhân lực  

Những ứng dụng thông minh giúp cho Quản trị nhân sự khẳng định vai trò chiến 
lược trong doanh nghiệp – mô tả một số công cụ giúp cho người làm nghiệp vụ HR gia 
tăng hiệu suất, nhà quản trị nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp nắm bắt thông tin 
kịp thời, có đủ nguồn lực để ra quyết định cho các định hướng chiến lược. 

Ban đầu, ngành Quản trị nhân sự coi một phần mềm nhân sự là ứng dụng công 
nghệ tiên tiến nhất. Tuy nhiên, với thực tế vận hành các hoạt động quản trị nhân sự 
mang nặng tính hành chính, các phần mềm được phát triển thời gian trước những năm 
2000 cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu thao tác nghiệp vụ và không đưa ra được các báo 
cáo quản trị cần thiết cho các quyết định chiến lược. Phân tích nhu cầu đào tạo, hiệu 
quả tuyển dụng và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chưa bao giờ được phản ánh 
trong các tính năng của phần mềm thời gian đó. 

Sau năm 2000, các doanh nghiệp có xu hướng phản ánh hoạt động trên một hệ 
thống hợp nhất tạm gọi là ERP, tức là quản trị nhân sự được khởi tạo như một cấu 
phần của phần mềm quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, có ba lý do chính khiến cho các 
phần mềm ERP hiếm khi có cấu phần quản trị nhân sự (HRM) đáp ứng được nhu cầu 
quản lý, bao gồm: 
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- Bản thân doanh nghiệp chưa có được mức độ phát triển cao của nghiệp vụ 
quản trị nguồn nhân lực. Khái niệm về các phân tích nhân sự, nghiên cứu xu hướng và 
ra quyết định chính sách như một chức năng chiến lược của quản trị nhân sự vẫn chưa 
tồn tại trong nhận thức của các nhà điều hành cấp cao. Họ chưa đặt ra đầu bài này cho 
bộ phận quản trị nhân sự. Bản thân những người làm quản trị nhân sự do không được 
tiếp cận với hoạt động bài bản, có kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp và quản 
trị nhân sự tốt, nên không thể chủ động đưa ra những báo cáo có giá trị quản lý để thay 
đổi quan niệm của nhà lãnh đạo cấp cao. 

- Số đông doanh nghiệp chưa áp dụng phương pháp quản trị nhân sự hiện đại, 
một phần do thiếu người thực hiện, một phần do ưu tiên đầu tư vào hệ thống sản xuất 
kinh doanh đã tiêu tốn nhiều thời gian và nỗ lực của doanh nghiệp, một phần khác do 
chất lượng của thực thi phương pháp bị phụ thuộc vào trình độ của nhà quản lý – vốn 
là những người giỏi chuyên môn, quản lý thành thạo kỹ thuật hơn là quản lý con 
người. 

- Các nhà phát triển phần mềm còn thiếu rất nhiều kiến thức thực tế về vận hành 
chức năng quản trị nhân sự. Họ chưa tư vấn được cho doanh nghiệp hoàn thiện các 
luồng công việc của quản trị nhân sự trong quá trình thực hiện phân tích nghiệp vụ 
(business analysis – BA), một phần cũng do bản thân họ chưa được tiếp xúc với hệ 
thống quản trị hiện đại 

Một vấn đề mà chúng ta cần lưu ý là các phần mềm nhân sự trước đây là thiếu 
sự tích hợp với các phần mềm quản lý chức năng lõi (CRM, DMS, quản lý sản xuất 
hoặc cả ERP) dẫn đến việc dữ liệu nhân sự chạy độc lập và thiếu thông tin về kết quả, 
hiệu suất của nhân viên từ các hệ thống phần mềm kia. Rất nhiều phần mềm nhân sự 
mới chỉ tập trung vào chức năng hồ sơ nhân sự. Xu hướng sử dụng nhiều phần mềm 
quản lý chức năng khác nhau để tận dụng tối đa khả năng của từng phần mềm đang nổi 
lên mạnh mẽ, đòi hỏi có sự tích hợp giữa phần mềm nhân sự với các phần mềm khác. 

Lấy ví dụ như KPI, ở rất nhiều công ty được giao cho Phòng nhân sự quản lý. Vì 
lẽ đó, nhiều người coi KPI là một phần của phần mềm quản lý nhân sự. Tuy nhiên, nếu 
hiểu cho đúng, KPI phải được quản lý ở các phần mềm như: 

- Phần mềm quản lý chức năng lõi: CRM, DMS, Quản lý sản xuất, Quản lý dự 
án… là đầu mối phát sinh dữ liệu về KPI của công ty, bộ phận và cá nhân 

- Phần mềm KPI: là phần mềm giúp đặt thiết kế bản đồ chiến lược, đặt chỉ tiêu, 
tính toán các chỉ tiêu KPI dựa trên dữ liệu từ các phần mềm lõi cung cấp 
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- Phần mềm nhân sự: Sử dụng kết quả đánh giá KPI cá nhân hoặc bộ phận từ 
phần mềm KPI, phục vụ cho công tác tính lương, đánh giá nhân sự, quản lý thăng 
tiến… 

Sau này, khi các ứng dụng đa dạng trên nền tảng công nghệ mở, internet vạn vật 
và khả năng tích hợp cao được đưa vào quản trị nhân sự, nhiều doanh nghiệp đã chớp 
thời cơ để số hóa nhanh chóng các hoạt động quản trị nguồn nhân lực của mình. Tuy 
nhiên, để ứng dụng thành công việc số hóa quản trị nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần 
chú ý đến những điều kiện sau đây: 

- Có sự lãnh đạo cho định hướng ứng dụng hệ thống thông tin quản lý trong 
doanh nghiệp. Bất cứ sự thay đổi nào cũng đòi hỏi một nỗ lực quản lý thay đổi. Do đó, 
việc tìm người có khả năng thực thi vai trò nêu trên đóng vai trò rất quan trọng. 

- Cần có các phân tích chỉ tiêu định lượng ban đầu liên quan tới mục tiêu đầu tư 
và ước lượng giá trị mang lại. Chi phí đầu tư cho hệ thống phải tương xứng với giá trị 
mang lại cho các nhà quản lý cấp trung và cấp cao.  

- Chọn thời điểm đầu tư thích hợp. Khi hệ thống quản lý chưa được chuẩn hóa, 
các nghiệp vụ thực hiện chưa logic và đúng chuẩn nghề nghiệp, luồng công việc chưa 
tạo nên một dòng chảy hợp lý, thì việc áp dụng phần mềm là không khả thi. Một số 
doanh nghiệp hy vọng rằng phần mềm sẽ giúp tự chuẩn hóa được các quy trình công 
việc đã cố gắng đầu tư nhưng thường thất bại trong việc xây dựng một quy trình khiên 
cưỡng không phù hợp với mô hình quản trị và văn hóa ra quyết định của mình. Do 
vậy, cần bảo đảm chuẩn hóa được hệ thống trước khi thực hiện đầu tư phần mềm. 

- Nâng cao kỹ năng xử lý thông tin của nhà quản lý cấp cao và quản trị nhân sự. 
Họ cần được đào tạo để có khả năng sử dụng thành thạo các mô hình thống kê và phân 
tích dữ liệu, chỉ số hiệu quả quản trị nhân sự, do vậy khi được cung cấp dữ liệu và 
thông tin, họ sẽ biết sử dụng ra sao và để làm gì.  

- Tìm kiếm được phần mềm phù hợp. Các phần mềm cung cấp hiện nay trên thị 
trường chưa hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của các nhà quản lý về hiệu suất hóa xử 
lý nghiệp vụ, tăng tính tức thời và chính xác của các thông tin phục vụ ra quyết định. 
Do vậy, doanh nghiệp cần cân nhắc tới khả năng tùy chỉnh phần mềm của nhà cung 
cấp để phù hợp với mô hình vận hành công việc của mình. 

Một số ứng dụng khác có thể được xem xét sử dụng như một công cụ có thể tích 
hợp kết quả hoặc liên kết sử dụng vào các hệ thống phần mềm riêng của doanh nghiệp 
như sau 

- Mạng xã hội Linked-in, Facebook được sử dụng như một nguồn thông tin ứng 
viên và đánh giá năng lực sơ bộ của ứng viên trong tuyển dụng 
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- Các nguồn học liệu mở được tải lên Youtube có thể được sử dụng như một 
nguồn học liệu cho doanh nghiệp trong các chương trình đào tạo 

- Các công cụ khảo sát trực tuyến như Google Docs, Monkey Survey giúp lấy ý 
kiến đánh giá hoặc phản hồi của các đối tượng trong doanh nghiệp, với kết quả được 
lưu trữ tại phần mềm của doanh nghiệp nhằm theo dõi được lịch sử các hoạt động và 
kết quả của khảo sát ý kiến 

- Các ứng dụng quản lý công việc theo nhóm như Workplace by Facebook, 
DigiiTask giúp theo dõi giao việc, thực hiện công việc và thúc đẩy hoàn thành kết quả 
của nhóm. 

Khuyến nghị đối với các doanh nghiệp  

Lịch sử ngành quản trị nhân sự chứng kiến sự thay đổi vượt trội của hoạt động 
quản trị nhân sự tại doanh nghiệp trong hơn 40 năm gần đây, khi bộ phận quản trị nhân 
sự từ vai trò thực thi các thủ tục hành chính đã trở thành một bộ phận xây dựng và thực 
thi chiến lược nhờ thay đổi kép ở hai lĩnh vực: 

- Phương thức quản trị con người được tối ưu hóa cùng với sự gia tăng về kiến 
thức, kỹ năng của bộ phận quản trị nhân sự và quan điểm quản trị của lãnh đạo cấp 
cao; 

- Nền tảng công nghệ và các ứng dụng thông minh cung cấp cho doanh nghiệp 
một công cụ tốt giúp cho công tác quản trị nguồn nhân lực được tăng cường hiệu suất 
và gia tăng giá trị quản lý. 

Hai thay đổi này đồng thời xảy ra như một xu hướng không thể đảo ngược đã 
tạo nên cơ hội để bộ phận quản trị nhân sự được sắm vai chiến lược và dài hạn hơn 
trong doanh nghiệp. HR4.0 đã hiện hữu tại Việt Nam và mở ra một tương lai phát triển 
mạnh mẽ cho đào tạo và phát triển nhân lực của ngành quản trị nguồn nhân lực, cũng 
đồng thời đặt ra một thách thức lớn đối với các trường đào tạo và dạy nghề đáp ứng 
được chất lượng nhân sự mà doanh nghiệp đòi hỏi đối với ngành này. 

Các chương trình đào tạo nhân lực ngành quản trị nhân sự cần xây dựng theo 
hướng đáp ứng khung năng lực của cán bộ quản trị nhân sự mà Liên hiệp Quản trị 
Nhân sự Thế giới (WFPMA) đưa ra. Khung nội dung đào tạo cần ít nhất có hai mảng 
chính:  

- Các nội dung chuyên sâu về đầy đủ 11 mảng nghiệp vụ quản trị nhân sự mà 
các doanh nghiệp đang thực hiện, với các lý thuyết, công cụ và kỹ năng chuyên môn 
để tạo ra kết quả đầu ra thông dụng nhất cho tổ chức và doanh nghiệp; 
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- Các kỹ năng mềm (giao tiếp thuyết phục, giải quyết vấn đề, phân tích và tổng 
hợp sử dụng công nghệ, quản lý thông tin) và tâm thế song hành cũng kinh doanh, 
phục vụ nội bộ. 

Đây là thách thức lớn đối với người xây dựng chương trình đào tạo, thực hiện 
đào tạo và khảo thí, bởi chúng ta còn thiếu nhiều giảng viên có kinh nghiệm thực tế và 
thường xuyên được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp để trải nghiệm được các 
thực hành tốt và giải pháp quản trị thực tế. Thách thức đó cũng gợi ý tới một cách làm 
mà các cơ sở giáo dục và đào tạo thế giới đã thực hiện, là gửi giảng viên đi làm việc tại 
tổ chức và doanh nghiệp, hoặc mời nhân sự làm việc tại tổ chức và doanh nghiệp làm 
giảng viên thỉnh giảng, ký các chương trình hợp tác lâu dài với doanh nghiệp để tạo hệ 
thống tiếp nhận sinh viên thực tập một cách bài bản, có mục tiêu và tiêu chuẩn thực 
hiện thực tập để đánh giá được chất lượng thực tập./. 
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PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG TRONG THỜI KỲ CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ 

ThS. Đinh Thị Tâm- Vũ Thúy Anh 

Trường Đại học Lao động – Xã hội (CS2) 

TÓM TẮT 

Bài viết trình bày những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
(CMCN 4.0) tới công tác tuyển dụng ở các doanh nghiệp. Từ việc phân tích thương 
hiệu tuyển dụng ở các doanh nghiệp, bài viết chỉ ra những phương hướng để nhà tuyển 
dụng có thể xây dựng thương hiệu nhằm thu hút được nhân tài.  

Từ khóa: Thương hiệu tuyển dụng, nhà tuyển dụng, CMCN 4.0, phần mềm 
tuyển dụng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự hợp nhất giữa các lĩnh vực công nghệ, 
kỹ thuật số, sinh học để giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, sự kết hợp giữa các hệ 
thống ảo và thực, các hệ thống kết nối internet. Có nghĩa là máy móc và các phương 
tiện công nghệ hiện đại dần thay thế sức lao động của con người. Lĩnh vực nào cũng bị 
ảnh hưởng như ngành nhân sự  

Công tác tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự có thể thấy sự ảnh hưởng rõ rệt. Các 
nhà tuyển dụng trong thời kỳ CMCN 4.0 có thể tìm kiếm ứng viên dễ dàng hơn do 
thông tin cá nhân được đưa lên trên mạng xã hội nhiều hơn. Bên cạnh đó, qua mạng xã 
hội, nhà tuyển dụng đã có kết nối với các ứng viên tiềm năng trước khi có nhu cầu 
tuyển dụng. Công nghệ cũng giúp họ có thể ứng dụng các phần mềm để quảng bá nhu 
cầu tuyển dụng của mình với ứng viên, chỉ ra được hoặc làm nổi bật những chủ đề nội 
dung mà ứng viên quan tâm.  

Thách thức lớn đặt ra với nhà tuyển dụng hiện nay là: sự thay đổi về môi trường 
làm việc, ví dụ từ trực tiếp sang trực tuyến cho phép người lao động muốn làm việc bất 
cứ chỗ nào hoặc bất cứ lúc nào hoặc làm việc cho nhiều công ty một lúc và điều này 
các doanh nghiệp lớn, truyền thống không muốn.  

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ thông tin cùng với nhận thức của ứng 
viên về thương hiệu doanh nghiệp đã tạo ra nhiều khó khăn cho việc tuyển dụng. Nhà 
tuyển dụng cần có những thay đổi nhất định để nâng cao hiệu quả tuyển dụng nếu 
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muốn tìm kiếm các nhân tài, một trong những cách đó là xây dựng thương hiệu nhà 
tuyển dụng. Đây chính là những nội dung tiếp theo của bài viết. 
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2. Tìm hiểu về thương hiệu nhà tuyển dụng 

Khái niệm Employer Brand (tạm dịch: Thương hiệu nhà tuyển dụng) đã được 
đưa ra từ giữa những năm 1990. Thương hiệu nhà tuyển dụng được hiểu là uy tín 
thương hiệu công ty dưới tư cách là nhà tuyển dụng thay vì uy tín của một doanh 
nghiệp trên thị trường. 

Theo Brett Minchington của The Em ployer Brand Instituts, thương hiệu nhà 
tuyển dụng là hình ảnh của nhà tổ chức như một nới làm việc tuyệt vời trong tâm trí 
nhân viên và ứng viên tiềm năng. Dựa trên khái niệm trên Anphabe đã đưa ra các tiêu 
chí đo lường thương hiệu nhà tuyển dụng gồm4:  

 

Làm tốt những yếu tố trên, doanh nghiệp tạo ra thương hiệu tuyển dụng riêng 
mà ai cũng muốn làm việc cho tổ chức như vậy 

Nhờ có thương hiệu tuyển dụng sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí tuyển dụng, thu 
hút nhân tài và giữ chân nhân viên. Theo thống kê gần đây cho biết: “có tới 56% người 
tìm việc cho rằng thương hiệu người sử dụng lao động đang trở nên quan trọng hơn so 
với 5 năm trước. Lý do là kinh nghiệm làm việc trong một tổ chức có thương hiệu 
mạnh rất có giá trị đối với con đường sự nghiệp tương lai của ứng viên. Khi đưa ra 
quyết định về nơi nộp đơn xin việc, 84% người tìm việc nói rằng danh tiếng của doanh 
nghiệp là vô cùng quan trọng. Trong khi đó, 50% các ứng viên cho biết họ sẽ không 

                                            
4 https://odclick.com/chuyen-san/tu-duy-va-cong-cu/phat-trien-thuong-hieu-nha-tuyen-dung/ 
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làm việc cho một doanh nghiệp có danh tiếng xấu ngay cả khi được đề nghị mức lương 
cao”.5 

Trong nghiên cứu gần đây về thương hiệu tuyển dụng cho thấy: 41% nhân viên 
cho rằng lãnh đạo cần biết phân quyền cho cấp dưới để tạo ra sức mạnh tổng hợp, 35% 
đồng ý rằng môi trường mạng xã hội là nơi thích hợp nhất để xây dựng thương hiệu 
nhà tuyển dụng., 60% CEO được hỏi đều cho rằng họ chính là người cần chịu trách 
nhiệm trực tiếp việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.6 

 
Do vậy, thương hiệu công ty mạnh sẽ là nền tàng quan trọng để xây dựng một 

thương hiệu nhà tuyển dụng. 

3. Vai trò của thương hiệu nhà tuyển dụng 

Thương hiệu nhà tuyển dụng tốt sẽ giúp doanh nghiệp trở thành nơi lý tưởng để 
làm việc, giữ chân nhân tài, đặc biệt là các tài năng trẻ. Quá trình tuyển dụng sẽ dễ 
dàng hơn khi thương hiệu của doanh nghiệp đã quen thuộc với các ứng viên tiềm năng. 
Doanh nghiệp sẽ giảm chi phí tuyển dụng và giảm tỉ lệ nghỉ việc của nhân viên. 

Các ứng viên tìm hiểu về công ty qua các sản phẩm, dịch vụ hoặc từ kiến thức 
và kinh nghiệm cá nhân của họ. Thương hiệu nhà tuyển dụng cũng có thể giúp tăng 
gắn kết cho các nhân viên vì họ hiểu rõ công ty của họ, và họ biết mục tiêu mà cả tập 
thể đang cùng hướng tới. 

Một thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh mẽ sẽ thu hút nhiều tài năng hơn và giúp 
doanh nghiệp dẫn đầu trong thị trường việc làm cạnh tranh.  

Thương hiệu của nhà tuyển dụng sẽ đi kèm với văn hóa của doanh nghiệp. Bằng 
cách tạo ra văn hóa làm việc tích cực, doanh nghiệp có thể định hình nhận thức của các 
                                            
5 https://blog.trginternational.com/vi/3-thach-thuc-tuyen-dung-ma-doanh-nghiep-viet-phai-doi-mat-hien-nay 
6 https://www.brandsvietnam.com/7875-Employer-Branding-Xay-dung-thuong-hieu-cho-nha-tuyen-dung 
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ứng viên về thương hiệu nhà tuyển dụng của công ty. Những quyền lợi hấp dẫn như 
khen thưởng khi họ đạt thành tích, chương trình phúc lợi linh hoạt, và hỗ trợ sự cân 
bằng giữa công việc và cuộc sống của các nhân viên, hợp nhất mục tiêu của nhân viên 
và doanh nghiệp sẽ đóng góp đáng kể vào thương hiệu nhà tuyển dụng của doanh 
nghiệp7. 

Thương hiệu nhà tuyển dụng của doanh nghiệp được phản ánh tốt nhất qua nhân 
viên và mức độ sẵn sàng quảng bá cho thương hiệu doanh nghiệp của họ. Những đánh 
giá của nhân viên là nguồn thông tin giá trị nhất cho quá trình sàng lọc doanh nghiệp 
của ứng viên. Các nhân viên tiềm năng nhận thấy sự tôn trọng của doanh nghiệp đối 
với ý kiến của nhân viên, và do đó, họ cảm thấy việc ứng tuyển cho doanh nghiệp trở 
nên hấp dẫn hơn. 

4. Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng 

Xu hướng của các ứng viên hiện nay là muốn làm cho các doanh nghiệp có 
thương hiệu nhiều hơn. Do vậy, để thu hút được các ứng viên tài này, nhà tuyển dụng 
cần phải xây dựng thương hiệu riêng cho mình.  

Thương hiệu tuyển dụng được xây dựng những sứ mệnh, tinh thần mà doanh 
nghiệp đang theo đuổi. Phần này sẽ là những giá trị mà nhà tuyển dụng muốn truyền 
tải tới ứng viên như sứ mệnh, văn hóa, phúc lợi. Giá trị càng nhiều hoặc càng tiềm 
năng, doanh nghiệp càng dễ thu hút nhiều tài năng. Tuy nhiên, thương hiệu tuyển dụng 
đòi hỏi ở nhà tuyển dụng phải đầu tư và mất nhiều thời gian để xây dựng. 

 Thương hiệu tuyển dụng thể hiện bên ngoài chính là những hình ảnh mà doanh 
nghiệp bạn thể hiện ra bên ngoài từ mạng xã hội như Facebook hay LinkedIn, website 
của công ty cho đến việc cách mỗi nhân viên trong công ty bạn kể câu chuyện về nơi 
mà mình làm việc... phần này là bề mặt của thương hiệu tuyển dụng có thể làm và dễ 
dàng thiết lập nhờ công nghệ. 

Khi xây dựng thương hiệu tuyển dụng cần doanh nghiệp cần chú ý: 

- Đánh giá thực trạng, điều kiện hiện tại của mình, nhìn nhận lại hình ảnh của 
doanh nghiệp hiện tại từ môi trường làm việc, năng lực lãnh đạo, văn hóa doanh 
nghiệp và cơ chế đãi ngộ. Tiếp theo đó là xác định các đặc trưng, lợi ích của doanh 
nghiệp nhằm thu hút ứng viên hoặc tạo động lực gắn kết lâu dài cho nhân viên hiện tại. 

- Truyền bá thương hiệu bằng hình ảnh: hình ảnh này có thể các bức ảnh chụp 
hoặc các video về doanh nghiệp. Nội dung có thể là các hoạt động hoặc sự kiện đặc 
sắc, hàng ngày của công ty… giúp ứng viên sẽ tương tác với doanh nghiệp nhiều hơn.  

                                            
7 https://blog.trginternational.com/vi/thuong-hieu-nha-tuyen-dung-dang-tro-nen-quan-trong-hon-bao-gio-het 
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- Xây dựng trang tuyển dụng doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chí: dễ nhìn, đơn 
giản, cập nhật, tương tác, thể hiện văn hóa doanh nghiệp. Đây là nơi ứng viên tìm kiếm 
những thông tin, lợi ích và những ấn tượng ban đầu về công ty. Và nó là công cụ đề 
giúp nhà tuyển dụng tạo ra sức hút với các ứng viên. 

- Xây dựng bản mô tả công việc: bản mô tả công việc cần phải rõ ràng, mạch lạc 
để phân công nhân viên dễ dàng, ứng viên nhìn vào để thấy việc cần phải làm và 
những yêu cầu tối thiểu mà bản thân phải có hoặc cần được nâng cao. Bản mô tả công 
việc sẽ giúp sàng lọc những nhân tố sáng giá, là bằng chứng cho sự chuyên nghiệp của 
công ty. 

- Xây dựng văn hóa tổ chức: bằng cách tạo ra văn hóa làm việc tích cực, doanh 
nghiệp có thể làm cho các ứng viên nhìn nhận về thương hiệu nhà tuyển dụng. Những 
quyền lợi hấp dẫn như khen thưởng khi họ đạt thành tích, chương trình phúc lợi linh 
hoạt, hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, hợp nhất mục tiêu của cá nhân 
và tổ chức sẽ đóng góp đáng kể vào thương hiệu nhà tuyển dụng của doanh nghiệp. 

