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QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Công tác quản lý
hồ sơ nhân viên...

tại Công ty bạn.
Có được bài bản? 

BCC LUÔN NỖ LỰC ĐEM ĐẾN NHỮNG TRẢI NGHIỆM
TỐT NHẤT CHO HỌC VIÊN

Khóa học “QUẢN LÝ NHÂN SỰ”  
giúp học viên biết và thành thục các 
quy trình tạo lập, thống kê, quản lý 
hồ sơ nhân viên. Theo dõi tình hình 
nhân sự để hỗ trợ cấp trên đưa ra 
những quyết định cũng như thực 
thi các công tác khác theo chức 
năng của phòng nhân sự...

Đội ngũ BCC luôn TẬN TÌNH trong mọi công việc để giúp khách hàng nhận 
được chất lượng dích vụ tốt nhất. Đội ngũ Chuyên gia luôn TẬN TÂM truyền 
đạt, hướng dẫn để đảm bảo học viên luôn lĩnh hội được không chỉ là kiến thức 
trên giấy mà còn là kinh nghiệm để ứng dụng được vào công việc. Sau tất cả 
BCC luôn TẬN LỰC cố gắng hết mình để làm, lắng nghe và không ngừng đổi 
mới để những gì mà quý học viên nhận được luôn là những gì tốt nhất!

Chương trình đào tạo của BCC và tiêu chuẩn Giảng viên của BCC luôn 
phải hội tụ đủ 3 yếu tố: THỰC TIỄN - THỰC DÙNG - THỰC CHẤT. 
Chương trình không được mang tính hàng lâm, Giảng viên không chỉ 
nói những kiến thức suông mà không có tính thực hành và tất cả phải 
có một nét riêng, chất riêng của BCC. Tất cả đã tạo nên uy tín và giá trị 

cho BCC đến hôm nay!

“3T” TRONG PHỤC VỤ HỌC VIÊN

“3T” TRONG ĐÀO TẠO HỌC VIÊN



MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Học viện sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết để hoàn thành những công việc thường 
ngày trong Nhân sự: Quản lý hồ sơ nhân sự, sổ bảo hiểm,... Lập các quyết định điều động, bổ 
nhiệm, miễn nhiệm và các việc lưu trữ hồ sợ liên quan đến lý lịch hồ sơ nhân viên.

Quản lý hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm của CNV toàn Công ty bao gồm (Danh sách nhân viên 
đang làm việc, mới tuyển, thôi việc)
Lập danh sách theo biểu mẫu, cập nhật khi phát sinh theo thứ tự thời gian, lưu hồ sơ NV 
trong theo bộ phận và mã số nhân viên. 
Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thực hiện các thủ tục công bố thông 
tin có liên quan và lưu hồ sơ nhân viên.

3 Buổi
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CẤP CHỨNG CHỈ

Không vắng quá 4 buổi và không có bất cừ nội dụng nào vắng quá 1 buổi trong khóa học; và
Làm đạt bài kiểm tra cuối khóa.

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ

has successfully completed the 2-month Training Program 
from August 29th to October 19th, 2018

Bùi Đức Chính
Director

No.: 1896 / PT / 2018 
Date of Issue: December 12th, 2018

 Certificate of Completion 

Human Resource Management

...........................
This is to certify that
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