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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

HÀNH CHÍNH NHÂN SỰCHUYÊN NGHIỆP 

Khóa học "Đào tạo Hành chính Nhân Sự CHUYÊN NGHIỆP" sẽ giúp các bạn 

có cơ hội trúng tuyển vào các doanh nghiệp và làm thành thạo, chuyên nghiệp nghề 

Hành chính Nhân sự - Một nghề cao quý, là cánh tay đắc lực giúp Ban Lãnh đạo Công 

ty trong việc quản lý và điều hành, là tâm hồn và là trái tim của Doanh nghiệp.  

 

1. TÊN KHÓA HỌC: Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp  

 

2. THỜI LƯỢNG GIẢNG DẠY: 18 Buổi 

 

3. HỌC VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC  

 

- Học viên đang làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự có nhu cầu tìm hiểu 

chuyên sâu về chuyên môn hiện tại hoặc mở rộng sang các chuyên môn liên quan; 

- Học viên có nhu cầu chuyển đổi công việc sang công việc hành chính nhân sự 

chuyên nghiệp; 

- Học viên là sinh viên năm cuối các trƣờng đại học cần tiếp cận công việc thực tế 

và kiểm chứng lý thuyết đã học; 

- Các cán bộ có nhu cầu am hiểu, theo dõi nghiệp vụ để giám sát công việc của nhân 

viên phục vụ yêu cầu quản trị. 

- Những ngƣời chƣa có kinh nghiệm, làm việc, kinh doanh trái nghành.  
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              Mục tiêu:  

- Làm đƣợc các nghiệp vụ liên quan tới Hành Chính Và Nhân Sự; 

- Hiểu biết về luật lao động, phƣơng pháp tính lƣơng bảo hiểm, nghiệp vụ liên quan 

- Giúp học viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. 

 

4. MẪU FORM CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA  

 

Mẫu chứng nhận tốt nghiệp cấp cuối khóa tại VinaTrain tới học viên đã hoàn thiện khóa học 

Lưu ý: Chương trình có sự điều chỉnh phù hợp với các khóa và tập quán thương mại của 

từng vùng miền nhằm mục đích giúp học viên hiểu và thích nghi tốt với hoạt động nghiệp vụ 

thực tế!  

NỘI DUNG ĐÀO TẠO HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ THỰC TẾ  

PHẦN I: NGHIỆP VỤ NHÂN SỰ 

Buổi 1-2-3: NGHỀ NHÂN SỰ, TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO 

 Giới thiệu chung về Nghề Hành chính nhân sự. Những kỹ năng cần có của nghề 

nhân sự bạn phải biết.  

 Hƣớng dẫn xây dựng quy trình tuyển dụng, đào tạo,  

 Nghiệp vụ nhân viên tuyển dụng - đào tạo (tuyển dụng, tiếp nhận và đào tạo 

nhân sự qua các kênh thông tin, phỏng vấn, đề bạt, kỷ luật, đàm phán lƣơng 

thƣởng, ...). 

 Thực hành nghiệp vụ. 
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Buổi 4-5: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, THAO TÁC KỸ THUẬT TÍNH TRÊN 

EXCEL VÀ TRÌNH BÀY VĂN BẢN TRÊN WORD  

 Soạn thảo hợp đồng lao động, các căn cứ pháp lý đi kèm. 

 Kỹ thuật sử dụng Excel trong công việc nhân sự. 

 Kỹ thuật trình bày văn bản trên Word.  

 Thực hành thao tác các hàm trên máy tính cá nhân có sẵn. 

Buổi 6-7-8-9-10:  TIỀN LƯƠNG –QUY CHẾ VỀ TIỀN LƯƠNG  

 Giới thiệu về Nội quy lao động, thỏa ƣớc lao động tập thể 

 Xây dựng quy chế trả lƣơng, thƣởng, định mức lao động. 

 Xây dựng thang lƣơng, bảng lƣơng. 

 Hình thức trả lƣơng (Thời gian, sản phẩm, khoán), nghiệp vụ làm lƣơng, thanh 

toán lƣơng. 

 Chi tiết về bảng chấm công, tổng hợp các loại hình chấm công đang phổ biến: 

Chấm công vân tây, chấm công thủ công => Lập bảng chấm công. 

 Lập bảng thanh toán tiền lƣơng, các loại thuế có liên quan, tính giảm trừ gia 

cảnh, ... Các quy định của Nhà nƣớc về lao động, tiền lƣơng, thƣởng áp dụng 

cho doanh nghiệp. 

 Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lƣơng. 

Buổi 11-12-13-14:  BẢO HIỂM XÃ HỘI   

 Nghiệp vụ làm BHXH hàng tháng, các chế độ, quyền lợi BHXH đi kèm (ốm 

đau, thai sản …) 

 Căn cứ pháp lý đi kèm. 

 Thực hành giải quyết tình huống thực tế có liên quan tới bảo hiểm xã hội. 

Buổi 15:  ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ 

 Các phƣơng pháp đánh giá nhân sự. 

 Xây dựng KPI, KPI rút gọn 

 Ôn tập, thực hành trên chứng từ thực tế của một số Công ty về thanh toán tiền 

lƣơng, tiền thƣởng và BHXH trong tháng cho CNCNV. 
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PHẦN II: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH 

Buổi 16-17:  CÔNG TÁC LỄ TÂN, VĂN THƯ LƯU TRỮ  

 Giới thiệu công tác lễ tân  

 Nghiệp vụ văn thƣ, lƣu trữ, các thông báo, biên bản, công văn, ... thực hành thực 

tế và sửa tại chỗ cho học viên.  

Buổi 18:  CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH  

 Quy trình mua, quản lý văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, trang thiết bị, tài sản 

cho công ty. 

 Cách thức tổ chức, phục vụ các sự kiện của Công ty. 

 Các dịch vụ hành chính cơ bản khác. 

 Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm làm công tác nhân sự, hành chính. 

 Hƣớng dẫn cách viết CV xin việc, đối thoại với nhà tuyển dụng.  

 Kết thúc khóa học 

HỆ THỐNG CHI NHÁNH  

Hà Nội: Số nhà 5 Ngách 40 Ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội  

Hồ Chí Minh:  190B Trần Quang Khải, Phƣờng Tân Định, Quận 1  

Lƣu ý, tình hình thực tế Hệ Thống sẽ mở thêm các chi nhánh phụ đƣợc thông báo chi tiết 

trong mail  

 

Trân trọng kính gửi !  