Thực hiện xây dựng được thương hiệu tuyển dụng sẽ giúp cho doanh nghiệp 
phát triển hàng năm và điều chỉnh theo những thay đổi từ thị trường, cải tiến từ khoa 
học công nghệ. 

5. Kết luận 

Nền kinh tế đang trong tình trạng khó khăn và thắt chặt chi tiêu. Thương hiệu 
tuyển dụng là một cách để có được lợi nhuận đầu tư tốt nhất từ những nhân viên của 
mình. Nó sẽ cho chúng ta biết nơi để phân bổ nguồn lực quý báu của tổ chức, để chắc 
chắn rằng chúng ta đang thu hút đúng ứng viên để phát triển doanh nghiệp.  

Một thương hiệu mạnh là một điểm cộng cho cả công ty và người tìm việc, tất 
nhiên nó cũng là một thắng lợi đối với chúng ta – những nhà quản lý nhân sự trong kỷ 
nguyên cách mạng công nghiệp 4.0./. 
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ỨNG DỤNG KHUNG NĂNG LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN 
NHÂN LỰC  

ThS. Trần Đức Tài 

Trường Đại học Văn Lang 

Tóm tắt:  

Khung năng lực chuyển tải một cách nhìn thống nhất về công việc, là công cụ 
cho phép các nhà quản lý và các chuyên gia tư vấn về quản trị nguồn nhân lực có 
khung tham thiếu chung với các kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện có hiệu quả 
các hoạt động liên quan đến quản trị nguồn nhân lực, cho phép đánh giá mức độ phù 
hợp giữa việc làm và người làm việc, một mặt có thể xác định những năng lực cần có 
để đảm trách một vị trí làm việc, một công việc hay nghề nghiệp; Mặt khác, có thể 
đánh giá năng lực thực sự của một cá nhân. Có thể thấy rằng, khung năng lực là công 
cụ hữu hiệu để quản lý hầu hết các lĩnh vực của nguồn nhân lực. 

Từ khóa: Năng lực, Khung năng lực, Từ điển năng lực, Quản trị, Nguồn nhân 
lực 

 

1.  Đặt vấn đề 

Đầu tư vào con người, xây dựng và duy trì một đội ngũ nhân lực nhiệt tình, có 
chất lượng và cam kết gắn bó gắn bó lâu dài cùng với sự phát triển bền vững của tổ 
chức, phản ứng linh hoạt với những thay đổi của xã hội đang trở thành một thách thức 
lớn đối với các nhà quản trị hiện nay khi các yếu tố cạnh tranh truyền thống của các 
doanh nghiệp như vốn, nguyên vật liệu, công nghệ… dần trở nên bão hòa. Theo những 
nhà quản trị và các chuyên gia nghiên cứu về quản trị cho rằng mục tiêu của tổ chức 
không thể đạt được nếu không có sự cam kết gắn bó lâu dài và làm việc có hiệu quả 
của các thành viên trong tổ chức (Tella, 2007).  

Có thể thấy rằng, con người vốn được coi là tài sản lớn của một tổ chức, doanh 
nghiệp nhưng sẽ trở thành gánh nặng nếu không được quản trị một cách có hiệu quả. 
Thực vậy, hoạt động của doanh nghiệp có được vận hành suôn sẻ hay không phụ thuộc 
rất nhiều vào chất lượng nguồn nhân lực. Chính vì thế, hoạt động quản trị nguồn nhân 
lực luôn là một vấn đề nan giải, một bài toán chiến lược đối với mỗi doanh nghiệp, tổ 
chức trong thời kỳ hội nhập, đòi hỏi công tác quản trị phải thật sự khoa học, lôgic, linh 
hoạt, chuẩn hoá và hiệu quả. 
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Tại sao với cùng một công việc, cùng một khoảng thời gian trong cùng điều kiện 
như nhau: có người làm việc rất hiệu quả còn người khác thì không? Theo các nghiên 
cứu trong hơn ba mươi năm qua cho thấy những cá nhân có thành tích vượt trội đã sử 
dụng các hành vi khác nhau để hoàn thành công việc. Đồng thời, các nghiên cứu cũng 
chỉ ra rằng những cá nhân có thành tích vượt trội đã sử dụng kết hợp nhiều phương 
pháp và hành vi so với những cá nhân khác chứ không phải là một hành vi duy nhất. 
Như vậy, có thể nhận định rằng: phương pháp quản lý dựa trên năng lực là một 
phương pháp xác định, chuẩn hóa và áp dụng các hành vi có thể tạo ra sự khác biệt về 
hiệu quả giữa những cá nhân xuất sắc và những người bình thường, đảm bảo một cách 
hiểu thống nhất khi nói về các hành vi quan trọng gắn với công việc.  

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực đội ngũ, phát triển năng lực… luôn là vấn 
đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị. Tuy nhiên, năng lực là gì? Nâng cao năng 
lực đến đâu? Làm thế nào để nâng cao năng lực? thì chưa hẳn đã được hiểu và trả lời 
một cách đầy đủ đối với bản thân người lao động và cả nhà quản lý. Mặt khác, tổ chức 
là một tập hợp những cá nhân làm việc với nhau nhằm đạt được mục đích, mục tiêu 
của tổ chức. Năng lực của tổ chức chính là năng lực của từng cá nhân tạo nên, được 
bồi dưỡng và phát triển thành năng lực cốt lõi, đặc trưng của mỗi tổ chức. 

Chính vì thế, nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực chính là việc lựa chọn, phát 
triển, không ngừng tìm cách nâng cao và sử dụng hiệu quả năng lực làm việc của từng 
cá nhân. Quá trình trên bắt đầu từ việc xác định những năng lực cần thiết, lựa chọn các 
cá nhân có năng lực phù hợp, sử dụng và khai thác năng lực, thường xuyên đánh giá và 
đào tạo, bồi dưỡng năng lực đáp ứng với yêu cầu mới thông qua việc cập nhật, cải tiến 
và chuẩn hoá khung năng lực, phương pháp quản lý dựa trên năng lực ở từng thời điểm 
nhất định. 

2. Năng lực & Khung năng lực 

2.1 Năng lực là gì? 

Bảng 1: Một số khái niệm về năng lực 

STT Tác giả Khái niệm 

1 Boyatzis (1982) 
Năng lực là khả năng nội tại (bên trong) của người lao động 

nhằm giúp họ thực hiện hiệu quả công việc đang đảm nhận. 

2 Parry (1996) 
Năng lực là tập hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ liên 

quan với nhau, có thể ảnh hưởng lớn tới khả năng hoàn thành 
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công việc hay hiệu suất của một cá nhân, có thể đo lường 

thông qua các tiêu chuẩn mà cộng đồng chấp nhận và có thể 

được cải tiến thông qua các hoạt đào tạo, bồi dưỡng. 

3 Heavy (1997) 

Năng lực được xem như các tiêu chuẩn thực hiện công việc, 

khả năng để thực hiện được vai trò và nhiệm vụ của người lao 

động. 

4 Marrelli (1998) 

Năng lực là những khả năng mà có thể đo lường được của 

người lao động để đáp ứng được yêu cầu của công việc một 

cách hiệu quả. 

5 Dubois (1998) 

Năng lực được hiểu là những tính cách, kiến thức, kỹ năng, 

nhận thức một cách đơn lẻ hoặc kết hợp của người lao động 

nhằm thực hiện yêu cầu công việc một cách hiệu quả. 

6 
Gartner group 
(2009) 

Năng lực là một tập hợp của kiến thức, kỹ năng, phẩm chất 

được xem như là nguyên nhân mang lại kết quả công việc của 

người lao động. 

7 
People Soft 
(2010) 

Năng lực được xem như là một tập hợp của kiến thức, kỹ 

năng và hành vi có thể đo lường, quan sát được để đóng góp 

trong sự thành công của công việc. 

Nguồn: Đỗ Tú Lâm, 2016 

Thuật ngữ “năng lực” được vận động theo thời gian và chưa có sự thống nhất 
giữa các nhà khoa học. Tuy nhiên, các định nghĩa đều xác định năng lực là các đặc 
điểm cá nhân của một cá nhân nào đó cho phép tạo ra chất lượng thực thi công việc tốt 
(Anne Bourhis, 2000). Bên cạnh đó, theo Bolt (1987) thì năng lực là sự kết hợp đồng 
thời những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có để hoàn thành tốt một vai trò hay một 
công việc được giao”. Đồng thời, năng lực là khả năng thực hiện một nhiệm vụ nào đó 
một cách đầy đủ và có chất lượng; Thể hiện bằng hành vi có thể quan sát, đo lường 
trong điều kiện làm việc; Chỉ được xác định trong hành động và chỉ có thể nhận biết 
năng lực của một cá nhân thông qua công việc người đó làm.  
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Mặt khác, năng lực là một thuộc tính cá nhân, phụ thuộc vào bối cảnh. Muốn 
làm việc hiệu quả, người lao động không chỉ cần “biết làm” (có kiến thức, kỹ năng cần 
thiết) mà còn phải “muốn làm” (liên quan đến động cơ, thái độ làm việc của cá nhân) 
và “có thể làm” (được tổ chức tạo điều kiện cho cá nhân áp dụng những điều đã biết 
làm vào thực tiễn công tác) (Clesesmeent Mesnard, 2002). 

Tóm lại, năng lực được hiểu là kiến thức, kỹ năng, khả năng và hành vi mà 
người lao động cần phải có, thể hiện ổn định, đáp ứng yêu cầu công việc và là yếu tố 
giúp một cá nhân làm việc hiệu quả hơn so với những người khác. 

o Kiến thức: là những thông tin, phương pháp làm việc, quy định, quy trình, 
thủ tục… mà người lao động cần phải biết và hiểu để thực hiện công việc được giao. 
Ví dụ: kiến thức pháp luật về lao động, thủ tục bảo hiểm xã hội, quy trình tuyển dụng, 
phương pháp khảo sát mức độ hài lòng nhân viên... 

o Kỹ năng: là những hành động, thao tác được thực hiện thuần thục, ổn định 
trên cơ sở tập luyện và vận dụng kiến thức, để thực hiện và hoàn thành những nhiệm 
vụ cụ thể. Ví dụ: đánh máy vi tính và trình bày văn bản, sử dụng phần mềm nhân sự/ 
kế toán, viết kế hoạch và báo cáo, phỏng vấn tuyển dụng nhân viên... 

o Khả năng: là những phẩm chất và tố chất cá nhân mà công việc yêu cầu 
người thực hiện công việc cần có, thông qua quá trình rèn luyện và/hoặc thiên phú. Ví 
dụ: khả năng chịu áp lực công việc cao; khả năng đàm phán và xử lý xung đột; khả 
năng hùng biện trước đám đông; khả năng tư duy sáng tạo... 

2.2 Khung năng lực 

2.2.1 Khái niệm 

Khái niệm về khung năng lực được bắt nguồn từ định nghĩa về năng lực đã được 
nghiên cứu, áp dụng trong quản lý nhân sự ở cả lĩnh vực công và tư tại nhiều quốc gia. 
Theo Duboi và Rothwell (2004), khung năng lực là bản mô tả các năng lực cần thiết và 
đầy đủ để thực thi thành công công việc của một vị trí, của một nhóm, của một đơn vị 
hoặc của cả tổ chức. Ngoài ra, khung năng lực còn phản ánh toàn bộ năng lực mà một 
cá nhân cần có để đảm nhiệm một vị trí làm việc hay một công cụ nào đó (Pastor và 
Bresard, 2007). 

Bên cạnh đó, khung năng lực còn được xem là phương pháp quản lý năng lực 
theo chức danh, thường được gắn liền với 2 khái niệm: (1) Khung năng lực – bộ tiêu 
chuẩn năng lực cho một vị trí; (2) Từ điển năng lực – tập hợp các định nghĩa và thước 
đo năng lực thuộc các ngành nghề liên quan tới chức năng của tất cả các vị trí trong 
một doanh nghiệp. Ở một định nghĩa khác, khung năng lực là hệ thống cụ thể hóa các 
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hành vi cần thiết của năng lực ở các cấp bậc khác nhau, áp dụng với các vị trí khác 
nhau trong doanh nghiệp để hoàn thành một công việc. 

Khung năng lực được ứng dụng từ những năm 90 của thế kỷ 20 trên thế giới và 
từ khoảng 10 năm trở lại đây ở Việt Nam, đã trở thành công cụ không thể thiếu trong 
quản trị doanh nghiệp hiện đại, được áp dụng vào quản lý, đào tạo nhân sự, cơ cấu 
tuyển dụng và đánh giá nhân viên cuối năm. 

2.2.2 Cấu trúc khung năng lực 

Để thiết lập một nền tảng hiệu quả cho hoạt động quản trị nguồn nhân lực nói 
chung và nâng cao năng lực lãnh đạo nói riêng, mỗi vị trí nhân sự trong tổ chức sẽ có 
một khung năng lực cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao và cố gắng phát 
triển thêm những năng lực còn thiếu để trở thành một nhà lãnh đạo. 

o Năng lực theo vai trò: Là các năng lực ứng dụng cho các vị trí cụ thể trong tổ 
chức như năng lực lãnh đạo, năng lực tư duy chiến lược… 

o Năng lực cốt lõi: Gồm các năng lực cần thiết cho tất cả các vị trí như kỹ năng 
giao tiếp, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề… 

o Năng lực chuyên môn: Là các kiến thức, kỹ năng chuyên môn gắn với lĩnh 
vực cụ thể có vai trò thiết yếu trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn. Ví dụ: 
Kỹ năng bán hàng, kỹ năng lập trình… 

o Năng lực hành vi: Là các năng lực cụ thể của cá nhân được định nghĩa dưới 
dạng hành vi nhằm đảm bảo khả năng ứng dụng và mức độ thuần thục. 

2.2.3 Các cấp độ năng lực 

Bao gồm 5 cấp độ: 

o Cấp độ 1 (Sơ cấp): Biểu thị các kiến thức và kỹ năng ở mức độ sơ khai. Nếu 
được hướng dẫn thì cá nhân ở cấp độ này có thể vận dụng được năng lực trong một số 
trường hợp đơn giản. 

o Cấp độ 2 (Trung cấp): Biểu thị các kiến thức và kỹ năng ở mức độ cơ bản. 
Nếu được hướng dẫn thì cá nhân ở cấp độ này có thể vận dụng được năng lực trong 
những trường hợp có đôi chút khó khăn nhất định nhưng chủ yếu vẫn là những trường 
hợp thường gặp. 

o Cấp độ 3 (Cấp chính): Biểu thị các kiến thức và kỹ năng ở mức độ tương đối 
vững chắc. Cá nhân ở cấp độ này có thể vận dụng được năng lực trong phần lớn các 
trường hợp thường gặp mà không cần hướng dẫn. 
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o Cấp độ 4 (Cao cấp): Biểu thị các kiến thức và kỹ năng ở mức độ sâu rộng. 
Cá nhân ở cấp độ này có thể vận dụng được năng lực trong trường hợp mới hay có sự 
thay đổi và ngoài ra có thể hướng dẫn người khác thực thi công việc. 

o Cấp độ 5 (Chuyên gia): Biểu thị các kiến thức và kỹ năng ở mức độ chuyên 
gia. Cá nhân ở cấp độ này có thể vận dụng được năng lực trong hầu hết các tình huống 
phức tạp khác nhau, có thể xây dựng và phát triển các phương pháp tiếp cận, cách thức 
tiến hành hay chính sách mới trong lĩnh vực liên quan. Cá nhân này được thừa nhận 
với tư cách là chuyên gia cả trong và ngoài tổ chức, có thể chủ trì hay định hướng việc 
hướng dẫn người khác. 

3. Xây dựng và triển khai khung năng lực 

Có 5 bước xây dựng và triển khai khung năng lực 

Bước 1: Xác định rõ mục đích 

Để xây dựng khung năng lực hoàn chỉnh, trước tiên cần phải xác định rõ mục 
đích thực sự của dự án xây dựng khung năng lực là gì? Ví dụ: Tuyển dụng nhân viên; 
Đào tạo và phát triển nhân ; Đánh giá nhân viên… Mục đích ứng dụng khác nhau sẽ 
dẫn đến việc đưa ra năng lực khác nhau. 

Bước 2: Chuẩn hóa hệ thống các chức danh 

Doanh nghiệp cần chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh và chức năng, 
nhiệm vụ của mỗi chức danh, bởi các năng lực thường sẽ gắn với việc thực hiện những 
nhiệm vụ, công việc nhất định. ếu hệ thống chức danh và chức năng, nhiệm vụ chưa rõ 
ràng thì sẽ không thể xác định được năng lực nào là cần thiết và giúp người thực hiện 
công việc trở nên vượt trội. 

Bước 3: Xác định những năng lực cần có 

- Xây dựng danh mục năng lực cần có; 

- Phân chia nhóm hoặc phân chia theo cấp độ nghiệp vụ; 

- Tham khảo thêm một số bộ năng lực được phổ biến rộng rãi như từ điển năng 
lực của Đại học Havard (Havard University Competency Dictionary), bộ năng lực do 
Viện Phát triển Nhân lực (CIPD) của Vương quốc Anh phát triển… Sau đó, điều chỉnh 
cho phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp của mình. 

Bước 4: Sắp xếp năng lực cho từng vị trí 

- Xác định năng lực và các cấp độ năng lực hay tiêu chuẩn năng lực cho từng vị 
trí trong doanh nghiệp; 



186 
 

- Khảo sát hoặc thảo luận nội bộ về tần suất sử dụng và tầm quan trọng của từng 
năng lực cụ thể đối với từng nhiệm vụ công việc cụ thể; 

- Bám sát chức năng, nhiệm vụ và kết quả của mỗi một chức danh; 

(*) Lưu ý: Mỗi công việc gắn với một năng lực nhất định và có các cấp độ yêu 
cầu tương ứng cho từng vị trí. 

Bước 5: Tiến hành đánh giá 

Để khung năng lực có thể được đưa vào sử dụng, chúng ta phải phát triển các 
công cụ đánh giá năng lực của mỗi cá nhân và phương pháp đào tạo, phát triển gắn với 
mỗi loại năng lực. Tuy nhiên, đây là phần việc đòi hỏi chuyên môn rất cao vì vậy nếu 
doanh nghiệp không có đủ người với năng lực chuyên môn thì có thể thuê các chuyên 
gia hoặc các công ty tư chuyên nghiệp thực hiện thay vì tự phát triển nội bộ. 

Cuối cùng, quá trình áp dụng khung năng lực trong quản lý nhân sự sẽ bắt đầu 
bằng việc thực hiện đánh giá cá nhân, xác định khoảng cách năng lực (chênh lệch giữa 
cấp độ yêu cầu và cấp độ đạt được của mỗi cá nhân sau khi được đánh giá. Trên cơ sở 
kết quả phân tích, so sánh, bộ phận nhân sự có thể xây dựng các chương trình phát 
triển năng lực cụ thể cho mỗi cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp để giúp họ đạt 
được cấp độ năng lực hiệu quả cũng như thực hiện lộ trình công danh đã đặt ra). 
Khuyến khích, thúc đẩy sự quan tâm của các nhà quản lý và bản thân nhân viên, mục 
tiêu phát triển năng lực nên được đưa vào thành chỉ số thành tích thiết yếu (KPI) trong 
đánh giá cuối năm… 

4. Ứng dụng khung năng lực trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực 

Khung năng lực chuyển tải cách nhìn thống nhất về công việc, là công cụ cho 
phép các nhà quản lý và các chuyên gia tư vấn về quản lý nguồn nhân lực có khung 
tham thiếu chung với kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện có hiệu quả các hoạt 
động liên quan đến quản lý dự báo đối với nguồn nhân lực cũng như các hoạt động tạo 
nguồn, tuyển dụng, sử dụng nhân viên và quản lý chức nghiệp, phát triển nguồn nhân 
lực, quản lý hiệu suất lao động. Khung năng lực cho phép đánh giá mức độ phù hợp 
giữa việc làm và người làm việc. Với hệ thống ngôn ngữ này, một mặt có thể xác định 
những năng lực cần có để đảm trách một vị trí làm việc, một công việc hay nghề 
nghiệp; Mặt khác, có thể đánh giá năng lực thực sự của một cá nhân. Khung năng lực 
là công cụ hữu hiệu để quản lý hầu hết các lĩnh vực của nguồn nhân lực. 

Hoạch định kế hoạch nhân sự và phát triển đội ngũ kế cận 

Đây là hoạt động mang tính chiến lược góp phần vào chất lượng và tính liên tục 
trong việc phát triển tổ chức. Thách thức đặt ra đối với các tổ chức là phải xác định 
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được tiềm năng của từng cá nhân, mong muốn của họ để phát huy và tạo điều kiện để 
họ thể hiện tiềm năng của mình. Khung năng lực cho phép xác định năng lực cần có để 
thể hiện thành công chiến lược của tổ chức trong hiện tại và tương lai, nhờ đó tổ chức 
có thể xây dựng kế hoạch tạo nguồn cán bộ, kế hoạch phát triển năng lực tập thể và kế 
hoạch phát triển nguồn nhân lực cá nhân phù hợp cho các ứng viên có tiềm năng cần 
thiết để bố trí vào các vị trí quản lý mang tính chiến lược, quan trọng của tổ chức trong 
tương lai. 

Tuyển dụng và giữ chân nhân viên 

Khung năng lực được thông báo công khai trước khi tiến hành tuyển dụng giúp 
cho việc định hướng đối với các ứng viên, cung cấp cho ứng viên bức tranh chân thực 
về việc làm mà họ dự tuyển, giảm nguy cơ thất vọng của ứng viên khi chính thức được 
tuyển vào làm trong cơ quan. Mặt khác, khung năng lực sẽ cho ứng viên biết tổ chức 
mong đợi gì ở mình, làm việc trong tổ chức, cá nhân sẽ phát triển năng lực gì. Điều 
này cho phép các ứng viên đưa ra quyết định lựa chọn đúng đắn phù hợp với năng lực, 
sở trường và giá trị của bản thân, góp phần làm tăng mức độ phù hợp và khả năng phát 
triển của nhân viên trong tổ chức, tạo điều kiện cho nhà quản lý có đủ thông tin để đưa 
ra các quyết định nhằm giữ chân người tài trong tổ chức. 

Sử dụng khung năng lực trong tuyển dụng và giữ chân nhân viên còn tạo ra sự 
hài hòa giữa nhu cầu của cá nhân và tổ chức. Khung năng lực là công cụ quan trọng, là 
khung tham chiếu để trên cơ sở đó cơ quan, tổ chức có thể tuyển được các cá nhân có 
những năng lực phù hợp đối với tổ chức, hướng tới hiệu suất làm việc cao hơn. Khung 
năng lực là cơ sở để các nhà tuyển dụng thiết kế các công cụ tuyển dụng phù hợp và 
hiệu quả. Sử dụng khung năng lực trong tuyển dụng nhân viên cũng cho phép các nhà 
tuyển dụng định ra một chiến lược tuyển dụng tốt để thu hút những người có năng lực 
phù hợp đăng ký dự tuyển. 

Đào tạo và phát triển nhân viên 

Phát triển năng lực là một thách thức đặt ra đối với các cá nhân, như là một yêu 
cầu mang tính bắt buộc đối với cá nhân và tổ chức trong bối cảnh thay đổi hiện nay. 
Phát triển năng lực sẽ giúp các nhà quản lý hiểu rõ môi trường nơi họ làm việc, cho 
phép họ thích ứng tốt hơn với môi trường đó, thực hiện có hiệu quả công việc được 
giao, giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra, đáp ứng mục tiêu phát triển của tổ chức. 

Khung năng lực cho phép xác định chính xác những năng lực cần có để hoàn 
thành có chất lượng công việc được giao trong tổ chức cũng như nhu cầu phát triển 
năng lực thông qua xác định khoảng cách giữa năng lực cần có và năng lực hiện có của 
nhân viên. Xác định chính xác nhu cầu phát triển năng lực là cơ sở để xác định mục 
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tiêu và nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu của tổ chức. Như vậy, khung năng lực là 
khung tham chiếu cho tổ chức và thiết kế các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nhờ đó có 
thể thiết kế được các chiến lược đào tạo và các chương trình đào tạo gắn với mục tiêu 
của tổ chức, cải thiện hiệu quả của các hoạt động đào tạo. Theo cách tiếp cận này, 
năng lực là yếu tố trọng tâm, là cơ sở để tiến hành các hoạt động phát triển năng lực, 
hoàn thiện những năng lực đã có hoặc tạo điều kiện cho người học lĩnh hội thêm 
những năng lực mới. 

