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QUẢN TRỊ VÀ
PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI

Xây dựng giải pháp,
giúp Doanh nghiệp phát triển

NHÂN TÀI HIỆU QUẢ!

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

Khóa học “QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN 
NHÂN TÀI” giúp Anh/Chị có được 
phương pháp giúp nhận diện và phát 
triển Nhân tài hiệu quả. Từ đó, Anh/Chị 
có thể hoạch định Nhân sự cho các vị trí 
Key-Person đảm bảo tính kế thừa và đổi 
mới liên tục cho Doanh nghiệp.

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

Với module này sẽ giúp Anh/Chị: Xây dựng chính sách giữ và phát triển nhân tài; xây dựng chính 
sách luân chuyển nhân sự phù hợp để phát huy tối đa tiềm năng nguồn nhân lực; xây dựng những 
chương trình giúp nâng cao năng lực nguồn nhân lực;...

Tổ chức thực hiện các thủ tục luân chuyển, điều chuyển, bổ nhiệm, bãi nhiệm theo kế hoạch 
nguồn nhân lực của công ty
Xây dựng chính sách giữ và phát triển nhân tài, xác định các vị trí chiến lược và nhân sự kế 
thừa, lộ trình đào tạo và phát triển, lập kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự theo chiến 
lược công ty
Tổ chức thực hiện đo lường hiệu quả công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh cho toàn 
công ty
Tổ chức thực hiện các hoạt động gắn kết nhân viên, xây dựng văn hoá, tinh thần làm việc
Tổ chức thống kê theo dõi và thực hiện đo lường hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch 
nguồn nhân lực
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CẤP CHỨNG CHỈ

Không vắng bất kì buổi nào.

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 

Talent Management

...........................
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