Đánh giá nhân viên 

Khung năng lực cho một vị trí làm việc hoặc một tổ chức nào đó, được xác định 
trên cơ sở yêu cầu chất lượng công việc cần đạt, có thể được sử dụng làm cơ sở để 
đánh giá năng lực và hiệu suất làm việc của người thực thi công việc nói chung và 
quản lý cán bộ nói riêng. Khung năng lực với các chỉ số đánh giá cho phép đánh giá 
chính xác và khách quan năng lực cũng như hiệu suất làm việc thực tế của cán bộ quản 
lý. Nó cho phép đánh giá kết quả và khả năng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được 
giao với các minh chứng rõ ràng để xác định rằng một nhà quản lý đủ năng lực hay 
chưa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thay vì đánh giá cá nhân một 
cách chung chung, thiên về phẩm chất đạo đức. 

Đánh giá chính xác năng lực của cán bộ quản lý tạo cơ sở cho việc xác định nhu 
cầu đào tạo và bồi dưỡng, phát triển năng lực cho họ, giúp người được đánh giá thực 
hiện hiệu quả hơn công việc của mình, đồng thời tạo cơ sở cho việc sử dụng hiệu quả 
nguồn nhân lực này trong tương lai. 

Quản lý chức nghiệp 

Đối với cá nhân người thực hiện công việc, đặc biệt là các nhà quản lý, khung 
năng lực rất hữu ích. Nhờ khung năng lực, có thể biết được những năng lực mà vị trí 
làm việc của mình đòi hỏi, năng lực cần có đối với các công việc và chức vụ khác, các 
vị trí quản lý mà họ mong muốn đề bạt, bổ nhiệm, đồng thời giúp họ hiểu rõ hành vi và 
kết quả mong đợi trong hiện tại và tương lai. Điều này giúp các cá nhân hòa nhập 
nhanh trong công việc, tạo thuận lợi cho quá trình phát triển liên tục của người lao 
động và cho quá trình thay đổi hành vi. 

Khung năng lực cũng cho phép người thực thi công việc hiểu rõ hơn về năng lực 
của bản thân (điểm mạnh và điểm yếu), giúp hiểu được phần đóng góp của mình trong 
kết quả chung mà đơn vị hoặc tổ chức đang hướng tới cũng như tham gia xây dựng kế 
hoạch phát triển và thích ứng các hoạt động đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế. 

5. Một số điểm cần lưu ý trong việc xây dựng và triển khai áp dụng khung 
năng lực trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực 
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Thứ nhất, việc xây dựng khung năng lực chuẩn cho từng chức danh cụ thể đòi 
hỏi phải mô tả tất cả vị trí làm việc, xác định kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết 
của từng vị trí. Đồng thời, phải xác định rõ ranh giới các vị trí làm việc, phân định rõ 
quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của từng vị trí; Như vậy mới có thể tiến hành 
phân tích công việc để xây dựng khung năng lực cho từng chức danh một cách bài bản 
và chuẩn hoá. 

Thứ hai, để có thể phân tích được năng lực, người phân tích phải “có năng lực” 
phù hợp. Nói cách khác, người phân tích năng lực cần có năng lực thu thập thông tin, 
phân tích và tổng hợp, đồng thời phải tránh đưa ra những yêu cầu chung chung về kiến 
thức, kỹ năng và thái độ. Mặt khác, cần tránh mô tả một phần công việc cụ thể, tránh 
liệt kê quá nhiều thái độ và “phẩm chất nghề nghiệp”, dẫn đến tình trạng xây dựng một 
hình mẫu con người lý tưởng thay vì một con người trong công việc, có năng lực thực 
thi công việc được giao. 

Thứ ba, phải tổ chức các khóa đào tạo phương pháp xây dựng khung năng lực 
cho các cán bộ quản lý thực hiện công tác xây dựng khung năng lực trong doanh 
nghiệp. 

Thứ tư, cần có kế hoạch và biện pháp cụ thể để áp dụng khung năng lực vào 
thực tế quản lý. Khung năng lực không phải là mục đích mà là phương tiện, công cụ 
quản lý. Để áp dụng thành công, khung năng lực phải được thực hiện nhất quán trong 
tổ chức và đồng bộ với các chính sách quản lý nguồn nhân lực khác… Tuy nhiên, vai 
trò của nhà lãnh đạo trong việc xây dựng, triển khai và áp dụng khung năng lực cần có 
sự thống nhất, công khai, minh bạch, công bằng, chuẩn hoá và luôn có sự cải tiến cho 
phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp. 

6. Kết luận 

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi, yếu tố con người có ảnh hưởng 
lớn đến sự thành công của doanh nghiệp. Con người là nền tảng để đạt được kết quả 
kinh doanh, thị phần, sự hài lòng và thỏa mãn của khách hàng nội bộ và khách hàng 
bên ngoài. Chính vì vậy, việc doanh nghiệp tập trung để có chiến lược nhân sự, phát 
triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực của nhân viên là thách thức lớn đối với các 
nhà quản lý trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Có thể thấy rằng, khi doanh 
nghiệp cũng như người lao động tại doanh nghiệp có được những cẩm nang, từ điển 
năng lực phù hợp và khung năng lực rõ ràng thì họ sẽ đạt được những lợi ích mang lại 
từ chính các năng lực đó, cụ thể:  

o Đối với doanh nghiệp: (i) Mục tiêu hoàn thành dễ dàng hơn; (ii) Đội ngũ tham 
gia mạnh mẽ hơn; (iii) Quản trị nguồn nhân lực hiệu quả hơn. 
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o Đối với người lao động: (i) Cho phép nhân viên chủ động hơn; (ii) Giúp nhân 
viên quyết định tốt hơn; (iii) Giao tiếp ứng xử hiệu quả hơn. 

Từ đó cho thấy, khung năng lực chuyển tải một cách nhìn thống nhất về công 
việc, là công cụ cho phép các nhà quản lý và các chuyên gia tư vấn về quản lý nguồn 
nhân lực có khung tham thiếu chung với các kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện 
có hiệu quả các hoạt động liên quan đến quản lý nguồn nhân lực trong quá trình hội 
nhập toàn cầu. 
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PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO – BƯỚC ĐI CẦN 
THIẾT CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI 

ĐOẠN 2020 – 2030 

ThS Nguyễn Thanh Lâm 

Tóm tắt: 

Bài viết nhấn mạnh đến vai trò phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030. Để thành phố phát triển bền vững cần 
phát triển nguồn nhân lực cao để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và môi trường. 
Thành phố cần tập trung liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo 
nghề với các doanh nghiệp, các công ty sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chi 
Minh, xây dựng và hoàn thiện các chính sách thu hút nhân tài cho thành phố, đổi mới 
mạnh mẽ lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hướng nhu cầu của xã hội nhằm từng bước 
đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa của thành phố. 

Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa công nghiệp hóa  

 

1. Đặt vấn đề  

TP.HCM là một Thành phố trẻ, với hơn 300 năm hình thành và phát triển, 
TP.HCM đã khẳng định vai trò là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ 
của cả nước, là hạt nhân của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong ba vùng 
kinh tế trọng điểm lớn nhất nước và cũng là vùng động lực cho công cuộc phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa bàn Nam Bộ và cả nước theo chiến lược CNH, HĐH. Trong giai 
đoạn mới của sự nghiệp phát triển, với bối cảnh Quốc tế chứa nhiều thời cơ và thách 
thức, trước những yêu cầu mới của sự phát triển kinh tế - xã hội và xu thế đổi mới hội 
nhập, yêu cầu phát triểu TP.HCM nhanh và bền vững, thì việc xây dựng và phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao là một cuộc cách mạng sâu sắc, nó gắn liền với sự 
nghiệp CNH, HĐH của TP.HCM, nhằm làm chp TP.HCM phát triển nhanh hơn, vững 
bền hơn, xứng đáng với vai trò đầu tàu trong đa giác chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hộ của vùng và của cả nước 

2. Nội dung  
2.1 Cơ sở lý thuyết về nguồn nhân lực 

 Cho đến nay, khái niệm nguồn nhân lực đang được hiểu theo nhiều quan điểm 
khác nhau. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc thì nguồn nhân lực bao gồm những 
người đang làm việc và những người trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động. 
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Theo Giáo sư – Viện sĩ Phạm Minh Hạc cùng các nhà khoa học tham gia chương trình 
KX – 07 thì :”Nguồn nhân lực cần được hiểu là số dân và chất lượng con người, bao 
gồm cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực, phẩm chất và đạo đức của 
người lao động. Nó là tổng thể nguồn nhân lực hiện có thực tế và tiềm năng được 
chuẩn bị sẵn sàng để tham gia phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia hay một địa 
phương nào đó.... Như vậy, có thể hiểu khái niệm nguồn nhân lực một cách ngắn gọn 
là nguồn lực con người. Điều đó cũng có nghĩa là khái niệm nguồn nhân lực tập trung 
phản ánh ba vấn đề sau đây: 

Thứ nhất, xem xét nguồn nhân lực dưới góc độ nguồn nhân lực con người – 
yếu tố quyết định sự phát triển của xã hội; 

Thứ hai, nguồn nhân lực bao gồm số lượng và chất lượng, trong đó mặt chất 
lượng thể hiện ở trí lực, nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống và sự kết hợp giữa các 
yếu tố đó; 

Thứ ba, nghiên cứu về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực nhất thiết 
phải gắn liền với thời gian và không gian mà nó tồn tại. 

Điều đó có nghĩa là, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực được nghiên cứu 
trên các khía cạnh quy mô, tốc độ tăng nguồn nhân lực, sự phân bố theo vùng, khu vực 
và lãnh thổ; trong đó, trí tuệ thể hiện ở trình độ dân trí, trình độ chuyên môn, là yếu tố 
trí tuệ, tinh thần, là cái nói lên tiềm lực sáng tạo ra các giá trị vật chất, văn hóa, tinh 
thần của con người, vì thế nó đóng vai trò quyết định trong sự phát triển nguồn nhân 
lực. 

Sau trí lực là thể lực hay thể chất, bao gồm không chỉ sức khỏe cơ bắp mà còn là 
sự dẻo dai của hoạt động thần kinh, bắp thịt, là sức mạnh của niềm tin và ý chí, là khả 
năng vận động của trí lực. Thể lực là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển trí 
tuệ, là phương tiện tất yếu để chuyển tải tri thức vào hoạt động thực tiễn, để biến tri 
thức vào sức mạnh vật chất. Do đó, sức mạnh trí tuệ chỉ có thể phát huy được lợi thế 
khi thể lực con người được phát triển. 

2.2 Vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao đến phát triển Thành Phố Hồ 
Chí Minh 

Trước hết là, nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn lực chính quyết định quá 
trình tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố. Nguồn nhân lực, nguồn 
lao động là nhân tố quyết định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và tái tạo các nguồn lực 
khác. Vì vậy, con người với tư cách là nguồn nhân lực, là chủ thế sáng tạo, là yếu tố 
bản thân của quá trình sản xuất, là trung tâm của nội lực, là nguồn lực chính quyết định 
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quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ  phát triển thành phố Hồ Chi Minh 
công nghiệp hóa hiện đại hóa. 

Thứ hai là, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết 
định sự thành công của sự nghiệp CNH-HĐH; là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn 
diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội, từ sử dụng lao động thủ công là phổ 
biến sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động được đào tạo cùng với công nghệ 
tiên tiến, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao 
động xã hội cao. Đối với TP.HCM đó là một quá trình tất yếu để phát triển nhanh và 
bền vững, nhất là trong giai đoạn 2020-2030 

Thứ ba là, nguồn nhân lực chất lượng cao là điề kiện để rút ngắn khoảng cách 
tụt hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy nhanh sự nghiệp CNH-HĐH của TP.HCM 
“tạo đà” để đưa Thành phố phát triển bền vững 

Thứ tư là, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế. 
Quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và Quốc tế, nguồn nhân lực đặc biệt là 
nguồn nhân lực chất lượng cao của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đang 
đứng trước nhiều thử thách lớn 

2.3  Các giải pháp căn cơ cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
Thành Phố Hồ CHí Minh 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, từ nhiều năm qua, 
TP.HCM đã xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố tạo nền tảng cho việc 
phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, hàng năm TP.HCM thường ưu tiên dành cho nhiều 
nguồn ngân sách đáng kể để phát triển cơ sở vật chất, trường lớp, trung tâm giáo dục 
dạy nghề, đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên, công nhân. Đầu tư cho giáo dục chiếm 
tỷ trọng khoảng 24%, ngân sách chi thường xuyên và khoảng 20% ngân sách chi cho 
đầu tư xây dựng cơ bản của Thành phố.  

Thời gian qua, TP.HCM không chỉ là trungg tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của 
cả nước mà còn là đô thị có nguồn nhân lực lớn nhất cả nước. Với khoảng 4,7 triệu 
người trong độ tuổi lao động, tổng số người có việc làm hiện khoảng 3,2 triệu người, 
đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao trên địa bàn chiếm tới 
30% so với cả nước, Số lao động đã qua đào tạo tăng từ 40% năm 2015 lên tới 55% 
năm 2018. TP.HCM là có một hệ thống giáo dục – đào tạo khá đồng bộ từ mầm non 
đến đại học và dạy nghề. Hiện nay trên địa bàn có hơn 678 trường mầm non, 470 
người tiểu học, 243 trường THCS, 150 trường THPT. Ngoài ra, TP.HCM còn có hơn 
500 cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, hằng năm thu hút hơn 
500 nghìn lượt học viên. Về các trường đại học, cao đẳng, TP.HCM hiện có khoản hơn 
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72 trường Đại học, cao đẳng mỗi năm có thể thu nhận hơn 30 nghìn học viên trung 
cấp, cao đẳng nghề và khoảng 320 nghìn học sinh sơ cấp nghề và dạy nghề thường 
xuyên (không định quy). Thành phố đã đạt được những kết quả khả quan bước đầu 
trong công việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với các chương trình đào tạo 
như : 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ quản lý Nhà nước và quản trị kinh doanh; đào tạo 300 Tiến 
sĩ, Thạc sĩ ngành giáo dục đào tạo; Thạc sĩ nghành công nghệ sinh học.Mặc dù đã 
được nhiều kết quả nêu trên, nhưng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng 
cao của TP.HCM hiện nay vẫn còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội của TP.HCM. Dự báo trong những năm tới, tình trạng thiếu hụt lao động 
chất lượng có thể sẽ càng trở nên trầm trọng hơn nếu không đưa ra được những giải 
pháp hợp lý, nhất là giải pháp gắn kết giữa tuyển dụng và đào tạo. 

 Có thể nói rằng, rừ nhiều năm qua, vấn đề thiếu hụt lao động đã được đặt ra, tuy 
nhiên chưa bao giờ TP.HCM phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động có trình độ 
chuyên môn một cách nghiêm trọng như những năm gần đây do chỉ có 50% lao động 
mới qua đào tạo. Đặc biệt lực lượng lao động có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại 
học trong một số nghành nghề còn rất ít ỏi, chất lượng chưa đạt so với yêu cầu. Tình 
trạng này xảy ra nhiều nhất ở các nghành : quản lý điều hành, tin học, kế toán, nhân sự 
- hành chính văn phòng, tài chính – ngân hàng... Bên cạnh khu vực trung tâm, tại các 
vùng ven TP.HCM, tình trạng khan hiếm lao động chất lượng cao trên nhiề lĩnh vực, 
trong đó sư phạm và y tế là những nghành hiện đang có nhu cầu bức thiết về nguồn 
nhân lực. Tình trạng trên đã gây ra nhiều tác động tiêu cực cho hoạt động của doanh 
nghiệp cũng như môi trường đầu tư của TP.HCM 

3 Kết luận 

Trước yêu cầu phát triển TP.HCM nhanh và bền vững trong bối cảnh thế giới 
hội nhập và phát triển, có nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức. Điều này, bắt buộc 
TP.HCM cần phải có chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực 
chất lượng cao trong giai đoạn tới nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của 
chính bản thân nội tại của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Để làm được điều 
này, theo chúng tôi thì cần phải tiến hành đồng bộ các giải phát sau: 

Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp và các trung tâm dạy nghề với các đơn vị tần suất, tổ chức, doanh 
nghiệp, TP.HCM nên tiến tới xây dựng và tổ chức những “hội chợ đào tạo”. Đây sẽ là 
cầu nối để các doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp với trường, nhằm hướng tới chương trình 
đào tạo mà xã hội cần chứ không đào tạo cái các trường có. Về điều này, trong Văn 
kiện Đại hội XI của Đảng cũng đã chỉ rõ :”thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh 
nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân 
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lực theo nhu cầu xã hội”6. Bên cạnh đó, trong giai đoạn sắp tới, TP.HCM cũng cần 
chú trọng đến việc “thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao 
đối với các nghành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn. Chú trọng phát triển, bồi dưỡng, phát 
huy nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức”. 

Cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao trong quá trình phát triển kinh tế tri thức và hội nhập vào nền kinh tế 
khu vực và thế giới hiện nay 

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả một số cơ chế, chính sách ưu đãi, 
ưu tiên trong công tác đào tạo và thu hút nhân tài bằng chế độ tiền lương, tiền thưởng, 
nhà công vụ, điều kiện làm việc nhằm tránh tình trạng chảy máu chất xám như hiện 
nay. 

Đổi mới căn bản và toàn diện và mạnh mẽ lĩnh vực giáo dục đào tạo theo nhu 
cầu xã hội nhằm từng bước tạo được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH 
trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Cần xác định việc “Phát triển giáo dục và đào tạo 
cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục 
và đào tạo là đầu tư phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng theo định hướng chuẩn 
hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được 
học tập suốt đời”. Ngoài ra, cần kết hợp việc tăng đầu tư ngân sách cho giáo dục và 
đào tạo, mở rộng quy mô, tăng nhanh tốc độ đào tạo, tiến tới “đổi mới mạnh mẽ nội 
dung, chương trình, phương pháp dây và học ở tất cả các cấp, bậc học”, tăng cường sự 
lãnh đạo và quản lý của Nhà nước đối với giáo dục, đào tạo với việc xã hội hóa giáo 
dục, cho phép các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào 
tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được 
yêu cầu hội nhập Quốc tế, xây dựng TP.HCM phát triển thực sự nhanh và bền vững./. 
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ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÓ TRÌNH ĐỘ CAO ĐÁP ỨNG NHU CẦU 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI 

KỲ HẬU HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

ThS. Nguyễn Thanh Lâm 

Tóm tắt:  

Nguồn nhân lực luôn luôn là một trong những vấn đề cốt lõi của sự nghiệp phát 
triển kinh tế ở mỗi quốc gia, nguyên lý này đã được chứng minh một cách rõ ràng qua 
mô hình tăng trưởng kinh tế của Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ và một số quốc 
gia khác... Trong thời kỳ hiện đại, vai trò nguồn nhân lực có trình độ cao ngày càng 
được coi trọng và là một trong những yếu tố có vai trò to lớn đối với nền kinh tế tri 
thức. 

Nguồn nhân lực trí tuệ cao không phải một sớm một chiều mà có được. Ngược 
lại, có nó phải mất rất nhiều thời gian và khá tốn kém về chi phí. Bởi vì, đào tạo nguồn 
nhân lực trình độ cao là quá trình tạo ra sự biến đổi cả về chất lẫn về lượng, đào tạo 
nguồn nhân lực phải được tiến hành đồng thời trên cả ba mặt: Đào tạo nhân cách, 
phát triển sinh thế, đồng thời tạo ra môi trường xã hội thuận lợi cho nguồn nhân lực 
phát triển. Ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, đào tạo nguồn nhân lực có 
trính độ cao thời kỳ hậu hội nhập kinh tế là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm 
đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại 
hóa đất nước trước mắt cũng như trong tương lai xa. 

Từ khóa: Nguồn nhân lực trình độ cao, hiện đại hóa, hội nhập 

 

1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao tại TP.HCM, xuất phát từ nhu 
cầu thực tiễn 

TP.HCM nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm kinh tế lớn 
của cả nước vừa hội tụ các điều kiện về giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, 
đường hàng không, có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, có hệ thống thông tin liên lạc 
hiện đại, vừa là đầu mối giao thông kinh tế lớn nối liền với các địa phương trong nước 
và Quốc tế, là địa bàn hoạt động kinh tế năng động nhất 

TP.HCM tập trung một khối lượng lớn các định chế tài chính trung gian lớn 
mạnh. Tính đến 31/7/2019, trên địa bàn Thành phố có : 61 Chi nhánh ngân hàng 
thương mại Nhà nước, 248 Ngân hàng thương mại cổ phần, 8 Ngân hàng liên doanh, 
32 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 06 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 18 Quỹ 
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tính dụng nhân dân, 8 Công ty thuê mua tài chính và 10 Công ty tài chính. Bên cạnh sự 
tập trung của các định chế tài chính, TP.HCM còn là nơi tập trung rất nhiều các Hội sở 
của các định chế phi tài chính, các trung tâm thương mại lớn, dịch vụ lớn như: Trung 
tâm thương mại Vincom, Thương xá Tax, Trung tâm thương mại dịch vụ Bếnh Thành, 
hệ thống nhà hàng, hệ thống siêu thị, nhiều cao ốc văn phòng cho thuê, có nhiều tập 
đoàn Quốc tế đang hoạt động: SemiLed – Vietnam, Dolsft, Hytek, Service, Intel, 
Allied Electronics, Sonion, Jabil, Nidec Sankyo, Nidec Vietnam, BeesNext, DGS,... 
Đặc biệt, TP.HCM còn tập trung một số lượng lớn các Khu Công nghiệp, Khu chế 
xuất và Khu Công nghệ cao đang hoạt động. 

Theo số liệu năm 2018 của Ban quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM 
(HEPZA): Tổng số lao động làm việc tại 13 Khu công nghiệp và Khu chế xuất (không 
kể Khu Công nghệ cao) là 255.263 người, chủ yếu là lao động trẻ có độ tuổi trung bình 
từ 18 đến 2, lao động nữ là 163.844 người, chiếm tỷ lệ 65%, lao động nhập cư chiếm 
60%. Nhu cầu tuyển dụng thêm của các doanh nghiệp đã tuyển được khoảng 34.000 
người. Trong đó, Trung tâm giới thiệu việc làm cung ứng 8.000 lao động, còn thiếu 
khoảng 8000. Để đáp ứng nhu cầu lao động đã qua đào tạo, Hepza chủ yếu quan hệ, 
phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy 
nghề trên địa bàn Thành phố, kể cả các tỉnh lân cận; làm cầu nối để sinh viên, học viên 
tới b ,thực tập tại các doanh nghiệp, qua đó làm quen với máy móc và thiết bị tiên tiến, 
phương pháp quản lý hiện đại, từ đó tiếp cận được với doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho 
việc tuyển dụng. 

Mặt khác, do mật độ tập trung các định chế tài chính trung gian, phi ngân hàng, 
cao ốc văn phòng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn kinh tế 
lớn,...Điều này khẳng định vai trò Trung tâm Giáo dục – Đào tạo với chất lượng cao để 
đáp ứng nguồn nhân lực cho TP.HCM là rất lớn và đa dạng. Hiện nay, TP.HCM có 
108 trường đào tạo nguồn nhân lực , với hơn 1 triệu sinh viên, trong đó: 51 trường Đại 
học, 23 trường Cao đẳng và 34 trường Trung cấp chuyên nghiệp (Bảng 2,3 và 4). 
Ngoài ra, còn các trung tâm dạy nghề cũng đào tạo bình quân 320.000 học viên/mỗi 
năm. Tuy nhiên, cũng chưa đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao 
trong nhiều lĩnh vực. 

TP.HCM hiện tại, có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật vừa đông về số lượng, lại 
vừa được đào tạo rất đa dạng từ các nguồn khác nhau, có đủ trình độ để tiếp thu khoa 
học kỹ thuật tiên tiến của thế giới. Mặc dù vậy, hiện nay, TP.HCM vẫn cần có nhu cầu 
hàng trăm nghìn lao động có trình độ tay nghề và chuyên môn cao, đáp ứng quá trình 
sản xuất, kinh doanh. Chẳng hạn, riêng năm 2010, nghành Tài chính – Ngân hàng cần 
75.000 người, Du lịch – Khách sạn là 28.500 người, Công nghệ thông tin, Điện tử là 
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hơn 90.000 người...Đặc biệt, Hệ thống tài chính – Ngân hàng cần 500 cán bộ quản lý 
điều hành có tri thức, có kỹ thuật và kinh nghiệm. 

Trong những năm qua, ở TP.HCM, số lượng người học và tốt nghiệp Cao đẳng, 
Đại học, Cao đẳng khá đông, song chất lượng phải nói một cách thẳng thắn rằng, một 
phần trong đó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng, trong đó hạn 
chế lớn nhất là khả năng thích ứng với công nghệ kinh doanh mới và hiện đại, năng lực 
về ngoại ngữ còn hạn chế. Trong khi đó, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị còn lạc 
hậu, đội ngũ giảng viên thiếu và năng lực chuyên môn chưa thật sự cao, chưa có giáo 
trình chuẩn mới cũng như hệ thống kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo. Ngành 
nghề đào tạo chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực là: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, 
Quản trị kinh doanh, Sửa chữa thiết bị điện, Điện tử dân dụng... Theo Cục thống kê 
TP.HCM, năm 2010, lao động trên địa bàn Thành phố đạt tỷ lệ 47% số lao động đang 
làm việc được đào tạo, nhưng nếu so với tính chất của các nghành kinh tế đang có yêu 
cầu phát triển thì tỷ lệ trên được cho là còn rất thấp. Hoạt động dạy nghề chưa bắt kịp 
nhu cầu thị trường lao động. Thị trường lao động lại đang rất khan hiếm đội ngũ Giám 
đốc điều hành, Giám đốc tài chính, Quản trị, Chuyên gia,... trên mọi lĩnh vực. Điều 
này, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế của 
Thành phố trong những năm qua và sẽ tiếp tục gây ra ảnh hưởng không tốt trong thời 
gian tới, đặc biệt khi TP.HCM tham gia sâu vào quá trình nhập kinh tế thế giới. Thực 
tế, những năm gần đây tình trạng nhiều sinh viên đại học đúng chuyên môn đã được 
đào tạo và chưa đáp ứng được trình độ chuyên môn cần thiết của các nhà tuyển dụng. 
Đó là những hạn chế cố hữu của nguồn nhân lực ở TP.HCM hiện nay 

2. Một số giải pháp thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao tại 
TP.HCM 

Theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 14/5/2011 của Ủy ban 
nhân dân TP.HCM về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn “Xây dựng nguồn 
nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh 
tế Quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trong đó, tập trung nguồn nhân lực cho 
ngành có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, bảo đảm nhu cầu chất lượng cao 
cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động”. Để thực 
hiện tốt mục tiêu trên đây, trong giai đoạn 2015-2020, Ủy ban nhân dân TP.HCM cũng 
đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho 6 chương trình đào tạo nguồn nhân lực. 
Đó là: Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng; Chương trình 
nâng cao chất lượng đào tạo nghề; Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân; Chương 
trình nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa – 
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nghệ thuật, thể dục – thể thao; Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế 
và Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị. 

Theo kế hoạch dự báo, đến năm 2020, TP.HCM sẽ có tổng cộng 22 Khu công 
nghiệp và Khu chế xuất tập trung với tổng diện tích 5,918 ha, dự kiến giai đoạn (2011-
2015) cần khoảng từ 280,000 – 300,000 chỗ làm/năm, tăng khoảng 3-3,5% mỗi năm. 
Các ngành nghề chiếm đến 80% nhu cầu nhân lực của TP.HCM vẫn là những ngành 
rất quen thuộc gồm du lịch, nhà hàng – khách sạn, luật, kiểm toán, bảo hiểm, nhân sự, 
giáo dục – đào tạo, bán hàng, marketing, dầu khí, công nghệ thông tin, điện tử - vĩnh 
thông... Từ những mục tiêu trên, chúng ta có thể khẳng định rằng :”Giáo dục và đào 
tạo là chiếc “chìa khóa” mở cửa cho việc tiếp cận kinh tế tri thức, cho sự hội nhập và 
phát triển, giáo dục phải luôn luôn được coi là quốc sách hàng đầu”. Vì vậy, để đáp 
ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho TP.HCM cần có các giải pháp cụ thể sau đây : 

Thứ nhất, các cơ quan chức năng thực hiện việc tái cấu trúc nền kinh tế gắn 
liền với tái cấu trúc nguồn nhân lực cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội của TP.HCM. Đặc biệt, chú trọng công tác định hướng đào tạo các trường dạy 
nghề gắn liền với chuẩn đầu ra chung của từng ngành nghề theo nhu cầu xã hội 

Thứ hai, cần thiết xây dựng chiến lược hợp tác Quốc tế và đào tạo nhân lực 
khoa học có trình độ cao. Nhận thức được vao trò quan trọng của hợp tác Quốc tế, đẩy 
nhanh hội nhập trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, trên cơ sở so sánh những 
mặt mạnh, mặt yếu về tiềm lực khoa học của TP.HCM với các đối tác nước ngoài để 
đề ra các chương trình hợp tác về đào tạo. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất 
lượng cao, có chuyên môn và trình độ quản lý phục vụ cho các doanh nghiệp. Trước 
mắt, chú trọng đào tạo ngắn hạn với tạo nguồn phát triền lâu dài, cân đối phát triển 
Giáo dục – Đào tạo với tăng cường dạy nghề. 

Thứ ba, tập trung tuyên truyền những học sinh thi rớt đại học cao đẳng nên 
mạnh dạn thi vào các trường nghề để có thể tích lũy kiến thức cần thiết trước khi bước 
chân vào các nhà máy, xí nghiệp là phải có chuyên môn của một người thợ lành nghề. 
Các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đào tạo, xây dựng chương 
trình đào tạo cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp, không đào tạo lý thuyết suông mà 
phải đào tạo đi đôi thực hành. Tùy theo trình độ của người lao động và nhu cầu về lao 
động của doanh nghiệp mà triển khai nhiều hình thức đào tạo phù hợp. Các Trường 
Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp cần xác định dạy cái mà xã hội cần 
chứ không phải dạy cái mình có, nhằm tạo ra đội ngũ đủ trình độ vận hành máy móc 
thiết bị, dây chuyền sản xuất tiên tiến. Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, 
nghĩa là không dạy theo kiểu tổng quát chung chung mà phải đi sâu vào từng khía 
cạnh, từng lĩnh vực cụ thể để tránh tình trạng đào tạo xa rời thực tế. Có như vậy mới 
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hy vọng nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho TP.HCM 
hiện tại cũng như tương lai. 

Thứ tư, tuyển chọn lao động Việt Nam gửi sang các công ty mẹ nước ngoài để 
học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, quản lý, điều hành 
nhằm thay thế dần các Nhà quản lý, Chuyên gia nước ngoài 

Thứ năm, kích thích người lao động chủ động tham gia vào quá trình đào tạo: 
Mở rộng đào tạo là biện pháp quan trọng và là con đường cơ bản để nâng cao tố chất 
cho người lao động. Việc người lao động chủ động tham gia đào tạo có ảnh hưởng trực 
tiếp đến hiệu quả đào tạo sẽ hình thành tính chủ động và tự giác trong việc tham gia 
đào tạo. Từ đó, tác động trực tiếp đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng tri 
thức, khả năng sáng tạo, phát minh, óc tưởng tượng và các kỷ năng thực hành nghề 
nghiệp của từng thành viên 

Thứ sáu, có chế độ đãi ngộ đặc biệt để phát triển đội ngũ giảng viên nhằm 
khuyến khích họ tham gia tích cực vào sự nghiệp giáo dục đào tạo nhân tài. Áp dụng 
các chính sách cải thiện đời sống và điều kiện làm việc của giảng viên như: chế độ tiền 
lương; tiền thưởng; tăng kinh phí cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng kiểm nghiệm lý thuyết; áp dụng chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với những giảng 
viên là Giáo sư, Tiến sĩ,... nhằm giúp họ yên tâm gắn bó lâu dài với nghề./. 
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BÀN LUẬN VỀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ SỐ ĐỐI VỚI 
THỰC TIỂN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 

ThS. Lê Thị Thanh Trang 

TÓM TẮT 

Nhân loại đã trải qua 04 cuộc cách mạng công nghiệp (CCMCN), hiện nay 
chúng ta đang ở giữa giai đoạn của CCMCN 4.0. Đó là cuộc cách mạng sản xuất gắn 
liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ, kết nối Internet, điện toán đám 
mây, in 3D, công nghệ cảm biến, sản xuất phụ gia, thực tế ảo… Cuộc cách mạng công 
nghiệp lần này sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và 
mọi tầng lớp công dân trên khắp toàn cầu. Bản chất của CCMCN 4.0 là dựa trên nền 
tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy 
trình, phương thức sản xuất. Kỷ nguyên mới của đầu tư, năng suất và mức sống gia 
tăng dựa trên sức sáng tạo của con người và sẽ tác động sâu sắc đến hệ thống kinh tế 
chính trị và xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra sự thay đổi nhanh chống trong 
cách quản lý điều hành cũng như phát triển của Doanh nghiệp trên phạm vi quốc tế. 
Trong bất kỳ tổ chức nào quản lý nguồn nhân lực được coi là tập hợp các hoạt động 
tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Ngày nay hầu hết các doanh nghiệp ít nhiều đã áp 
dụng các công nghệ kỹ thuật số và vì thế kết quả các hoạt động nhân sự bị ảnh hưởng. 
Mục đích của nghiên cứu này làm nổi bật hoạt động quản lí nhân sự trong kỹ nguyên 
số, nhấn mạnh và vai trò quản lý nhân sự trong doanh nghiệp và thảo luận về các tác 
động của thay đổi công nghệ đối với thực tiễn quản trị nhân sự. Để đạt được các mục 
tiêu trên bài viết áp dụng cách tiếp cận khái niệm đi đến thảo luận về tác động của các 
công nghệ kỹ thuật số trong lĩnh vực nhân sự và nhấn mạnh vai trò kỹ thuật số mới của 
người quản lí nhân sự. 

Từ khóa: CCMCN 4.0, Quản lý nhân sự, nhân viên kỹ thuật số, công việc kỹ 
thuật số, quản lý nhân viên kỹ thuật số. 

 

GIỚI THIỆU 

Con người luôn phức tạp và việc quản lý con người luôn luôn là vấn đề khó 
khăn. Trong thời đại ngày nay, thời đại của kỹ thuật số đã tăng thêm sự phức tạp hơn 
nữa trong quản lí nhân sự. Nhân sự được coi là một khoản đầu tư dài hạn và là nhân tố 
quan trọng trong sự thành công và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Các mô hình 
quản lý nhân sự phổ biến nhất thường chú trọng vào mối quan hệ giữa chiến lược và 
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cấu trúc các mục tiêu của doanh nghiệp và tập trung chủ yếu vào tính hợp lí của doanh 
nghiệp và các mục tiêu được kiểm soát. Mặc khác, mô hình quản lý nhân sự cũ gắn 
liền với định hướng giá trị xã hội và thúc đẩy phúc lợi tại nơi làm việc vẫn đang chi 
phối và ảnh hưởng đến quyết định và thực tiễn quản lý nhân sự. Công nghệ là một 
phương tiện để thực hiện mục đích của con người. Các công nghệ kỹ thuật số đã dẫn 
đến thời kỳ hiện tại được đặc trưng là thời đại kỹ thuật số hay thời đại công nghiệp 4.0. 
Cuộc cách mạng công nghệ và sự phát triển của cách mạng này đã tạo ra một bước đột 
phá vượt xa khả năng thích ứng của cá nhân và tổ chức vì lẽ đó việc quản lý nhân sự 
trong thời đại kỹ thuật số là một thách thức lớn đối với các nhà quản lý. Nhiều vai trò 
phổ biến nhất trong công nghiệp 4.0 thậm chí không tồn tại 10 năm trước đó. Do đó, 
các kỹ năng được yêu cầu để thực hiện các vai trò này không thể đáp ứng được. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy công nghệ kỹ thuật số đang làm mờ ranh giới giữa công việc 
và cuộc sống cá nhân. Cuộc cách mạng công nghệ số kết hợp thế giới vật lý, kỹ thuật 
số và sinh học đã tạo ra những thay đổi lan tỏa sang môi trường kinh doanh và đặc biệt 
là môi trường làm việc, do đó việc làm thế nào để quản lý hiệu quả lực lượng lao động 
trong thời đại công nghệ số là vấn đề trở nên hết sức bức thiết đối với nhà làm quản lí 
nhân sự hiện nay. Bài viết này chuyển tải đến người đọc các nội dung như sau: Thứ 
nhất là các định nghĩa cuộc cách mạng công nghiệp (CCMCN), lịch sử hình thành 
CCMCN, khái niệm nhân sự (HR) và quản lý nhân sự (HRM) qua các thời kỳ phát 
triển của cuộc cách mạng công nghiệp. Thứ hai, xem xét vai trò truyền thống và đương 
đại của nhà quản lý nhân sự và nhấn mạnh vai trò mới của người quản lý nhân sự trong 
thời đại công nghệ 4.0. Thứ ba là xu hướng và tác động của công nghệ kỹ thuật số đối 
với quản trị nhân sự. Và cuối cùng là đưa ra kết luận và một số gợi ý đề nghiên cứu 
thêm. 

NỘI DUNG 

Cơ sở lý thuyết và khung phân tích: 

Thứ nhất, là các định nghĩa về cuộc cách mạng công nghiệp (CCMCN), lịch 
sử hình thành CCMCN, khái niệm nhân sự (HR) và quản lý nhân sự (HRM) qua 
các thời kỳ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp . 

1. Khái niệm và lịch sử hình thành Cuộc cách mạng Công Nghiệp 4.0 
a. Khái niệm 

Khái niệm Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 được GS. Klaus 
Schwab, người Đức, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos đưa ra và đó cũng là 
chủ đề chính của diễn đàn kinh tế lớn nhất thế giới năm 2016. 
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Thuật ngữ "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" đã được áp dụng cho sự phát 
triển công nghệ quan trọng một vài lần trong 75 năm qua, và là để thảo luận về học 
thuật. Khái niệm Công nghiệp 4.0 hay nhà máy thông minh lần đầu tiên được đưa ra 
tại Hội chợ công nghiệp Hannover tại Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2011. Công 
nghiệp 4.0 nhằm thông minh hóa quá trình sản xuất và quản lý trong ngành công 
nghiệp chế tạo. Sự ra đời của Công nghiệp 4.0 tại Đức đã thúc đẩy các nước tiên tiến 
khác như Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy phát triển các chương trình tương tự 
nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của mình. 

Năm 2013, một từ khóa mới là "Công nghiệp 4.0" (Industrie 4.0) bắt đầu nổi lên 
xuất phát từ một báo cáo của chính phủ Đức đề cập đến cụm từ này nhằm nói tới chiến 
lược công nghệ cao, điện toán hóa ngành sản xuất mà không cần sự tham gia của con 
người. 

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 46 đã chính thức khai mạc tại 
thành phố Davos-Klosters của Thụy Sĩ, với chủ đề “Cuộc CMCN lần thứ 4”, Chủ tịch 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đưa ra một định nghĩa mới, mở rộng hơn khái niệm Công 
nghiệp 4.0 của Đức. Nhân loại đang đứng trước một cuộc cách mạng công nghiệp mới, 
có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống, làm việc và quan hệ với nhau. Quy mô, 
phạm vi và sự phức tạp của lần chuyển đổi này không giống như bất kỳ điều gì mà loài 
người đã từng trải qua. 

Cụ thể, đây là “một cụm thuật ngữ cho các công nghệ và khái niệm của tổ chức 
trong chuỗi giá trị” đi cùng với các hệ thống vật lý trong không gian ảo, Internet kết 
nối vạn vật (IoT) và Internet của các dịch vụ (IoS). 

b. Lịch sử hình thành các cuộc cách mạng trong quá khứ. 

Nhân loại đã trải qua bốn cuộc cách mạng công nghiệp, hiện nay chúng ta đang 
ở giữa của làng sóng tiến bộ công nghệ lần thứ tư. Để có cái nhìn xuyên suốt về các 
cuộc cách mạng công nghiệp trong quá khứ, chúng ta cùng điểm qua lịch sử hình 
thành và những thành tựu quan trọng mà các cuộc cách mạng công nghiệp này đã để 
lại trong lịch sử loài người như sau: 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 1: 

Nổ ra vào khoảng năm 1784. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ nhất này là việc sử dụng năng lượng nước, hơi nước và cơ giới hóa sản xuất. Cuộc 
cách mạng công nghiệp này được đánh dấu bởi dấu mốc quan trọng là việc James Watt 
phát minh ra động cơ hơi nước năm 1784. Phát minh vĩ đại này đã châm ngòi cho sự 
bùng nổ của công nghiệp thế kỷ 19 lan rộng từ Anh đến châu Âu và Hoa Kỳ. 
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Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch 
sử nhân loại – kỷ nguyên sản xuất cơ khí, cơ giới hóa. Cuộc cách mạng công nghiệp 
này đã thay thế hệ thống kỹ thuật cũ có tính truyền thống của thời đại nông nghiệp, 
chủ yếu dựa vào gỗ, sức mạnh cơ bắp (lao động thủ công), sức nước, sức gió và sức 
kéo động vật bằng một hệ thống kỹ thuật mới với nguồn động lực là máy hơi nước và 
nguồn nguyên, nhiên vật liệu và năng lượng mới là sắt và than đá. Nó khiến lực lượng 
sản xuất được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, tạo nên tình thế phát triển vượt bậc của 
nền công nghiệp và nền kinh tế. Đây là giai đoạn quá độ từ nền sản xuất nông nghiệp 
sang nền sản xuất cơ giới trên cơ sở khoa học. Tiền đề kinh tế chính của bước quá độ 
này là sự chiến thắng của các quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, còn tiền đề khoa học 
là việc tạo ra nền khoa học mới, có tính thực nghiệm nhờ cuộc cách mạng trong khoa 
học vào thế kỷ XVII. 
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Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2: 

Được ra đời từ khoảng năm 1870 đến khi Thế Chiến I nổ ra. Đặc trưng của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần này là việc sử dụng năng lượng điện và sự ra đời của các 
dây chuyền sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
hai diễn ra khi có sự phát triển của ngành điện, vận tải, hóa học, sản xuất thép, và (đặc 
biệt) là sản xuất và tiêu dùng hàng loạt. Cuộc CMCN lần thứ 2 đã tạo nên những tiền 
đề mới và cơ sở vững chắc để phát triển nền công nghiệp ở mức cao hơn nữa. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3  

Được xuất hiện vào khoảng từ 1969, với sự ra đời và lan tỏa của CNTT, sử dụng 
điện tử và CNTT để tự động hóa sản xuất. Cuộc cách mạng này thường được gọi là 
cuộc cách mạng máy tính hay cách mạng số bởi vì nó được xúc tác bởi sự phát triển 
của chất bán dẫn, siêu máy tính, máy tính cá nhân (thập niên 1970 và 1980) và Internet 
(thập niên 1990). 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

Hiện nay chúng ta đang ở giai đoạn giữa của cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4, đó là sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số dựa vào các nền tảng như là Số 
liệu và phân tích lớn; Robot tự động; Đơn giản; Tổng hợp hệ thống; Internet; An ninh 
mạng; Đám mây; Sản xuất phụ gia. 

2. Định nghĩa về nhân sự và quản lý nhân sự qua các giai đoạn của cuộc 
cách mạng công nghệ: 

Định nghĩa về nhân sự (HR) 

HR 1.0: Trong thời gian đầu, các công việc nhân sự được xử lý hoàn toàn thủ 
công bằng giấy tờ. Công việc quản lý nhân sự chỉ chủ yếu liên quan đến phần cứng 
như tính toán phúc lợi hay đảm bảo an toàn lao động. 

HR 2.0: Các thiết bị điện bắt đầu lần đầu tiên được sử dụng trong công việc HR, 
giúp sắp xếp quy trình hợp lý và gọn gàng hơn. Đây cũng là giai đoạn nhân sự bắt đầu 
phát triển các kỹ năng cứng trong tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Sự xuất hiện của 
những công cụ công nghệ mới (máy tính) đã giảm tải nhiều công việc hành chính, tập 
trung thêm v ào mảng khác của nhân như tuyển dung, phát triển nhân viên và hoạt 
động giữ chân nhân tài. 

HR 3.0: Internet và công nghệ di động xuất hiện và dần được áp dụng trong hoạt 
động nhân sự, tuy nhiên chỉ là biện pháp hỗ trợ đằng sau mà không được tận dụng như 
là một công cu hay giải pháp hữu ích. Trước năm 2010, hầu hết trang Website của 
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Công ty chủ yếu phục vụ mục đích bán và trưng bày sản phẩm ở giai đoạn này hoạt 
động nhân sự đã dần hướng sang phát triển kỹ năng mềm của nhân sự. 

HR 4.0: Chuyển đổi số, hỗ trợ công nghệ, quyết định trên cơ sở dữ liệu và gắn 
kết chặt chẽ hơn với chiến lược kinh doanh (tập trung chủ yếu vào xây dựng thương 
hiệu tuyển dụng, cuộc chiến tuyển dụng nhân tài, giữ chân nhân tài, xây dựng môi 
trường làm việc, học tập và phúc lợi linh hoạt. 

Định nghĩa về quản lý nhân sự (HRM) 

HRM: là một quan điểm quản lý tranh luận về nhu cầu để thiết lập một loạt các 
chính sách nhân sự thích hợp để hỗ trợ chiến lược của tổ chức. (Huczyn ski, 2004). 

HRM: Là một cách tiếp cận chiến lược để quản lý các mối quan hệ việc làm, 
trong đó nhấn mạnh rằng việc tận dụng khả năng của mọi người là rất quan trọng để 
đạt được lợi thế cạnh tranh, điều này được thông qua tập hợp các chính sách chương 
trình và thực tiễn tích hợp đặc biệt. (Bratton & Gold, 2007). 

HRM: Là việc sử dụng quản lý các nỗ lực, kiến thức, khả năng và hành vi cam 
kết mà mọi người đóng góp cho một doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của 
doanh nghiệp (Watson, 2010). 

HRM: Liên quan đến tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo và phát triển, khen 
thưởng, tham gia của nhân viên, làm việc theo nhóm và quản lý hiệu quả (Beard Well 
và Thompson, 2017) 

Trong các định nghĩa trên, thể hiện 2 trường phái tư tưởng rất rõ ràng. Trường 
phái đầu tiên tập trung vào khía cạnh việc làm của nhân viên nghĩa là đào tạo, phát 
triển, tạo động lực, lãnh đạo, cam kết và tham gia. Trường phái thứ hai là về cách các 
nhân viên sử dụng để đạt được mục tiêu và chiến lược lâu dài của tổ chức bằng cách 
kiểm soát chi phí và quy trình kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên người ta cần nhớ rằng 
sự tiếp cận một cách cứng nhắc về quản lý nhân sự sẽ dẫn tới tác dụng ngược. Ví dụ 
người ta không thể loại trừ các vấn đề tinh thần và động lực của nhân viên khi lập kế 
hoạch giảm chi phí thông qua việc giảm lương. 

Những người ủng hộ quản lý nhân sự cho rằng nhân viên là nguồn nhân lực và 
do đó phải được coi là phương tiện để tạo và tăng gái trị cho tổ chức bên cạnh các 
nguồn lực khác như vốn, máy móc thiết bị…Theo đó, chúng phải được cải thiện, phát 
triển và gìn giữ và không được cou là một loại chi phí cần giảm thiểu. Hơn hai thập kỹ 
qua quản lý nhân sự ngày càng được số hóa. Máy thông minh nhân tạo tăng cường 
phân tích con người và mở rộng khả năng nhận thức của con người. Tự động hóa đang 
định hình lại công việc và các kỹ năng cho công việc. Trong kỹ nguyên số, kỹ năng 
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nhận thức và hành vi xã hội còn thiếu trong khi khả năng thích ứng, sáng tạo và tư duy 
phản biện thực sự là những thuộc tính chính của nhân viên đương thời. 

Thứ hai, đó là vai trò truyền thống và đương đại của nhà quản lý nhân sự: 

Chúng ta biết rằng, bên cạnh Giám đốc điều hành (CEO) có tầm nhìn rộng, một 
Giám đốc Tài chính (CFO) có năng lực tốt, thì một doanh nghiệp có một Giám đốc 
nhân sự (CHRO)tài năng nữa sẽ tạo thành “kiềng ba chân” hung mạnh giúp tổ chức 
phát triển bền vững. Vậy năng lực đặc biệt nào dành cho các giám đốc nhân sự thời đại 
công nghiệp 4.0 với sự bùng nổ hội nhập và toàn cầu hóa? Làm thế nào để quản trị 
nguồn nhân lực thành công trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Để trả lời các 
câu hỏi cốt lõi trên chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của Giám đốc nhân sự theo từng giai 
đoạn các cuộc cách mạng công nghiệp như sau: 

CHRO 1.0:  Những Giám đốc Nhân sự thế hệ 1.0 là người có cái nhìn tổng quát 
để đóng vai trò quản lý toàn bộ nhân sự trong doanh nghiệp. Họ nắm quyền kiểm soát 
về kết cấu tổ chức, khen thưởng và tuyển dụng. Theo ngôn ngữ thông thường họ được 
gọi là các nhà quản trị viên. 

CHRO 2.0: Công việc của những Giám đốc Nhân sự bắt đầu liên quan trực tiếp 
đến hoạt động kinh doanh cũng như các cuộc hội thoại và thương thảo của tổ chức. 
Điều này thể hiện qua việc đánh giá của các đối tác vì họ luôn quan niệm rằng: Một hệ 
thống nhân sự tốt sẽ hỗ trợ tốt cho các quyết định quan trọng. 

CHRO 3.0: Với xu hướng thay đổi, những Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 
đang có vai trò như người dẫn đầu tổ chức. Họ cần có khả năng lạnh đạo để kiểm soát 
những công việc được coi là quan trọng nhất như là quản lý những năng lực tài năng 
và giá trị mà tổ chức hướng đến. Ngoài ra Giám đốc Nhân sự thế hệ 3.0 phải đánh giá 
sự sẵn sàng của tổ chức trước sự thay đổi của các xu hướng và giải quyết những vấn đề 
cản trở sự phát triển chung của tổ chức đó. 

CHRO 4.0: Xu hướng 4.0 yêu cầu Giám đốc Nhân sự phải coi tổ như một hệ 
sinh thái với những liên kết đa dạng. Phải hướng đến việc đẩy nhanh các mối quan hệ 
đi kèm với hệ thống đánh giá, phản hồi liên tục trong mọi thời điểm giữa các nhân viên 
với nhau. Mục đích của việc này là gây dựng niềm tin vững chắc từ nhân viên đồng 
thời thúc đẩy mong muốn đóng góp của nhân viên cho tổ chức với những mục đích rõ 
ràng.  

Ở thời điểm hiện nay, Giám đốc Nhân sự phải có những góc nhìn mới để thúc 
đẩy nhằm đương đầu với tốc độ, sự biến động của thị trường đầy phức tạp và thách 
thức này. 
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Thứ ba, xu hướng và tác động của công nghệ 4.0 đối với Quản trị Nhân sự 

Nguồn nhân lực đang trải qua một sự thay đổi lớn từ nhiều năm trước đây. Cách 
làm việc và dữ liệu kỹ thuật đã hợp tác để định hình nguồn nhân lực của một tổ chức. 
Sau đây là những xu hướng và tác động của công nghệ 4.0 đối với Quản trị nhân sự: 

Nâng cấp nhân viên có kinh nghiệm: 

Thời đại số hóa đã chuyển sự tập trung từ sự gắn kết của nhân viên vào kinh 
nghiệm của nhân viên tại nơi làm việc. Các nhà lãnh đạo thế giới đang chuyển sự nhấn 
mạnh của họ vào hệ sinh thái và các khía cạnh cốt lõi như văn hóa công ty, sự tham gia 
và quản lý hiệu suất.  

Trọng tâm sẽ là như sau: 

Tìm kiếm bản đồ hành trình của nhân viên để tối ưu hóa công việc của họ. 
Các công cụ công nghệ như ứng dụng chăm sóc sức khỏe nhân viên, công cụ phản hồi, 
công cụ năng suất và công cụ truyền thông hiện đại. Nếu nhà quản lý có thể phân tích 
dữ liệu của công ty một cách cẩn thận thì họ có thể dự đoán về nhu cầu của nhân viên, 
giúp cải thiện sự nghiệp của nhân viên, cải thiện không khí và năng suất tại môi trường 
làm việc. 

Từ tự động đến quy trình: 

Trước đây, trọng tâm của bộ phận nhân sự là tự động hóa và tích hợp các hoạt 
động nhân sự. Ví dụ bao gồm lưu trữ hồ sơ, tiếp tục nắm bắt, đánh giá hiệu suất, phỏng 
vấn, tuyển dụng, đánh giá nhân viên… Ngày nay các công ty đang tập trung vào một 
quy trình tự động hóa. 

Năng suất có thể được tăng lên thông qua người lao động có chất lượng, và sử 
dụng tối ưu tiềm năng của nhân viên. 

Thử thách duy nhất trước bộ phận nhân sự là sắp xếp các vấn đề liên quan đến 
sự tham gia, tập trung hết sức của nhân viên. Ngay cả nhân sự cũng cần phải tham gia 
vào các công cụ giao tiếp đa dạng để xử lý các tin nhắn và E-mail. Ví dụ, để tăng năng 
suất của nhân viên, người ta có thể sử dụng các nền tảng kỹ thuật số như ứng dụng di 
động, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.v. 

KẾT LUẬN 

Sự tiến bộ của Công nghệ trong những thập niên gần đây đã tác động rất lớn đến 
nền kinh tế, chính trị và xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt trong 
lĩnh vực kinh tế, CCMCN 4.0 đã làm tăng năng suất lao động và tăng trưởng của hầu 
hết các thành phần sản xuất kinh doanh trong xã hội. Để làm sáng tỏa CCMCN 4.0 tác 
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động như thế nào đến  hoạt động quản lý nhân sự bài viết lần lược phân tích các nội 
dung chủ yếu như sau: Thứ nhất là các định nghĩa cuộc cách mạng công nghiệp 
(CCMCN), lịch sử hình thành CCMCN, khái niệm nhân sự (HR) và quản lý nhân sự 
(HRM) qua các thời kỳ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp. Thứ hai, xem xét 
vai trò truyền thống và đương đại của nhà quản lý nhân sự và nhấn mạnh vai trò mới 
của người quản lý nhân sự trong thời đại công nghệ 4.0. Thứ ba là xu hướng và tác 
động của công nghệ kỹ thuật số đối với quản trị nhân sự. Và cuối cùng là đưa ra kết 
luận 

Nhìn chung, những tác động chính mà Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang 
lại cho doanh nghiệp đó là sự tăng năng suất lao động, còn đối với nền kinh tế là mức 
độ tăng trưởng đang ngày một tăng lên trong hầu hết các ngành sản xuất khác nhau 
trong xã hội. Vì những thế mặt của CCMCN 4.0 đòi hỏi các thành phần kinh tế phải 
chuẩn bị nguồn lực (con người và vật lực) để có thể tận dụng và khai thác triệt để các 
thế mạnh mà cuộc cách mạng công nghiệp này đã mang lại. 

Công nghệ thông tin dự kiến sẽ cải thiện hiệu suất của Quản lý nguồn nhân lực 
(HRM) bằng cách chuyển trọng tâm từ quản trị nhân sự sang quản lý nguồn nhân lực 
chiến lược. Những thay đổi công nghệ nhanh chóng cũng yêu cầu các chuyên gia nhân 
sự có được các kỹ năng mới thông qua giáo dục hoặc tìm nguồn cung ứng. Nhờ cuộc 
cách mạng về công nghệ thông tin, bộ mặt của nơi làm việc đương đại đã thay đổi và 
các hệ thống đã được thực hiện hiệu quả hơn bằng cách giới thiệu các kỹ thuật mới. 
Phần lớn các tổ chức hiện đã hiểu tầm quan trọng của việc lưu trữ và truy xuất thông 
tin. Để kết luận rằng có thể nói rằng thực tiễn nhân sự đang ngày càng trở nên khó 
khăn hơn, họ phải đối mặt với nhiều vấn đề như giữ chân và thu hút nhân viên, đối phó 
với những người văn hóa khác nhau, quản lý sự đa dạng lực lượng lao động, thay đổi 
công nghệ và thông tin vượt qua với những thách thức đào tạo là cần thiết của người 
nhân sự. 
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NÂNG CAO SỰ GẮN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG 
TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

ThS. Ngô Thị Hồng Giang 

Khoa Cơ bản 

Tóm tắt 

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động có vai trò hết 
sức quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nâng cao vị thế, giúp 
các cơ sở đào tạo hoàn thành nhiệm vụ đào tạo với xã hội. Trước thực trạng nguồn 
nhân lực đã được đào tạo chưa thực sự đáp ứng yêu cầu sử dụng của thị trường lao 
động đã đặt ra yêu cầu có tính chất xã hội giữa bên “cung” và bên “cầu” trên thị 
trường lao động. Bài viết tập trung phân tích sự cần thiết cũng như thực trạng và giải 
pháp để nâng cao sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo nguồn 
nhân lực. 

Từ khóa: Doanh nghiệp; Nguồn nhân lực; Nhà trường; Sự gắn kết, Thị trường 
lao động. 

 

1. Sự cần thiết gắn kết doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo nguồn 
nhân lực 

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực của các nhà trường được sự quan tâm chú ý của 
không chỉ các bậc phụ huynh, người học, doanh nghiệp mà còn của toàn xã hội. Trong 
bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển nhanh như vũ bão của khoa học kỹ 
thuật đã tạo ra cho doanh nghiệp nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề lao động có trình 
độ cao. Mặc dù, giáo dục và đào tạo ở nước ta được xem là “quốc sách hàng đầu”; 
luôn được ưu tiên và đầu tư cả về số lượng lẫn chất lượng, thế nhưng nhiều doanh 
nghiệp không thể tìm được lao động có trình độ tay nghề cao và họ phải thuê chuyên 
gia từ nước ngoài với chi phí rất cao. Tuy nhiên, theo báo cáo điều tra lao động việc 
làm quý 2 năm 2018 của Tổng cục thống kê cho thấy cả nước có 1,1 triệu lao động thất 
nghiệp, trong đó có tới hơn 26,7% số lao động thất nghiệp cả nước là lao động đã qua 
đào tạo chuyên nghiệp hoặc nghề từ 3 tháng trở lên. Đặc biệt, nhóm lao động có trình 
độ từ đại học trở lên chiếm thị phần lớn nhất, khoảng 43,7% tổng số lao động thất 
nghiệp nhóm này8. Tại “Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai 
nhiệm vụ năm học 2019-2020” ngày 6 tháng 8 năm 2019 vừa qua, bộ Giáo dục và Đào 

                                            
8 Tổng cục thống kê, Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 2 năm 2018. 
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tạo đã đưa ra báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học năm 2018 là 
2,57% (135,8 nghìn người)9. Tại một diễn đàn khác về ngành công nghệ thông tin Bộ 
Giáo dục & Đào tạo cũng đưa ra con số 70% cử nhân công nghệ thông tin ra trường 
mỗi năm và doanh nghiệp phải đào tạo bổ sung, đào tạo lại. Một trong những nguyên 
nhân cơ bảncủa thực trạng này cũng được chỉ ra là do sự thiếu gắn kết giữa nhà trường 
và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực. 

Tại các quốc gia phát triển, sự gắn kết giữa các doanh nghiệp và các cơ sở đào 
tạo trường đại học, cao đẳng… là tất yếu và được quy định bằng luật như ở Pháp, Bỉ, 
Canada… Sự gắn kết được thể hiện dưới nhiều hình thức như doanh nghiệp tham gia 
quản lý nhà trường để xây dựng chương trình đào tạo hoặc ký thỏa thuận cam kết cho 
sinh viên thực tập tại doanh nghiệp… Sự gắn kết này giúp cho “sản phẩm” của quá 
trình đào tạo sẽ được doanh nghiệp sử dụng ngay, giảm chi phí đào tạo lại cho doanh 
nghiệp, gây lãng phí cho xã hội.  

2. Thực trạng sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo 
nguồn nhân lực 

Ở nước ta, người lao động xưa đã quan niệm rằng “Trăm hay không bằng tay 
quen”, hay Hồ Chủ Tịch có dạy “Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô 
ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”. Tại các cơ sở đào tạo, “học đi đôi 
với hành” đã trở thành tôn chỉ trong việc xây dựng các chương trình đào tạo. Tuy 
nhiên, hiện nay hình thức đào tạo sinh viên trong nhiều trường đại học, cao đẳng chủ 
yếu vẫn áp dụng theo phương thức truyền thống, tức các trường tự xây dựng chương 
trình đào tạo từ việc “học” đến việc “hành”. Sau các học kỳ lý thuyết, sinh viên được 
dành một khoảng thời gian từ 3 tháng đến 6 tháng để tìm kiếm và thực tập tại một 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp để học hỏi kỹ 
năng, chuyên môn tại một bộ phận trong doanh nghiệp nhưng lại trở thành “tạp vụ” 
tạm thời cho doanh nghiệp chỉ để lấy được giấy chứng nhận thực tập hoàn thành thủ 
tục với nhà trường. Và kết quả là mặc dù nhiều sinh viên có kết quả học tập xuất sắc 
nhưng vẫn không đáp ứng ngay được nhu cầu từ phía doanh nghiệp. Và để sử dụng 
được người lao động các doanh nghiệp lại phải đào tạo bổ sung hoặc đào tạo lại trước 
khi chính thức nhận làm việc. 

Thời gian qua, Nhà nước đã có chủ trương khuyến khích các cơ sở đào tạo gắn 
kết với các doanh nghiệp trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ, chuyển giao nguồn nhân lực... Tuy nhiên, việc gắn kết giữa 
các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập trên nhiều phương 

                                            
9 https://news.zing.vn/hon-138000-nguoi-co-trinh-do-dai-hoc-tro-len-van-that-nghiep-post975161.html 
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diện. Những tồn tại, bất cập này có thể chỉ ra từ cả các nguyên nhân khách quan và chủ 
quan. 

Thứ nhất, hiện nay hầu hết sự gắn kết của nhà trường và các doanh nghiệp là 
xuất phát từ nhu cầu ngắn hạn của doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp nếu phát sinh nhu cầu nhân lực, doanh nghiệp sẽ tiến hành gửi thông 
báo tuyển dụng đến các trường hoặc trên các phương tiện truyền thông khác. Nếu nhân 
lực được tuyển dụng chưa đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ tiến hành đào tạo lại hoặc đào 
tạo bổ sung trước khi nhận chính thức. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự 
dành thời gian để hoạch định nguồn nhân lực cho tầm nhìn dài hạn. Vì vậy, mức độ 
gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp là hợp tác ngắn hạn chứ không phải là đối 
tác chiến lược và lâu dài có ảnh hưởng đến lợi ích của hai phía. 

Thứ hai, cũng từ việc nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc hoạch 
định nguồn nhân lực cho tầm nhìn dài hạn, nên hầu hết các cơ sở đào tạo thiếu thông 
tin về nhu cầu sử dụng lao động. Thêm vào đó nhiều chương trình đào tạo đã được xây 
dựng theo khung cứng nhắc từ trước mà không có sự thay đổi lớn nào. Vì thế, cả nhà 
trường và doanh nghiệp đều chưa tìm được “tiếng nói chung” trong nhận thức và tư 
duy về sự cần thiết phải có sự gắn kết và hợp tác vì sự phát triển chung.   

Thứ ba, mặc dù đã có chủ trương tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường và 
doanh nghiệp, song Nhà nước chưa thể chế hóa sự gắn kết này thành cơ chế, chính 
sách rõ ràng và cũng chưa có hướng dẫn cụ thể nhằm tạo hành lang pháp lý để nhà 
trường và doanh nghiệp thực hiện. Chính vì thế thời gian qua, sự gắn kết giữa nhà 
trường và doanh nghiệp theo kiểu xu hướng và mối quan hệ của cựu sinh viên với nhà 
trường … Nhiều trường đại học đã thành lập bộ phận hợp tác doanh nghiệp và đã đem 
lại lợi ích cho sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, thực tế của sự 
liên kết này nặng về sự tài trợ, hỗ trợ của doanh nghiệp. 

Thứ tư, nhà trường chưa thực sự chủ động trong đổi mới nội dung, chương trình, 
phương pháp đào tạo gắn với nhu cầu việc làm của xã hội, nhu cầu sử dụng của doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong thực tế tại doanh nghiệp diễn ra rất nhanh. Đặc 
biệt, trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tốc độ thay đổi trong sản 
xuất kinh doanh diễn ra theo cấp số nhân, buộc các doanh nghiệp không thể chậm trễ 
trong thay đổi. Tuy nhiên, để có thể chủ động trong nguồn nhân lực đón đầu cho sự 
thay đổi doanh nghiệp không chỉ thụ động trong việc hỗ trợ các trường để đưa sinh 
viên đến tham quan thực tế và thực tập, mà còn phải chủ động tư vấn và đề xuất với 
nhà trường trong việc định hướng chiến lược đào tạo cũng như đổi mới phương thức 
đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp. 
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Ngoài ra, nếu xem xét dưới góc độ kinh tế thị trường, các cơ sở đào tạo là nơi 
cung ứng “sản phẩm”, các doanh nghiệp là đối tượng cầu về “sản phẩm”. Do đó, sự 
gắn kết để chia sẻ trách nhiệm cũng như lợi ích là điều tất yếu nhằm mang lại phúc lợi 
kinh tế cao nhất cho xã hội. Vì thế, trong mối quan hệ “trồng người” này các cơ sở đào 
tạo phải là chủ thể khởi xướng sự gắn kết, thu hút doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào 
quá trình đào tạo. 

3. Một số giải pháp nâng cao sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường 
trong đào tạo nguồn nhân lực 

Nhằm giúp doanh nghiệp có được nguồn nhân lực chất lượng cao, giảm chi phí 
đào tạo bổ sung, đào tạo lại, cũng như giúp nhà trường đạt được sứ mạng đào tạo cái 
xã hội cần chứ không phải đào tạo cái nhà trường có, cần: 

Đối với nhà trường: Nâng cao sự gắn kết với các doanh nghiệp thông qua các 
bản cam kết, thỏa thuận hợp tác hoặc mua cổ phiếu để trở thành cổ đông của những 
doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính sát với các ngành đào tạo của nhà 
trường. Việc trở thành cổ đông lớn sẽ là điều kiện giúp cho quá trình đào tạo và sử 
dụng nguồn lực hòa hợp với nhau, trên tinh thần quyền lợi và trách nhiệm. Bên cạnh 
đó, nhà trường cũng cần phải thường xuyên bồi dưỡng trình độ của đội ngũ giảng viên, 
đầu tư cơ sở vật chất thiết yếu, thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình đạo tạo 
nhằm bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu trên thị trường lao động. Trong quá trình 
xây dựng chương trình, nhà trường cần mở ra các điều kiện để mời đội ngũ doanh 
nhân trực tiếp tham gia giảng dạy những nội dung cần thiết có thiên hướng thực hành 
trong chương trình đào tạo. 

Đối với doanh nghiệp: Cần nhận thức đầy đủ hơn về ích lợi cũng như xu thế tất 
yếu của sự gắn kết giữa doanh nghiệp với nhà trường để hạn chế, khắc phục tình trạng 
phải đào tạo bổ sung, đào tạo lại sau khi tuyển dụng. Vì thế, doanh nghiệp cũng cần 
thiết lập bộ phận chuyên trách chủ động phản biện, góp phần xây dựng, điều chỉnh 
chương trình đào tạo cho nhà trường hướng theo nhu cầu sử dụng lao động từ phía 
doanh nghiệp. Tích cực cùng với nhà trường trong việc biên soạn giáo trình, nội dung 
và phương pháp giảng dạy,... Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có kế hoạch, chiến lược 
nuôi dưỡng, ươm mầm tài năng tại các trường bằng các hình thức cung cấp học bổng, 
đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, tuyển dụng trước và sau tốt nghiệp. 

Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Cần có sự nghiên cứu kinh nghiệm của các 
quốc gia phát triển và nhanh chóng xây dựng cơ chế, hành lang pháp lý thể hiện rõ vai 
trò, trách nhiệm của các bên trong sự gắn kết vì sự phát triển bền vững của nhà trường, 
doanh nghiệp và quốc gia. Bên cạnh đó, việc thường xuyên công bố những số liệu 
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thống kê một cách chính xác, minh bạch và trung thực về thị trường lao động, về sự 
thay đổi trong xu hướng các nguồn lực của nền kinh tế sẽ giúp doanh nghiệp cũng như 
các cơ sở đào tạo có những định hướng chính xác trong tương lại. 

4. Kết luận 

Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ là xu hướng mà còn là sự 
tất yếu trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, sự tồn tại của nhà trường và sự 
phát triển bền vững đất nước. Bởi nguồn nhân lực được xem là nguồn lực quan trọng 
nhất, quyết định thành tựu của quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức. Do đó, việc đào tạo 
ra nguồn nhân lực không đáp ứng được thực tế công việc hoặc sẽ làm giảm năng suất 
lao động, làm gia tăng chi phí của doanh nghiệp dẫn đến giảm tính cạnh tranh của 
doanh nghiệp trên thương trường… hoặc sẽ gây ra tình trạng thất nghiệp, nản chí trong 
người lao động, tệ nạn xã hội… 
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MÔ HÌNH ĐỐI TÁC KINH DOANH NHÂN SỰ (HRBP) TẠI CÁC DOANH 
NGHIỆP TRONG NGÀNH DỊCH VỤ 

ThS. Nguyễn Kiều Oanh 

Ngành dịch vụ được đánh giá là khu vực trọng điểm cho sự phát triển kinh tế 
quốc gia và là ngành sử dụng lao động lớn nhất so với các ngành khác, trong tương 
lai dịch vụ là ngành tăng tỷ lệ đóng góp GDP và thu hút lực lượng lao động của quốc 
gia. Giá trị ngành dịch vụ gia tăng nhờ khai thác nguồn lực vốn con người và trong 
bối cảnh tốc độ đổi mới và phát minh cùng xu hướng cắt giảm chi phí sản xuất thì điều 
này càng mang tính cấp bách.Vai trò của ngành nhân sự đã thực sự thay đổi mạnh mẽ 
và sẽ còn tiếp tục thay đổi về mặt chiến lược trong tương lai. Để đáp ứng điều này, 
nhiều tập đoàn lớn và tổng công ty trong lĩnh vực dịch vụ như bảo hiểm ngân hàng 
đang triển khai mô hình đối tác kinh doanh nhân sự. 

Từ khoá: HRBP, nhân sự, đối tác kinh doanh, dịch vụ 

 

1. Đặt vấn đề 

Từ trước tới nay bộ phận nhân sự luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc 
quyết định đến nguồn nhân lực của mỗi công ty. Vai trò của ngành nhân sự ngày càng 
có những thay đổi mạnh mẽ và sẽ tiếp tục thay đổi về mặt chiến lược trong tương lai. 
Các doanh nghiệp lớn thường chú trọng đầu tư vào HRBP như “át chủ bài” bởi những 
hiệu quả mà bộ phận này mang lại. Cũng chính vì vậy mà nhiều tập đoàn lớn đặc biệt 
trong lĩnh vực dịch vụ đã tiến hành triển khai mô hình HRBP - đối tác kinh doanh nhân 
sự.  

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1 Nhân sự - đối tác chiến lược kinh doanh   

HRBP được viết tắt từ cụm Human Resource Business Partner (HRBP), có 
nghĩa là “nhân sự – đối tác chiến lược kinh doanh”. HRBP là nhân sự có đủ kiến thức 
và kỹ năng chuyên sâu về nhân sự; đồng thời hiểu biết tốt về hoạt động kinh doanh và 
triển vọng của kinh doanh, có tầm nhìn về hoạch định để trở thành đối tác với các 
phòng ban khác trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh tổng thể cho đơn vị. 

Khái niệm “HRBP- Human Resource Business Partner” được Dave Ulrich đưa 
ra khi cụ thể hoá mô hình Quản trị nhân sự chiến lược” trong cuốn sách “Human 
Resources Champions, năm 1997, điều này có nghĩa bộ phận nhân sự cần đóng vai trò 
là đối tác với phòng, ban khác trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh tổng thể. 
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Trãi qua hơn 20 năm, xuất hiện nhiều nghiên cứu dựa trên nền tảng nghiên cứu của 
Dave Ulrich, HRBP ra đời phù hợp với thời đại công nghệ hiện nay. 
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2.2 Mô hình quản trị nhân sự  
 

 

Hình 1: Mô hình quản trị nguồn nhân lực 

Mô hình truyền thống là mô hình đang được áp dụng với đa số các doanh 
nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam. Với mô hình nhân sự truyền thống 
này, Giám đốc điều hành và Giám đốc Nhân sự đang xem trọng việc quản lý hành 
chính trong nhân sự, họ đầu tư đến 60% thời gian, nguồn lực, tài chính cho việc này. 
Sau đó họ mới quan tâm một ít cho việc xem nhân sự là đối tác kinh doanh, và cuối 
cùng, họ chỉ dành rất ít cho việc xem xét về chính sách, quy hoạch cho đội ngũ. 

Mô hình HR hiện đại, Giám đốc điều hành và quản lý nhân sự  là những người 
hiểu sâu sắc về quá trình sản xuất & tiêu thụ sản phẩm, họ nằm lòng về chuỗi giá trị 
của tổ chức, và luôn xem trọng vai trò HR vì vậy họ đã tạo ra một mô hình HR rất hiệu 
quả, đó là: Họ tránh đầu tư thời gian, nguồn lực, tài chính vào quản lý hành chính của 
nhân sự bằng cách một mặt họ đẩy ra thuê ngoài, một mặt họ tinh giảm các thao tác 
không cần thiết và nâng tầm HR tại khâu đối tác kinh doanh, chính sách – quy hoạch 
đội ngũ. Họ xem trọng việc đầu tư vào con người, văn hóa và quy trình nội bộ của 
công ty. Chính việc thay đổi mô hình nhân sự đã giải quyết được một vấn đề chính 
quan trọng bậc nhất ảnh hưởng và tác động đến tất cả hoạt động của tổ chức. 
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2.2 Mô hình nhân sự - đối tác kinh doanh (HRBP) 
Mô hình HRBP được chia 3 mô hình chính sau: 
- Mô hình nhân sự chuyển đổi: 
Mô hình nhân sự chuyển đổi hướng tới mục tiêu phát triển các lĩnh vực chuyên 

môn từ kiến thức kinh doanh đến các kỹ năng về tư vấn hay các sáng kiến trong việc 
phát triển nguồn lực con người.  

 
Hình 2: Mô hình nhân sự chuyển đổi 

- Mô hình nhân sự chuyển đổi – 1 cửa 

Các công ty đa quốc gia ngày càng phát triển vững mạnh là nhờ kịp thời chuyển 
đổi mô hình Quản trị nguồn nhân lực. Nội bộ đội ngũ nhân sự của họ khiến cho 
nhiều doanh nghiệp khác cùng ngành khó theo kịp. 

 
Hình 3: Mô hình nhân sự chuyển đổi – 1 cửa 

- Mô hình nhân sự chuyển đổi – Trung tâm các giải pháp 

Trưởng phòng nhân sự

Trung tâm hoạt 
động nhân sự HRBP Nghiệp vụ nhân 

sự
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Mô hình nhân sự chuyển đổi – trung tâm các giải pháp là sự chuẩn bị cho việc 
nâng cao chất lượng cũng như các kỹ năng quản lý của đội ngũ nhân sự trong doanh 
nghiệp. 

 
Hình 4: mô hình nhân sự chuyển đổi – trung tâm các giải pháp 

3. Ngành dịch vụ tại Việt Nam 

Theo Philip Kotler, dịch vụ là bất kỳ hoạt động hay lợi ích nào mà chủ thể này 
cung cấp cho chủ thể kia, trong đó đối tượng cung cấp nhất thiết phải mang tính vô 
hình và không dẫn đến quyền sở hữu một vật nào cả, còn việc sản xuất dịch vụ có thể 
hoặc không có thể gắn liền với một sản phẩm vật chất nào. 

Thời gian qua, nước ta đã định hướng tập trung phát triển các ngành Dịch vụ có 
tiềm năng, lợi thế, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao như công nghệ thông tin, 
truyền thông, logistics, hàng không, tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại điện tử... 
Mạng lưới thương mại và dịch vụ nhờ đó đã phát triển mạnh trên phạm vi cả nước, đáp 
ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.  

So với các nước trong khu vực và trên thế giới, quy mô và chất lượng dịch vụ 
của Việt Nam quá thấp; Tốc độ chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế theo hướng 
dịch vụ hóa còn rất chậm, so với 5 năm trước, tỷ trọng của các ngành Dịch vụ trong 
GDP hầu như không thay đổi và mức độ tác động lan tỏa  thấp.  

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt ở nhóm nước phát triển, dịch vụ 
được đánh giá là khu vực trọng điểm cho sự phát triển kinh tế, thông thường dịch vụ 
đóng góp từ 70-80% GDP. Trung bình ngành dịch vụ chiếm hơn 60% GDP toàn thế 
giới. Theo tổng cục thống kê Việt Nam, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP 
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tăng từ 79,42% năm 2010 lên 82,5% năm 2015; Năm 2016, GDP ước tính tăng 6,21% 
so với năm 2015, trong đó, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ được đà tăng trưởng với 
6,98% với sự đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn như: Bán buôn và bán lẻ 
chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt mức tăng 8,28% so với năm 2015, mức tăng trưởng của 
lĩnh vực Dịch vụ vào năm 2017 là 7,44% và là ngành có tỷ trọng GDP cao nhất, với 
41,17% trong năm 2018. 

Mục tiêu của chính phủ nâng tỷ trọng dịch vụ đạt 45% GDP vào năm 2020. Để 
thực hiện mục tiêu này, ngày 21/02/2017, Chương trình hành động do Chính phủ ban 
hành (kèm theo Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ) thực hiện Nghị quyết 05-
NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành  Trung ương Đảng 
khoá XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền 
kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ 
cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã tiếp tục khẳng định cơ cấu lại và phát triển 
nhanh các ngành Dịch vụ.  

Theo đó, Chính phủ chủ trương duy trì tốc độ tăng trưởng các ngành Dịch vụ 
cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP; tập trung phát triển một số ngành Dịch vụ tiềm năng, 
có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như: tài chính, ngân hàng; hàng hải, logistics; 
dịch vụ kỹ thuật dầu khí; hàng không; dịch vụ thương mại; dịch vụ giáo dục, đào tạo; 
dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ; các loại dịch vụ kiểm toán, tư vấn, pháp lý… Bên 
cạnh đó, thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển du lịch quốc gia, tạo chuyển 
biến mạnh để đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất 
nước. 

4. Nhiệm vụ của HRBP trong ngành dịch vụ 

4.1 Nhân sự - yếu tố quan trọng nhất trong dịch vụ 

Nhân sự trong ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu lao động các 
ngành và xu hướng tăng qua mỗi năm. Quý 1 năm 2019, cơ cấu lao động trong ngành 
dịch vụ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Dịch vụ là hoạt động kinh tế giữa con người với con người vì vậy con người là 
yếu tố quan trọng nhất trong dịch vụ. Đối với ngành dịch vụ, nhằm mang đến sự hài 
lòng tuyệt vời nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ nên các doanh nghiệp đang 
không ngừng nỗ lực hoàn thiện và phát triển cơ cấu nhân sự từ vị trí thấp nhất cho đến 
Quản lý cấp cao.  
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Bảng 1: Số lượng và cơ cấu lao động chia theo khu vực kinh tế 
  Tổng số Ngành 

Nông, lâm 
nghiệp, thuỷ 
sản 

Công 
nghiệp và 
xây dựng 

Dịch vụ 

Số lượng (nghìn người) 

Năm 2018       
 

Quý I năm 2018 53 992,8 20 821,6 14 355,0 18 816,2 

Quý II năm 2018 54 022,8 20 642,5 14 382,5 18 997,8 

Quý III năm 2018  54 300,9 20 550,3 14 405,0 19 345,6 

Quý IV năm 2018 (*) 54 530,3 19 922,0 15 136,5 19 471,8 

Năm 2019 
    

Quý I năm 2019 (*) 54 322,0 19 244,7 15 553,5 19 523,8 

 
Cơ cấu (%) 

    
Năm 2018         

Quý I năm 2018 100,0 38,6 26,6 34,8 

Quý II năm 2018 100,0 38,2 26,6 35,2 

Quý III năm 2018  100,0 37,8 26,5 35,6 

Quý IV năm 2018 100,0 36,5 27,8 35,7 

Năm 2019 
    

Quý I năm 2019 (*) 100,0 35,4 28,6 36,0 

Nguồn: cục thống kê 

4.2 Nhiệm vụ của HRBP trong ngành dịch vụ 

Là ngành dịch vụ nên cần rất nhiều nhân sự, mỗi cá nhân là một tính cách khác 
nhau, điều đặc biệt của người làm bộ phận HRBP chính là làm sao để dung hòa được 
tất cả các cá tính đó trong tập thể, định hướng phát triển phù hợp với mục tiêu chung 
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của tổ chức. Ngoài ra HRBP còn thực hiện vai trò là đối tác chiến lược với các đơn vị 
trong tổ chức.   

Với mục tiêu chuyển hóa doanh nghiệp đi lên, tạo ra sự thay đổi lớn về hệ thống 
nhân sự và chiến lược, HRBP cần thể hiện vai trò của mình qua 4 nhiệm vụ chính sau 
đây: 

(1) Đối tác chiến lược: Như những đối tác kinh doanh, các chuyên gia nhân sự 
của công ty đưa ra các sáng kiến cho doanh nghiệp, là đại diện công ty đối với các bên 
hữu quan bên ngoài, đáp ứng yêu cầu độc đáo của nhà lãnh đạo cấp cao, đòn bẩy chéo 
tạo ra sức mạnh tổng hợp, và thực hiện chức năng nhân sự. Các chuyên gia nhân sự ghi 
nhớ việc mình làm như nhà quản lý tổng quát của đơn vị. Họ cộng tác với các nhà lãnh 
đạo hàng đầu để giúp hình thành chiến lược kinh doanh, dự báo để xác định khả năng 
nào là quan trọng nhất, thiết kế và cung cấp thực hành nhân sự để thực hiện chiến lược 
cho tổ chức.  

Trong các cuộc thảo luận chiến lược, các đối tác nhân sự cung cấp tầm nhìn, 
thông tin và khuyến nghị về: 

• Năng lực: Các chuyên gia nhân sự là trung tâm thực hiện việc cung cấp đúng 
người đúng kỹ năng trong công việc và đúng thời điểm. Chuyên gia nhân sự có những 
hiểu biết về năng lực đã nắm bắt năng lực trong tương lai cũng như cam kết và sự đóng 
góp. Nâng cao sự trải nghiệm người lao động đã là một phần quan trọng lâu dài trở 
thành một đối tác kinh doanh  

• Lãnh đạo: các chuyên gia nhân sự vừa giúp đỡ cho các nhà lãnh đạo các cá 
nhân chủ chốt, và lãnh đạo tập thể của toàn bộ tổ chức. Họ đảm bảo rằng các nhà lãnh 
đạo có kiến thức, kỹ năng, và khả năng đáp ứng nhu cầu trong tương lai và phù hợp 
với sự mong đợi của khách hàng  

• Khả năng tổ chức. Các chuyên gia nhân sự hợp tác với các nhà quản lý cấp cao 
để xác định và tạo ra năng lực tổ chức như tốc độ / nhanh nhẹn, sáng tạo, rủi ro, hợp 
tác, đòn bẩy thông tin, văn hóa / chia sẻ suy nghĩ, trách nhiệm giải trình, và hiệu 
quả. Những khả năng này trở thành bản sắc và đặc điểm của tổ chức.  

• Là đối tác chiến lược trong tổ chức thực hiện những nhiệm vụ như điều chỉnh 
chiến lược nhân sự đáp ứng nhu cầu thay đổi của môi trường kinh doanh; nhận diện 
những thước đo nhân sự quan trọng; nhận diện những vấn đề về con người trước khi 
ảnh hưởng đến doanh nghiệp; thấu hiểu nhu cầu của nhân tài đối với doanh nghiệp; 
phát triển hệ thống lãnh đạo kế thừa; ưu tiên những nhu cầu liên quan đến nhân sự; 
nhận diện chiến lược kinh doanh mới; tái cấu trúc theo các mục tiêu các chiến lược. 
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(2) Quản lý hoạt động: Truyền đạt văn hóa tổ chức đến nhân viên; đảm bảo các 
chương trình nhân sự phù hợp với văn hóa doanh nghiệp; giữ cho nhân viên cập nhật 
các sáng kiến của HR; truyền đạt chính sách và quy trình đến nhân viên; Đánh giá thái 
độ nhân viên; Theo dõi xu hướng hành xử của nhân viên. 

Các chuyên gia nhân sự làm việc tại các trung tâm chuyên môn mà họ cung cấp 
những hiểu biết về các vấn đề nhân sự, phát triển lãnh đạo, phần thưởng, truyền thông, 
phát triển tổ chức, lợi ích, … và họ tư vấn cho lãnh đạo kinh doanh và các chuyên gia 
nhân sự về làm thế nào để biến tầm nhìn trở thành hành động. Các chuyên gia nhân sự 
làm gia tăng giá trị bằng cách xây dựng hoặc quản lý hệ thống e-HR dựa trên công 
nghệ, xử lý đòi hỏi lợi ích và biên chế và trả lời các thắc mắc của nhân viên. Những cá 
nhân này có thể làm việc bên trong hay bên ngoài công ty. 

Các chuyên gia nhân sự như các đối tác kinh doanh có thông tin duy nhất, hiểu 
biết, và khuyến nghị để cung cấp lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

(3) Phản ứng khẩn cấp: Đáp ứng nhu cầu của cấp quản lý và nhân viên, chuẩn bị 
các tình huống khác nhau; phản ứng nhanh chóng với các khiếu nại/các câu hỏi của 
các cấp quản lý. 

Như đối tác kinh doanh, các chuyên gia nhân sự thực hiện phân tích, hiểu biết 
sâu sắc, và khuyến nghị về tài năng, lãnh đạo, và năng lực để cung cấp kết quả kinh 
doanh và phục vụ tất cả các bên liên quan. 

(4) Người hòa giải: Giải quyết mâu thuẫn; quản lý các vấn đề cạnh tranh cá 
nhân trong tổ chức; giải quyết những vấn đề chính trị nội bộ trong việc triển khai các 
kế hoạch kinh doanh, ứng phó với những nhu cầu thay đổi của tổ chức. 

Các chuyên gia nhân sự được ví như vừa là kiến trúc sư và nhà nhân chủng học. 
Như các kiến trúc sư, nhân sự chuyên gia thiết kế, kế hoạch chi tiết, và tạo điều kiện 
đầu tư vào tài năng, lãnh đạo, và khả năng. Như các kiến trúc sư, nhân sự mang đến 
thông tin thứ cấp thực hiện phân tích thống kê định lượng truyền thống để tìm ra xu 
hướng. Như nhà nhân chủng học, các chuyên gia nhân sự ngày càng nhìn xa hơn phạm 
vi trong tổ chức để xác định những gì các bên liên quan bên ngoài (khách hàng, nhà 
đầu tư, cộng đồng, nhà quản lý) và những gì các xu hướng kinh doanh (xã hội, công 
nghệ, kinh tế, chính trị, môi trường, và nhân khẩu học) sẽ hình thành sự thành công 
kinh doanh trong tương lai. Trong trường hợp này, nhân sự thường xuyên các nguồn 
dữ liệu sơ cấp nơi họ sử dụng những hiểu biết định tính để dự đoán xu hướng. 

5. Kết luận 

Sự phát triển của dịch vụ phản ánh trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. 
Trình độ phát triển kinh tế của một nước càng cao thì tỷ trọng của dịch vụ - thương 
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mại trong cơ cấu ngành kinh tế càng lớn. Cần nâng cao năng suất lao động, tính 
chuyên nghiệp trong hoạt động dịch vụ là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu 
để thúc đẩy tăng trưởng GDP trong ngành. 

Trong những năm tiếp theo, về quản trị nhân sự cần phải phải đẩy mạnh hơn nữa 
mô hình “đối tác chiến lược kinh doanh” (Human Resource Business Partner - HRBP) 
bởi nó có thể dự báo và ứng phó kịp thời những sự thay đổi ngày càng nhanh chóng từ 
thế giới bên ngoài. Ngoài ra, nó còn giúp mọi người trong tổ chức ở các cấp độ có thể 
nắm bắt kiến thức và kỹ năng tối thiểu để hội nhập nhanh chóng với xu hướng thời đại 
kỹ thuật số hiện nay./. 
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PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP 
TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

ThS. Nguyễn Kiều Oanh 

Cơ sở đào tạo đại học được coi là nơi cung cấp nguồn nhân lực ngành nhân sự 
chất lượng cao cho xã hội. Trong xu thế hội nhập các yêu cầu của doanh nghiệp với 
người lao động cũng càng ngày càng cao hơn. Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức 
được thành lập đã tạo ra xu hướng dịch chuyển lao động ở nhiều lĩnh vực tạo ra sự 
cạnh tranh với nguồn lao động trong nước. Điều đó đòi hỏi các cơ sở đào tạo liên tục 
phải cải tiến chương trình để nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo phải gắn liền 
với thực tiễn, nhằm tạo ra đội ngũ lao động có chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu 
doanh nghiệp. Thực hiện mô hình gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo, đơn vị đào 
tạo sẽ mang lại lợi ích cho mỗi bên đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người 
học. Làm thế nào để doanh nghiệp và nhà trường hợp tác hiệu quả hơn là chủ đề được 
đề cập trong bài viết này. 

Từ khoá: cơ sở đào tạo,  doanh nghiệp, phương thức hợp tác 

 

1. Đặt vấn đề 

“Học đi đôi với hành” đã trở thành khẩu hiệu của các trường học tại Việt Nam, 
trên thực tế tất cả các đơn vị đào tạo nhận biết giá trị mang lại khi áp dụng được 
phương thức giảng dạy này đặc biệt là các trường đào tạo đại học. Tuy nhiên vì nhiều 
lý do nên tại Việt Nam, việc đào tạo sinh viên chủ yếu vẫn áp dụng theo phương thức 
truyền thống, tức là nhà trường hay cơ sở đào tạo tự xây dựng chương trình đào tạo kể 
cả lý thuyết và thực hành. Bằng phương pháp này cho kết quả nhiều sinh viên ra 
trường không tìm được việc trong khi đó doanh nghiệp thì không tuyển được người 
hoặc phải đào tạo lại sau tuyển dụng.  

Cùng với đó, quá trình hội nhập đã có tác động rất lớn đến nhiều mặt kinh tế - 
xã hội của đất nước. Việc cộng đồng ASEAN được thành lập vừa qua đã tạo ra xu 
hướng dịch chuyển lao động về du lịch giữa 10 quốc gia và tạo ra sự cạnh tranh với lao 
động trong nước. Để nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của lao động trong 
ngành trên thị trường lao động trong và ngoài nước cần sự nỗ lực từ nhiều phía, trong 
đó có vai trò quan trọng của các cơ sở đào tạo. Sư gắn kết của các cơ sở đào tạo với 
doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Tại Việt Nam, nghịch lý đang 
tồn tại hiện nay trong đào tạo đại học và nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp đó là 
sinh viên ra trường không tìm được việc làm, trong khi doanh nghiệp thì không tuyển 
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được lao động đào tạo đáp ứng ngay yêu cầu công việc sản xuất kinh doanh. Mô hình 
gắn kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo đại học đã được triển khai 
rộng rãi trên thế giới, với Việt Nam áp dụng mô hình này đang là vấn đề cấp thiết ở 
hiện tại và trong tương lai. 
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2. Các mô hình gắn kết giữa đơn vị đào tạo và doanh nghiệp 

Mô hình gắn kết giữa trường đại học với doanh nghiệp trong đào tạo đại học 
được hiểu là khuôn mẫu được định hình về hoạt động tương tác chặt chẽ giữa quá trình 
đào tạo nguồn nhân lực đại học của trường đại học và nhu cầu sử dụng của doanh 
nghiệp. Mô hình này đòi hỏi bên cung lao động tức là đào tạo phải có sự thay đổi mục 
tiêu, chương trình, cơ cấu và chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của 
doanh nghiệp trên thị trường lao động. Có 2 loại sau: 

Mô hình tổng thể: Mô hình này được hình thành trên cơ sở thiết lập một khuôn 
mẫu gắn kết chung với nhiều hình thức gắn kết trong một hệ thống chặt chẽ, có thể 
tương tác và hỗ trợ nhau. Đây là loại mô hình gắn kết tương đối toàn diện và mức độ 
gắn kết chặt chẽ, lâu dài hơn. Xu hướng của mô hình này ở mức thấp có thể chỉ gắn 
kết trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, 
nhưng có thể phát triển lên ở trình độ gắn kết cao hơn thành mô hình gắn kết vừa đào 
tạo, vừa chuyển giao công nghệ hoặc cao hơn nữa là mô hình gắn kết của trường đại 
học với doanh nghiệp trong việc vừa đào tạo, vừa nghiên cứu và triển khai. 

Mô hình cụ thể, riêng rẽ: Đó là mô hình được thiết lập với một hình thức gắn kết 
cụ thể, riêng rẽ. Ví dụ như mô hình gắn kết theo hình thức đào tạo đại học vừa học, 
vừa làm; mô hình gắn kết với hình thức đào tạo lý thuyết ở trường đại học, thực tập kỹ 
năng tại doanh nghiệp; mô hình gắn kết với hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng của 
doanh nghiệp; mô hình gắn kết với hình thức mở rộng giảng đường đào tạo từ đại học 
đến doanh nghiệp... 

Cấu trúc của mô hình gắn kết này gồm các nhóm yếu tố cơ bản hợp thành và có 
mối quan hệ chặt chẽ với nhau như sau: nhóm yếu tố lợi ích gồm có lợi ích của các bên 
tham gia, nhóm yếu tố quá trình và nhóm yếu tố điều kiện đảm bảo chất lượng đầu ra. 

3. Mối quan hệ giữa đơn vị đào tạo, doanh nghiệp và sinh viên 

Nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên có mối quan hệ gắn liền với lợi ích của 
mỗi bên tham gia, doanh nghiệp sẽ có đội ngũ nhân sự như mong muốn, nhà trường 
nâng cao chất lượng đào tạo, người học tìm được việc làm và có kiến thức và kỹ năng 
đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là các bên: cơ sở đào tạo, 
doanh nghiệp và sinh viên đều là các bên liên quan có trách nhiệm chung với xã hội, 
ngành du lịch và bản thân mỗi bên cần hợp tác, hỗ trợ để đạt được mục tiêu riêng của 
mình: doanh nghiệp có lao động tốt, sẵn sàng làm việc tại cơ sở; cơ sở đào tạo muốn 
sinh viên tốt nghiệp ra trường có chất lượng tốt; sinh viên muốn tốt nghiệp là có việc 
làm ngay, có thu nhập xứng đáng với khả năng của mình.  
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Hình 1: Mối quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và sinh viên 

Nguồn: Lê Trung Kiên (2008) 

Trong bối cảnh hiện nay việc liên kết giữa đơn vị đào tạo và các doanh nghiệp là 
rất cần thiết vì những lý do sau: 

Thứ nhất, chất lượng là yếu tố được các tổ chức và xã hội quan tâm vì vậy sự 
gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng là điều 
vô cùng cần thiết. 

Thứ hai, Nhu cầu thiết thực của sinh viên là công ăn việc làm sau khi tốt nghiệp 
ra trường vì vậy sự gắn kết này tạo ra sự đảm bảo chắc chắn cho vấn đề trên. 

Thứ ba, Doanh nghiệp cần nguồn nhân lực như thế nào, tiêu chí đánh giá chất 
lượng nhân lực là gì? Cơ sở cần có chương trình đào tạo phù hợp theo yêu cầu của 
doanh nghiệp. 

Thứ tư, Cơ sở đào tạo mong muốn thực hiện sứ mạng của mình, cung cấp nguồn 
lực chất lượng và phù hợp với nhu cầu xã hội. Sản phẩm đào tạo là những cử nhân chất 
lượng có năng lực, kỹ năng, và có thái độ làm việc chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp 
uy tín trên thị trường. 

Thứ năm, hơn tất cả, con người là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự thành 
bại trong tổ chức và xã hội. 

4. Các phương thức hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo  

Cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và sinh viên đều nhận thức được sự cần thiết và vai 
trò của việc hợp tác. Vấn đề ở đây là tìm ra một phương thức hợp tác hợp lý, làm sao 

Doanh nghiệp 

 

Cơ sở đào tạo 

 

Sinh viên 

 

Lợi ích 
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để việc hợp tác có thể mang lại lợi ích thiết thực cho các bên. Hiện nay có 02 mô hình 
phương thức hợp tác được các trường đại học trong và ngoài nước thực hiện.  
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4.1 Đối với các doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp có thể tham gia hợp tác cùng các cơ sở đào tạo trong quá trình 
đào tạo sinh viên thông qua các cách thức sau:  

Thứ nhất, tư vấn chương trình đào tạo cùng cơ sở đào tạo: doanh nghiệp tư vấn 
cho cơ sở đào tạo về các yêu cầu của doanh nghiệp đối với sinh viên cũng như các xu 
hướng mới nhất của thị trường trong lĩnh vực nhân sự .Từ đó, cơ sở đào tạo có căn cứ 
xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào.  

Thứ hai, phối hợp trong đào tạo sinh viên cùng cơ sở đào tạo: đối với quá trình 
đào tạo, doanh nghiệp có thể phối hợp với cơ sở đào tạo trong việc đào tạo sinh viên 
qua các nội dung về đào tạo định hướng, các chủ đề gắn với thực tiễn, các nội dung về 
thực hành, kỹ năng nghề...  

Thứ ba, hỗ trợ sinh viên cơ sở thực tập: Doanh nghiệp là nơi cung cấp môi 
trường thực tập tốt nhất cho sinh viên. Trong quá trình thực tập, sinh viên có thể vận 
dụng được các kiến thức, kỹ năng được học tại trường lớp và hòa nhập tốt với môi 
trường làm việc trong tương lai.  

Lợi ích doanh nghiệp theo phương thức này: giảm chi phí đào tạo lại sau tuyển 
dụng, tiếp cận được nguồn tuyển dụng chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

4.2  Đối với các cơ sở đào tạo  

Cơ sở đào tạo thực hiện các hoạt động cụ thể  thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với 
doanh nghiệp trên cơ sở mang lại lợi ích cho các bên như sau: 

Thứ nhất, quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp: các cơ sở đào tạo có thể đưa các 
thông tin về doanh nghệp tới sinh viên về cơ hội thực tập, thông tin tuyển dụng...  

Thứ hai, hỗ trợ tuyển dụng nguồn nhân lực: hàng năm, các doanh nghiệp đều có 
nhu cầu về tuyển dụng lao động, lao động thời vụ. Vì vậy, các cơ sở đào tạo có thể hỗ 
trợ các doanh nghiệp trong việc đưa thông tin đến sinh viên hoặc giới thiệu sinh viên 
vào làm việc, thực tập tại doanh nghiệp  

Thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp về tài liệu và nghiên cứu khoa học, cập nhật những 
tài liệu và nghiên cứu mới nhất trên thế giới nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc phát 
triển nghề nghiệp và hợp tác của hai bên. 

Những lợi ích mang lại cho đơn vị đào tạo khi gắn kết với doanh nghiệp để thực 
hiện đào tạo:  tăng uy tín cho đơn vị đào tạo, nâng cao chất lượng đầu ra, tăng tính 
thực tiễn của chương trình đào tạo. 

5. Kiến nghị và kết luận 
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Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực được đào tạo đạt chất lượng cao cho nên việc 
hợp tác với doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong việc đào tạo hiện nay đã trở thành nhu 
cầu cấp bách đối với đơn vị đào tạo. Việc lựa chọn mô hình hợp tác như thế nào là hợp 
lý để mang lại hiệu quả cao cũng là câu hỏi lớn được đặt ra. Quá trình hợp tác này chịu 
ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, để có thể thành công cần có sự phối 
hợp cả phía doanh nghiệp và cơ sở đào tạo và nhà nước. 

Đối với đơn vị đào tạo 

Thứ nhất, thiết lập bộ phận chuyên trách xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình 
gắn kết này thông qua thỏa thuận hoặc hợp đồng ký kết giữa nhà trường và doanh 
nghiệp cụ thể. Thiết lập mối quan hệ gắn kết với mạng lưới các doanh nghiệp phù hợp 
với sở trường của trường mình Trường đại học cũng có thể nghiên cứu thành lập tổ 
chức dịch vụ đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. các trường ĐH cần xây dựng 
chiến lược hành động cụ thể để định hướng và điều chỉnh hoạt động gắn kết giữa nhà 
trường và DN không trái với chính sách chung của Nhà nước, tạo hành lang, khung thể 
chế quản trị nhà trường gắn kết trên thực tế. Các chiến lược cần tập trung vào vấn đề 
bảo đảm chia sẻ lợi ích hài hòa giữa các bên, thu hút đầu tư cơ sở vật chất, cơ chế động 
lực đối với giảng viên, với sinh viên... 

Thứ hai, xác định vai trò của doanh nghiệp: nhà trường xác định rõ vị trí và vai 
trò và đặc điểm của doanh nghiệp trong đào tạo nhân sự. căn cứ trên những yêu cầu 
của hoạt động đào tạo, đặc điểm chương trình, đặc điểm và năng lực của nhà trường, 
nhà trường xác định rõ mục tiêu và những yêu cầu khi xây dựng mối quan hệ với từng 
các loại hình doanh nghiệp khác nhau. 

Thứ ba, tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các doanh nghiệp: chọn 
đúng các đối tượng doanh nghiệp sẽ đảm bảo yêu cầu thực hiện chương trình cũng như 
duy trì mối quan hệ bền vững. Lựa chọn doanh nghiệp trước hết phụ thuộc vào năng 
lực, đặc điểm của cơ sở đào tạo cũng như khả năng quản lý và phát triển các mối quan 
hệ. Các chương trình hợp tác cụ thể sẽ được các giảng viên, nhà trường phát triển 
nhằm khai thác các mối quan hệ với thế giới nghề nghiệp.  

Thứ tư, thiết kế các phương thức, hoạt động hợp tác cụ thể giữa nhà trường và 
doanh nghiệp: doanh nghiệp tham gia các hoạt động từ giai đoạn tư vấn, cung cấp 
thông tin đến hoạt động đào tạo và đánh giá chất lượng. Cụ thể như tư vấn chương 
trình đào tạo và tài liệu học tập, tình huống, tổ chức thỉnh giảng và seminar, phát triển 
các hoạt động kiến tập, thực tập cho sinh viên. Về phía nhà trường sẽ thực hiện những 
cam kết hỗ trợ doanh nghiệp về quảng bá hình ảnh và những yêu cầu từ doanh nghiệp 
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Thứ năm, thu thập và sử dụng thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp: các thông 
tin phản hồi từ các doanh nghiệp khá đa dạng. Các phản hồi từ các doanh nghiệp là 
một nguồn thông tin quan trọng đối với nhà trường nhằm xây dựng, thực hiện và hoàn 
thiện chương trình đào tạo ngành du lịch và khách sạn.  

Doanh nghiệp: cần có sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp đối với 
việc hợp tác với các cơ sở đào tạo. Các doanh nghiệp cần thể hiện trách nhiệm xã hội 
của mình và hỗ trợ tối đa trong khả năng để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

Cơ quan quản lý Nhà nước: cần có quy chế, thủ tục, văn bản hướng dẫn và 
hành lang pháp lý hỗ trợ các đơn vị thực hiện. Có chính sách xem xét, hỗ trợ ưu tiên 
cho các doanh nghiệp thực hiện hợp tác với đơn vị đào tạo./. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Các phương thức hợp tác giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong đào tạo sinh viên 
ngành du lịch đáp ứng nhu cầu hội nhập, Phạm Thị Thu Phương Đại học Kinh tế 
Quốc dân 

Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP, ngày 2-11-2005, của Chính phủ Về đổi mới cơ bản và 
toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020  

https://baomoi.com/mo-hinh-gan-ket-giua-truong-dai-hoc-voi-doanh-nghiep-trong-
dao-tao-dai-hoc-o-nuoc-ta/c/28103129.epi 

http://tapchimattran.vn/thuc-tien/thuc-day-lien-ket-truong-dai-hoc-va-doanh-nghiep-o-
nuoc-ta-truoc-boi-canh-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-22218.html 
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“SĂN ĐẦU NGƯỜI” – NGHỀ NHÂN SỰ MỚI NHIỀU TIỀM NĂNG TRONG 
NỀN KINH TẾ MỚI 

TS. Ao Thu Hoài, ThS. Phạm Thị Tuyết Nhung 

 

Tóm tắt 

Nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp. Để có 
được nhân sự phù hợp, cùng với công tác đào tạo và đào tạo lại thì công tác tuyển 
dụng nhân lực được xem là hoạt động then chốt của tổ chức trong việc có được một 
đội ngũ nhân viên thoả mãn yêu cầu công việc mới. Tuy nhiên, trong nền kinh tế mới 
đòi hỏi một nguồn nhân lực chất lượng cao và vượt trội để đáp ứng năng lực cạnh 
tranh của tổ chức, nhiều hình thức tuyển dụng mới cần được sáng tạo và đưa vào áp 
dụng, một trong những cách thức đó là “săn đầu người”. Bài viết này nhằm giới thiệu 
những vấn đề liên quan đến vấn đề này. 

Từ khóa: Tuyển dụng, săn đầu người, headhunter, Talent Acquisition. 

 

GIỚI THIỆU CHUNG 

Cùng với công tác đào tạo và đào tạo lại thì công tác tuyển dụng nhân lực được 
xem là hoạt động then chốt của tổ chức trong việc có được một đội ngũ nhân viên thoả 
mãn yêu cầu công việc mới. Hoạt động tuyển dụng nhân lực sẽ quyết định lớn đến chất 
lượng và sự phù hợp của nhân viên, nếu công tác này được làm tốt thì tổ chức sẽ có 
một cơ cấu tổ chức hợp lý, đủ sức tồn tại và phát triển.  

Tuyển dụng nhân lực theo nghĩa hẹp là quá trình thu hút những người xin việc 
có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. 
Đồng thời, là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau dựa vào 
các yêu cầu của công việc, để tìm được những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra 
trong số những người đã thu hút được. Theo nghĩa rộng là quá trình tìm kiếm, thu hút, 
lựa chọn và sử dụng người lao động. Như vậy, có thể hiểu quá trình tuyển dụng bắt 
đầu từ khi thu hút ứng viên đến khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp 
ngày một tăng lên, cụm từ “Head-hunter” – săn đầu người không còn xa lạ với cộng 
đồng. Săn đầu người ngày càng chứng tỏ được vai trò của mình trong ngành nhân sự 
toàn cầu và các tập đoàn lớn trên thế giới từng ít nhất một lần sử dụng dịch vụ này. 
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Tuy nhiên, chưa nhiều người thực sự hiểu về nghề săn đầu người và các công ty săn 
đầu người. 

Headhunter (Chuyên gia/Nhân viên săn đầu người) là những người chuyên tìm 
ra các ứng viên tài giỏi, các nhân sự cấp cao cho các tập đoàn, doanh nghiệp. 
Headhunter thường xuất thân từ các nhóm ngành Kinh tế và Xã hội. Khi tư vấn cho 
ứng viên, Headhunter sẽ không thu bất cứ khoản phí nào từ ứng viên và sẽ giúp ứng 
viên tìm được vị trí phù hợp, phát huy năng lực và phát triển được sự nghiệp một cách 
tốt nhất. Mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn, nhu cầu nhân lực chất lượng 
cao tăng. Đặc biệt, nhân viên ở vị trí càng cao thì càng khó tuyển dụng được một ứng 
viên chất lượng. Xuất phát từ nhu cầu này, Headhunter ra đời để thay doanh nghiệp đi 
tìm ứng viên đó. Công ty săn đầu người giống một dạng ‘mai mối” nhân tài với doanh 
nghiệp. 

CÔNG TY “SĂN ĐẦU NGƯỜI” 

Hiểu một cách đơn giản, các công ty cung cấp dịch vụ săn đầu người là các công 
ty đảm nhận công việc tìm kiếm nhân tài theo yêu cầu của khách hàng. Thực tế, săn 
đầu người cũng là một trong những hình thức lựa chọn và tuyển dụng nhân sự nhưng ở 
tầm cao và khó hơn so với tuyển dụng truyền thống. Các công ty săn đầu người với đội 
ngũ các Headhunter giàu kinh nghiệm qua nhiều năm làm việc và với nhiều mối quan 
hệ sâu rộng của mình sẽ bằng mọi cách liên lạc với người đặc biệt nào đó mà người 
này có những phẩm chất và kĩ năng thích hợp với yêu cầu cũng như vị trí mục tiêu đã 
định trước và sau đó họ cần tạo mối quan hệ và thuyết phục người này tham gia vào 
quy trình tuyển dụng đặc biệt của mình. 

Như vậy, săn đầu người là nghệ thuật và những chuyên gia săn đầu người cần 
hội tụ rất nhiều yếu tố và kĩ năng từ việc lập kế hoạch, kĩ năng giao tiếp, thuyết phục, 
kĩ năng đàm phán hay thương lượng cũng như khả năng thấu hiểu tâm lý con người để 
đưa ra những lý lẽ thuyết phục nhất cho việc ra quyết định của ứng viên. 

Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ săn đầu người khi cần tuyển dụng 
những vị trí công việc cấp cao mà không muốn quảng cáo rộng rãi vị trí cần tuyển 
hoặc không thể chủ động tìm được người phù hợp, hoặc khi mà mọi mối quan hệ và hồ 
sơ ứng viên tiềm năng thu được từ việc đăng trên các kênh quảng cáo không hiệu quả. 
Một trong những lý do nữa là họ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực 
của mình để tập trung vào giá trị kinh doanh cốt lõi. 

Hiểu được tất cả những khó khăn cũng như kì vọng của khách hàng, các công ty 
săn đầu người ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 
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“TALENT ACQUISITION” – CÁCH THỨC MỚI TRONG “SĂN ĐẦU 
NGƯỜI”  

Talent Acquisition là một cách thức “săn đầu người” mới để tìm được nhân sự 
phù hợp, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp thời 4.0. Vậy Talent Acquisition là gì? 

Talent Acquisition – Thu hút tài năng là một phương pháp tuyển dụng nhân sự 
kiểu mới, được nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu áp dụng. Sự khác biệt chủ yếu giữa 
tuyển dụng (recruitment) và thu hút tài năng (talent acquisition) nằm ở sự khác biệt 
giữa ngắn hạn và dài hạn, giữa tính chiến thuật và chiến lược. Nếu như tuyển dụng chỉ 
bao gồm các hoạt động liên quan chủ yếu tới ứng viên như: quảng bá tin tuyển dụng, 
sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn; thì Talent Acquisition là phạm trù rộng 
hơn, ở tầm cao hơn, với nhìn chiến lược hơn: không chỉ là lấp đầy vị trí hiện tại, mà 
còn đảm bảo cho sự vận hành của bộ máy nhân sự trong tương lai.  

Tuyển dụng truyền thống là một quá trình gói gọn trong các bước. Doanh 
nghiệp đăng tin tuyển dụng, nhận hồ sơ từ ứng viên, sau đó là bắt đầu sàng lọc hồ sơ, 
phỏng vấn ứng viên và quyết định chọn người phù hợp. Talent Acquisition là một quá 
trình mang tính dài hạn hơn với một tầm nhìn chiến lược trước và sau khi tuyển dụng. 
Nó không chỉ là việc tìm được một nhân sự phù hợp cho vị trí hiện tại. Mà còn là một 
quá trình từ săn tìm ứng viên, sàng lọc, tuyển lựa nhân sự đến tiếp tục theo dõi các ứng 
viên không được lựa chọn để có thể tuyển dụng họ vào một vị trí trong tương lai.  

Nói cách khác, Talent Acquisition giúp doanh nghiệp tạo ra một nhóm ứng viên 
bền vững. Chuẩn bị được nguồn nhân lực cho một giai đoạn hoạt động lâu dài. Thay vì 
gói gọn trong một đợt tuyển dụng ngắn hạn kiểu “lấp chỗ trống”Nói cách khác, Talent 
Acquisition giúp doanh nghiệp tạo ra một nhóm ứng viên bền vững. Chuẩn bị được 
nguồn nhân lực cho một giai đoạn hoạt động lâu dài. Thay vì gói gọn trong một đợt 
tuyển dụng ngắn hạn kiểu “lấp chỗ trống”. 
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Hình 1: Mô hình Talent Acquisition 

Ví dụ sau để phân biệt rõ ràng hơn giữa tuyển dụng truyền thống và Talent 
Acquisition. Giả sử một người có năng khiếu về viết kịch bản marketing. Nhưng cô ta 
còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn vì vừa tốt nghiệp ra trường. Cô không phù hợp với yêu 
cầu hiện tại của doanh nghiệp.  

Với tuyển dụng truyền thống, cô sẽ bị loại và không bao giờ được nhắc tới nữa. 
Nhưng với Talent Acquisition, bộ phận nhân sự sẽ tiếp tục theo dõi và tiếp cận ứng 
viên này. Từ đó tuyển dụng cho một vị trí trong tương lai. Bởi vì sau một vài năm đi 
làm cô ấy có thể trở thành một nhân viên giỏi. 

 
Hình 2: Mô hình tuyển dụng theo cách truyền thống 

Theo cách tuyển dụng truyền thống, để có được nguồn ứng viên, doanh nghiệp 
sẽ phải đăng tin tuyển dụng trên các kênh như facebook, website dịch vụ việc làm. Khi 
chọn được một ứng viên, tức là các ứng viên còn lại bị loại. Chi phí tuyển dụng là các 
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chi phí quảng cáo trên mạng xã hội và website khá nhiều. Chúng ta có thể thấy tuyển 
dụng theo cách truyền thống tiêu tốn một số tiền không nhỏ. Mà cũng chỉ giải quyết 
được vấn đề nhân lực trong thời điểm đó. 

Trái lại, với Talent Acquisition, doanh nghiệp có thể tuyển lựa được nhân sự 
trong cả ngắn hạn và dài hạn. Nhờ quá trình theo dõi và chăm sóc ứng viên. Nó giúp 
doanh nghiệp khẳng định được thương hiệu trong lòng ứng viên và tiết kiệm chi phí 
tuyển dụng. 

NGHỀ SĂN ĐẦU NGƯỜI 

Các nhiệm vụ cơ bản của nghề săn đầu người 

Để mô hình Talent Acquisition hoạt động hiệu quả, theo các chuyên gia về nhân 
sự, những người thuộc bộ phận tuyển dụng (Talent Acquisition Manager) cần đáp ứng 
được năm hoạt động sau đây: 

Lập kế hoạch và chiến lược 

Người làm Talent Acquisition cần thiết lập một chiến lược để tìm kiếm ứng 
viên, quản lý dữ liệu ứng viên, xây dựng một phễu ứng viên tiềm năng. 

. 

 
Hình 3: Các kênh hỗ trợ tuyển dụng 

Điều này trái ngược hẳn với tuyển dụng truyền thống. Khi nhà tuyển dụng sau 
khi phỏng vấn ứng viên thì ứng viên chờ đợi thông báo kết quả tuyển dụng, có ứng 
viên chờ, có ứng viên nhận việc công ty khác trong thời gian này, và doanh nghiệp lại 
phải thực hiện tuyển dụng lại người mới. 

Những người làm Talent Acquisition phải có kỹ năng về makerting bởi việc tìm 
nhân sự về cho công ty giờ đây không còn là ngồi một chỗ chấm điểm hồ sơ mà người 
làm nhân sự phải chủ động tìm kiếm, Khi tìm được phải lôi kéo, thuyết phục ứng viên 
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về làm việc, nhất là những nghề liên quan đến công nghệ và quản trị cấp cao. Đây là 
những công việc mà doanh nghiệp rất cần người mà người giỏi thực sự thì lại quá ít. 

Họ phải vào các nhóm cộng đồng, mạng xã hội, đi dự các hội thảo, tìm kiếm 
trong mạng xã hội chuyên gia Linkedin. Ngoài ra còn cần các phương tiện khác để 
phát hiện và lôi kéo ứng viên về với mình. Những phương thức tuyển dụng như đăng 
thông tin trên website việc làm như Vietnamworks, sẽ không có hiệu quả nhiều đối với 
trường hợp này. 

Hiểu biết về lực lượng lao động 

Talent Acquisition đòi hỏi người săn đầu người hiểu biết về các công việc khác 
nhau trong một công ty cũng như vị trí phù hợp cho công việc ấy. Đối với doanh 
nghiệp lớn, người làm Talent Acquisition cần hiểu về hàng trăm vị trí khác nhau. Bộ 
phận nhân sự cần biết rõ các kỹ năng, kinh nghiệm và năng lực của mỗi vị trí, từ đó 
tìm kiếm nguồn nhân lực hay người tài năng thành công cho doanh nghiệp. 

Xây dựng thương hiệu 

Thương hiệu không chỉ là công cụ để thu hút người tiêu dùng, nó còn là thứ để 
thu hút những người tài năng “đầu quân” cho công ty. Thương hiệu hấp dẫn là yếu tố 
chính trong công cuộc “săn đầu người”. Một thương hiệu vững chắc sẽ thu hút được 
những ứng viên hàng đầu. 

Để có được điều này, người chiêu mộ tài năng cần phải giới thiệu được những 
hình ảnh tích cực về doanh nghiệp. Về môi trường văn hóa trong công ty. Họ cần phải 
có sự tương tác, liên kết với ứng viên qua website tuyển dụng, các trang mạng xã hội 
như Facebook, Linkedin…v.v. Ngoài ra, họ còn là người tạo các mối quan hệ với các 
trường đại học, các trang tin tuyển dụng và chịu trách nhiệm xây dựng thương hiệu 
tuyển dụng và phải xây dựng được mối quan hệ lâu dài với các ứng viên. 

Chăm sóc ứng viên 

Khi đã thiết lập liên hệ với các ứng viên tiềm năng. Người làm Talent 
Acquisition phải duy trì và xây dựng các mối quan hệ đó. Họ cũng là người xây dựng 
một hệ thống nhằm tìm kiếm, đào tạo và giáo dục người có năng lực trở thành người 
phù hợp cho một vị trí hay một nhu cầu tuyển dụng hiện tại hoặc trong tương lai. Điều 
này sẽ giúp doanh nghiệp không những tuyển dụng được ứng viên ngay tức thời mà 
còn cho lâu dài. Không những phải duy trì mối quan hệ với những ứng viên không 
được lựa chọn và duy trì mối quan hệ với các nhân viên đã nghỉ việc. 



241 
 

Đo lường và dự đoán thông qua phân tích dữ liệu 

Không có chiến lược tuyển dụng nhân sự nào mà không cần đến số liệu để theo 
dõi và phân tích ứng viên. Bằng cách thu thập và phân tích các dữ liệu thích hợp. 
Người làm Talent Acquisition có thể cải thiện quá trình tuyển dụng của mình. Đưa ra 
quyết định tuyển dụng tốt hơn. Điều này khác hẳn so với tuyển dụng truyền thống khi 
nhà tuyển dụng không cần lưu trữ dữ liệu cho việc tuyển dụng lâu dài. 

Các yêu cầu chính của nghề săn đầu người 

Dưới đây là ví dụ về một bản mô tả yêu cầu về năng lực của người làm nghề 
“Săn đầu người” 

Nhiệm vụ: 

– Xây dựng phễu thu hút nhân tài từ đầu vào cho tới đầu ra (nhìn rõ từng bậc mà 
một nhân sự từ chưa biết gì cần trải qua và thiết kế phễu tương ứng), đảm bảo chất 
lượng của đầu ra cho các vị trí cần tuyển trong hiện tại và tương lai. 

– Tạo mối quan hệ với các trường đại học, các trang tuyển dụng nguồn lớn, có 
uy tín. Liên tục cập nhật thông tin từ các nguồn này. 

– Dự trù kinh phí tuyển dụng cho toàn phễu. Đề xuất kinh phí hằng năm cho ban 
quản trị và đảm bảo đầu ra các vị trí cần thiết cho doanh nghiệp. 

– Dự đoán nhu cầu tuyển dụng và so sánh với thực tế. 
– Tuyển dụng, đánh giá và huấn luyện đội ngũ tuyển dụng trong doanh nghiệp. 
– Chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện thu hút tuyển dụng cho doanh nghiệp. 
– Đo lường và đánh giá các chỉ số về tuyển dụng từ phễu và các công việc khác 

liên quan. 

KPI công việc 

– Tổng số CV / đợt tuyển dụng 
– Tỷ lệ ứng viên vượt qua vòng CV 
– Tỷ lệ ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn lần 1 
– Tỷ lệ ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn lần 2 
– Tỷ lệ ứng viên thử việc 
– Tỷ lệ ứng viên thành nhân viên chính thức 
– Chỉ số hiệu quả quảng cáo tuyển dụng 
– Thời gian để tuyển nhân viên 

Yêu cầu về bằng cấp và kỹ năng cho công việc 

– Tốt nghiệp các ngành liên quan đến Con người, Nhân lực, Nhân sự, hoặc các 
ngành liên quan. 
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– Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí Talent Acquisition Manager hoặc TA 
Consultant hoặc các vị trí tương tự. 

– Có kinh nghiệm tạo các chương trình đào tạo theo cấp bậc. 
– Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ để lưu trữ và hệ thống dữ liệu. 
– Sử dụng tốt mạng xã hội và các kênh online khác để tiếp cận các Lead ứng 

viên cho đầu phễu. 
– Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện Offline nhằm thu hút sự chú ý của ứng 

viên cho doanh nghiệp. 
– Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo đội nhóm và làm việc Teamwork tốt. 
– Xây dựng mối quan hệ lâu dài với các bên đối tác như các trường đại học, các 

trang tin lớn. 

Năng lực liên quan 

– Kiến thức 

₊ Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ 

₊ Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh 

₊ Trình độ ngôn ngữ 

₊ Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

– Kỹ năng 

₊ Kỹ năng giao tiếp 

₊ Kỹ năng đàm phán, thuyết phục 

₊ Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định 

₊ Kỹ năng xây dựng mối quan hệ 

₊ Kỹ năng tư duy chiến lược 

₊ Tư duy tập trung vào kết quả 

₊ Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian 

₊ Năng lực giải trình 

₊ Kỹ năng tạo ảnh hưởng 

₊ Kỹ năng quản trị rủi ro 

₊ Tư duy trực giác 

– Thái độ 

₊ Sáng tạo và đổi mới 
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₊ Nhạy bén 

KẾT LUẬN 

Theo thống kê của Linkedin, 75% ứng viên hiện nay không có nhu cầu chủ động 
tìm việc. Với tuyển dụng thời 4.0 hay nói cách khác là Talent Acquisition, Các doanh 
nghiệp có sự cạnh tranh gay gắt về thời gian. Kỷ nguyên internet không phải là thời kỳ 
của “cá lớn nuốt cá bé mà là cá nhanh nuốt cá chậm”. Với các ứng viên tiềm năng và 
tài năng, doanh nghiệp cần phải nhanh chóng thu hút và lôi kéo về làm việc cho mình. 

Tuyển dụng trong thời đại 4.0 đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động hơn trong 
việc tìm kiếm nhân sự. Khi đã tìm được ứng viên tiềm năng, người làm nhân sự cần có 
kỹ năng sales và marketing để lôi kéo ứng viên về với mình. Họ cũng cần duy trì cơ sở 
dữ liệu về những ứng viên không được tuyển chọn cũng như cựu nhân viên để có thể 
bổ sung vào vị trí khi cần. Nhờ áp dụng công nghệ, công việc tuyển dụng và quản lý 
nhân sự sẽ trở nên khoa học hơn. 

Trong bối cảnh bức tranh tuyển dụng đang có sự chuyển mình lớn khi mà ứng 
viên giành phần chủ động nhiều hơn, Talent Acquisition thể hiện tính hiệu quả và tầm 
quan trọng rõ rệt. Bằng cách tận dụng hiệu quả nguồn ứng viên, hoạt động Talent 
Acquisition có thể giúp giảm chi phí và thời gian tuyển dụng; và trong nhiều trường 
hợp, bảo đảm chất lượng ứng viên ổn định. Mỗi doanh nghiệp có thể tự xây dựng bộ 
phận Talent Acquisition của mình để hạn chế độ phụ thuộc tới dịch vụ thứ ba. Với 
Talent Acquisition, doanh nghiệp có thể thực sự tạo dựng lợi thế cạnh tranh cho 
mình./. 
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VAI TRÒ CỦA NHÂN SỰ TRONG VIỆC THỰC HIỆN VÀ HOÀN THÀNH 
MỤC TIÊU CỦA TỔ CHỨC 

ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 

Tóm tắt:  

Nguồn lực con người là một tài sản vô cùng quan trọng đối với mọi tổ chức. 
Hiệu quả hoạt động của các tổ chức phụ thuộc rất lớn vào việc nguồn lực đặc biệt này 
được sử dụng như thế nào thông qua công tác quản lý nguồn nhân lực, nhằm đảm bảo 
rằng các tổ chức đạt được thành công thông qua con người. Bộ phận Nhân sự đóng 
góp vào việc hoàn thành mục tiêu tổ chức bằng cách giúp các nhà quản lý sử dụng và 
kết hợp tài năng của người lao động để tất cả các mục tiêu của tổ chức có thể được 
đáp ứng. Bài viết này đề cập đến Vai trò của bộ phận nhân sự  trong việc đóng góp 
vào sự thực hiện và hoàn thành mục tiêu của tổ chức như thế nào. 

Từ khóa: Role of human resource, business goals, achievement, organizational 
goals 

 

Đặt vấn đề 

Trách nhiệm của nhân sự (human resource – HR) không chỉ là tuyển dụng, bổ 
sung lực lượng lao động, họ có trách nhiệm quan trọng giữ chân các nhân sự hiện hữu, 
đưa ra các chiến lược, kế hoạch và hoạt động để thống nhất tổ chức và góp phần quan 
trọng vào việc hiện thực hóa tầm nhìn, giá trị, mục tiêu của tổ chức. Việc tham gia của 
bộ phận nhân sự từ trong giai đoạn hoạch định của tất cả các quá trình hoạt động có 
thể giúp đảm bảo rằng các mục tiêu của tổ chức sẽ được hỗ trợ với các chương trình và 
quy định phù hợp. Vậy HR có thể giúp tổ chức đạt được mục tiêu của mình như thế 
nào?  

1. Giữ cho tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức luôn đúng hướng.  

Thông thường, trong quá trình hoạt động, các bộ phận nói chung và bộ phận 
kinh doanh nói riêng sẽ tập trung vào việc làm thế nào để đạt thật nhiều lợi nhuận, có 
nhiều khách hàng hơn, cải thiện quy trình … để đạt được mục tiêu kinh doanh đã được 
giao. Quá trình đó các bộ phận có thể sẽ không tuân thủ hoặc bỏ qua các giá trị cốt lõi, 
văn hóa, tầm nhìn, sứ mệnh của công ty.  

Bộ phận nhân sự sẽ truyền thông tầm nhìn và các giá trị của công ty thông qua 
các hoạt động như thảo luận trong các meeting, đóng góp ý kiến các bộ phận khác khi 
phát hiện có sự chệch hướng; truyền thông đến nhân viên qua các hoạt động như đào 
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tạo, định hướng … Bộ phận nhân sự cũng có thể thực hiện các sự điều chỉnh hành vi 
nhân viên khi cần thiết phù hợp với những giá trị đã xây dựng, đặc biệt là tại những 
thời điểm các giá trị cốt lõi  của công ty bị lung lay, bị nghi ngờ về giá trị, ý nghĩa của 
nó. HR giữ một vai trò quan trọng trong việc giữ các giá trị và nguyên tắc cốt lõi của 
tổ chức trong công ty, đặc biệt trong tái cấu trúc công ty hoặc khi triển khai các kế 
hoạch chiến lược mới.  

2. Gìn giữ văn hóa công ty  

Một tổ chức nếu sỡ hữu giá trị văn hóa tốt sẽ có tác dụng thu hút, hấp dẫn các 
ứng viên tiềm năng và làm hài lòng nhân sự hiện hữu. Các nhân viên sẽ cảm thấy hứng 
thú với công việc và năng suất lao động sẽ tăng lên đáng kể khi họ hòa hợp được với 
văn hóa công ty. 

Bộ phận nhân sự sẽ quan sát kỹ lưỡng cách mà văn hóa ảnh hưởng đến tất cả 
nhân viên và thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo rằng văn hóa công ty vẫn 
luôn duy trì tích cực. Và vì văn hóa công ty sẽ còn ảnh hưởng, tác động khi các thế hệ/ 
lớp nhân sự khác nhau tham gia vào tổ chức và khi công ty  phát triển, bộ phận nhân 
sự cần thiếtthực hiện đánh giá thường xuyên mong muốn và thực hiện công việc của 
nhân viên với văn hóa tổ chức. 

Khi có sự thay đổi xảy ra trong  tổ chức, các chuyên gia nhân sự trong tổ chức 
phải đảm bảo được văn hóa và giá trị hiện có cộng hưởng được với nhân viên và tầm 
nhìn sứ mệnh. Nếu điều này không còn nữa, bộ phận nhân sự có thể thực hiện các 
chương trình mới để định hình lại văn hóa và thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân 
viên. 

3. Xác định các tiêu chí, yêu cầu nhân lực để thực hiện mục tiêu đã đề ra  

Khi doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng quy mô hoặc mở rộng kinh doanh, bộ 
phận nhân sự cần được tham gia ngay từ giai đoạn đầu để có thể giúp lập kế hoạch cho 
những thay đổi phù hợp. Thông thường, trong trường hợp này doanh nghiệp sẽ cần 
thêm nhân sự với những yêu cầu và kỹ năng thích hợp. Bộ phận nhân sự sẽ cùng với 
ban lãnh đạo công ty và quản lý của các bộ phận liên quan xác định nhu cầu nhân sự 
công ty sẽ cần trong giai đoạn mới gồm số lượng, vị trí, kỹ năng, yêu cầu cần thiết để 
có thể đáp ứng được yêu cầu mở rộng. Sau đó, bộ phận nhân sự thực hiện tuyển dụng 
hoặc/và đào tạo để bổ sung lực lượng và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong giai đoạn 
mới. Có đúng người vào đúng vị trí là điều vô cùng quan trọng trong việc thực hiện và 
hoàn thành mục tiêu của tổ chức.  

Bộ phận nhân sự cũng sẽ thấy được mục tiêu, ngân sách và doanh thu của công 
ty được điều chỉnh khi mở rộng. Khi đó HR sẽ có đóng góp ý kiến (ít nhất về khía 
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cạnh chi phí nhân sự) hợp lý để góp phần đảm bảo rằng kế hoạch của công ty khả thi 
ngay từ đầu. 

Tương tự trong trường hợp doanh nghiệp có kế hoạch giảm quy mô. Bộ phận 
nhân sự nên được thông báo trước và tham gia ngay từ đầu để có thể phối hợp và lên 
các kế hoạch cho sự thay đổi về nhân sự.  

4. Đo lường kết quả 

Trách nhiệm của HR là đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên để theo dõi 
năng suất và hiệu quả chung của toàn công ty. Kết quả từ việc đo lường giúp cho 
doanh nghiệp so sánh, đối chiếu với các mục tiêu đã thiết lập và thực hiện việc điều 
chỉnh (nếu cần thiết) để đảm bảo rằng mục tiêu cuối cùng của tổ chức sẽ được hoàn 
thành. 

Ở khía cạnh khác, bộ phận nhân sự có thể sử dụng các kết quả KPI này để cải 
thiện các chiến lược đánh giá nhân viên và đưa ra các chương trình động viên để 
khuyến khích người lao động thực hiện vượt  mục tiêu và mong đợi của tổ chức. Điều 
này cũng giúp HR đề xuất các thay đổi tại nơi làm việc hoặc cải tiến quy trình thực 
hiện của bộ phận để đáp ứng và tăng thêm sự mong đợi, sự hài lòng của nhân viên. 

5. Đào tạo và phát triển nhân viên 

Hơn cả việc tìm kiếm các ứng viên đủ điều kiện, bộ phận nhân sự chịu trách 
nhiệm thực hiện các đánh giá năng lực, xây dựng định hướng nghề nghiệp cho cá nhân 
và lập kế hoạch phát triển đội ngũ kế nhiệm. Bộ phận nhân sự sẽ xây dựng và thực 
hiện các chương trình đào tạo và phát triển để trang bị kiến thức, kỹ năng cho cả nhân 
viên hiện tại và nhân viên mới. Việc cải thiện kỹ năng của nhân viên giúp thúc đẩy 
thành tích của cá nhân và tổ chức, và điều này có thể góp phần đưa tổ chức đến gần 
hơn mục tiêu kinh doanh đã định. Thông qua việc đào tạo, bộ phận nhân sự cũng đóng 
một vai trò quan trọng trong việc củng cố sự hài lòng và gắn kết của nhân viên, điều 
này rất quan trọng trong việc hình thành lực lượng lao động  làm việc năng suất cao. 

6. Quản lý sự tuân thủ 

Bộ phận nhân sự đảm nhiệm việc giải quyết tranh chấp và quan hệ lao động 
trong công ty. Họ tư vấn, tham mưu đến ban lãnh đạo công ty kiến thức về lao động và 
quan hệ lao động, chẳng hạn như quyền và trách nhiệm của công ty (người sử dụng lao 
động), quyền và trách nhiệm của người lao động, hợp đồng lao động, bồi thường và lợi 
ích, … phù hợp và tuân thủ với các quy định của pháp luật lao động hiện hành và các 
quy định, quy chế, thỏa ước công ty đã xây dựng và cam kết với người lao động trong 
tổ chức. 
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Bộ phận nhân sự có kiến thức tốt về quan hệ lao động và thành thạo với việc 
quản lý tuân thủ sẽ giúp công ty tránh tranh chấp, kiện tụng về lao động và trách nhiệm 
pháp lý khi xảy ra xung đột giữa nhân viên và người sử dụng lao động, tập trung vào 
việc thực hiện và hoàn thành mục tiêu đã định. 

7. Kiểm soát chi phí trong ngân sách  

Bộ phận nhân sự giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí bằng việc triển khai các 
gói bồi thường, chương trình hỗ trợ nhân viên, chương trình đào tạo và chương trình 
phúc lợi dành cho nhân viên ... trong giới hạn ngân sách đã định. HR còn có trách 
nhiệm xác định chi phí (nhân sự) và góp phần đánh giá rủi ro của các mục tiêu dự án 
của công ty, góp phần vào việc doanh nghiệp hoàn thành được mục tiêu của mình 
trong giới hạn ngân sách đã đề ra. 

Kết luận 

Việc tham gia của bộ phận nhân sự vào việc xây dựng kế hoạch và mục tiêu của 
tổ chức là rất quan trọng, giúp tạo ra và thực hiện các hệ thống nuôi dưỡng lực lượng 
lao động và giúp doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu. Sau cùng, con người chính là tài 
sản của doanh nghiệp. Việc sỡ hữu team nhân sự xuất sắc giúp toàn bộ tổ chức gắn kết 
với nhau cùng thực hiện mục tiêu chung và góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp 
đạt đến thành công. 
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CÁC PHẨM CHẤT CỦA MỘT HỆ THỐNG KHEN THƯỞNG HIỆU QUẢ 

ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 

Tóm tắt: Một hệ thống quản lý khen thưởng hiệu quả là vô cùng quan trọng để 
tạo ra sự hài lòng và động lực cao của nhân viên trong công việc. Nó là công cụ mạnh 
nhất có sẵn để củng cố các giá trị tổ chức và chuyển chúng thành hành động của nhân 
viên. Nó liên quan đến quá trình thu hút, động viên và giữ chân nhân viên. Bài viết sau 
trình bày những phẩm chất (qualitiies) của một hệ thống khen thưởng hiệu quả.  

Từ khóa: Reward System, Effective Reward System, Human Resourse 
Management 

 

Hệ thống khen thưởng (Reward System) trong HRM là gì? 

Phần thưởng (rewards) được hiểu là những thành tích (achievements) và lợi ích 
(benefits) mà nhân viên nhận được cho hiệu suất công việc của họ trong một tổ chức. 
Bất cứ nhân viên tham gia vào một tổ chức nào cũng đều mong đợi, kỳ vọng nhất định 
vào các  phần thưởng họ sẽ nhận được. Một số người có thể mong đợi tiền lương, 
thưởng, phúc lợi kinh tế … tốt hơn, trong khi số khác mong đợi vào sự các lợi ích phi 
kinh tế khác như sự thăng tiến, sự học hỏi trưởng thành trong công việc, ... Lợi ích 
kinh tế và phi kinh tế do tổ chức cung cấp cho nhân viên dựa trên hiệu suất công việc 
của họ bất kể kỳ vọng của họ được gọi là phần thưởng.  

Việc xây dựng và thiết lập mối quan hệ (matching) giữa hệ thống khen thưởng 
với các mức độ hoàn thành cho từng công việc trong tổ chức được gọi là quản lý phần 
thưởng. Quản lý phần thưởng có nghĩa là xác định và cung cấp phần thưởng cho nhân 
viên theo hiệu suất công việc của họ và lưu hồ sơ về việc này. Điều này sẽ thúc đẩy 
nhân viên nỗ lực trong việc đạt được mục tiêu của tổ chức. Quản lý phần thưởng phù 
hợp, cập nhật, minh bạch và cạnh tranh sẽ tạo sự động viên tinh thần cao cho nhân 
viên. Họ cảm thấy tự hào khi được liên kết với tổ chức. Quản lý phần thưởng phải phù 
hợp với mức độ thực hiện công việc, yêu cầu của nhân viên và năng lực tổ chức về 
tổng thể. 

Các phẩm chất của Hệ thống khen thưởng hiệu quả trong HRM? 

Phần thưởng hiệu quả có ý nghĩa thúc đẩy nhân viên và tác động tích cực đến tổ 
chức. Ngược lại, nếu phần thưởng không phù hợp, không hiệu quả có thể ảnh hưởng 
xấu đến nhân viên và tổ chức. Hệ thống khen thưởng không hiệu quả làm giảm hiệu 



249 
 

suất của nhân viên và cản trở năng suất của tổ chức. Để xây dựng và thiết lập một hệ 
thống khen thưởng hiệu quả, cần lưu ý về những khía cạnh sau đây:  
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1. Dựa trên Hiệu quả công việc (Performance based) 

Phần thưởng phải dựa trên hiệu quả công việc thực hiện. Người nào có kết quả 
thực hiện công việc tốt hơn (dựa trên tiêu chí đánh giá của từng vị trí công việc) phải 
được nhận phần thưởng tốt hơn những người có hiệu quả thực hiện công việc trung 
bình và kém. Hệ thống khen thưởng dựa trên hiệu quả sẽ thúc đẩy, động viên nhân 
viên thực hiện công việc tốt hơn. 

2. Minh bạch và Thông báo trước (Transparent and predictive) 

Tổ chức cần công khai, minh bạch về hệ thống phần thưởng cũng như các tiêu 
chí đánh giá để đạt được các phần thưởng. Mỗi người nhân viên trong tổ chức cần 
được thông báo trước về hệ thống phần thưởng mà họ sẽ có thể nhận được như loại 
phần thưởng, quy mô và chất lượng của phần thưởng… Khi họ hình dung và dự đoán 
trước phần thưởng mà họ sẽ nhận được, họ sẽ trở nên nhiệt tình và có động lực thực 
hiện tốt công việc. Các phần thưởng cũng giúp đáp ứng nhu cầu tự tin và công nhận 
của cá nhân.  

3. Hiệu quả về mặt chi phí (Cost Effective) 

Phần thưởng trao cho nhân viên được xây dựng phải dựa trên sự cân đối về mặt 
tỷ lệ giữa lợi ích dành cho nhân viên và chi phí tổ chức phải chi ra. Phần thưởng mà 
nhân viên nhận được không được vượt quá lợi ích mà tổ chức nhận được. Phần thưởng 
quá cao có thể tạo ra gánh nặng về chi phí cho tổ chức và khi đó sự tồn tại của tổ chức 
có thể là thách thức. Do đó, các chi phí và lợi ích của phần thưởng nên được tính đến 
để duy trì hiệu quả của tổ chức. 

4. Dựa trên Nhu cầu của nhân viên (Need based) 

Hệ thống khen thưởng phải phù hợp với nhu cầu của nhân viên. Nếu hệ thống 
khen thưởng không đáp ứng nhu cầu của nhân viên, nó sẽ không thúc đẩy nhân viên 
thực hiện công việc tốt hơn trong tương lai. Điều này sẽ chỉ tạo ra gánh nặng kinh tế 
cho tổ chức. Ví dụ, nếu một nhân viên có nhu cầu cơ bản trong bậc 1 của thang nhu 
cầu Maslow (physiological need), lợi ích kinh tế có thể là một phần thưởng thích hợp. 
Tương tự, nếu một nhân viên có nhu cầu tự trọng, phần thưởng thích hợp nên là sự 
công nhận và đánh giá cao trong công việc đối với cá nhân đó. Không có phần thưởng 
nào quan trọng như nhau đối với tất cả nhân viên. Do đó, nhân viên nên được khen 
thưởng với những gì họ cảm thấy quan trọng đối với họ. 

5. Không thiên vị (Unbiased) 

Phần thưởng phải được xây dựng trên nền tảng công bằng, không thiên vị. Nhân 
viên có hiệu suất công việc tương đương nhau phải nhận được sự khen thưởng tương 
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đương nhau. Hệ thống khen thưởng thiên vị chắc chắn sẽ tạo ra xung đột trong tổ chức. 
Để góp phần vào việc khen thưởng công bằng, tổ chức phải thường xuyên thực hiện 
việc đánh giá thường xuyên hiệu quả làm việc của nhân viên để làm cơ sở của việc 
khen thưởng và trao thưởng.  

Sự công bằng có thể là giữa các nhân viên của tổ chức trong một mặt và sự công 
bằng liên quan đến những gì mọi người nhận được cho công việc tương tự trong tổ 
chức khác, mặt khác 

6. Có tính cạnh tranh (Competitive) 

Hệ thống khen thưởng phải có tính cạnh tranh với tổ chức khác nói chung và các 
tổ chức trong cùng ngành, cùng lĩnh vực hoạt động nói riêng. Phần thưởng cũng cần 
phải được xem xét và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thị trường, mức 
sống và kết quả kinh doanh của tổ chưc. Về cơ bản tiền lương, thưởng phải đảm bảo 
được mức sống của nhân viên ở mức độ cơ bản, và cần điều chỉnh thay đổi theo những 
yếu tố trên. Tính cạnh tranh của hệ thống khen thưởng trong tổ chức có tác động rất 
lớn đến việc thu hút và giữ chân nhân viên, nếu hệ thống khen thưởng thiếu khả năng 
cạnh tranh so với tổ chức khác, nhân viên có thể rời khỏi tổ chức để tìm kiếm tổ chức 
khác có hệ thống khen thưởng tốt hơn. Mặc khác hệ thống khen thưởng tốt sẽ giúp giữ 
chân, thu hút nhân viên có năng lực và làm tăng lòng nhiệt tình, sự cống hiến của nhân 
viên đối với tổ chức. 

Kết luận 

Một hệ thống quản lý khen thưởng hiệu quả là vô cùng quan trọng để tạo ra sự 
hài lòng và động lực cao của nhân viên trong công việc. Nó là công cụ mạnh nhất có 
sẵn để củng cố các giá trị tổ chức và chuyển chúng thành hành động của nhân viên. 
Khi nhân viên làm tốt công việc của mình, họ sẽ góp phần tích cực và quan trọng vào 
việc hoàn thành mục tiêu. Các phần thưởng được liên kết với các mục tiêu của tổ chức. 
Hệ thống khen thưởng hiệu quả có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhân viên và 
mục tiêu của tổ chức được hoàn thành. Vì thế tổ chức cần thiết phải lưu ý đến việc xây 
dựng và tổ chức hệ thống quản lý phần thưởng hiệu quả./. 
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