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Thách thức

Doanh nghiệp hình thành chiến lược mới: mở rộng lĩnh
vực kinh doanh, gia tăng nhanh quy mô, nâng cao chuẩn
dịch vụ khách hàng và số hóa hoạt động toàn tổ chức

Yêu cầu

Nhận diện chất lượng nguồn nhân lực, xác định khoảng
lệch giữa năng lực thực tế và mong đợi, đề ra giải pháp
cải thiện nguồn nhân lực nhằm hiện thực hóa chiến lược

Về VNTT

• Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) được 
thành lập năm 2008 bởi 03 cổ đông: Becamex IDC, VNPT và BIDV.

• Chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin chất 
lượng cao (Data center, MEP & ICT) tại TP. HCM, Bình Dương và khu 
vực lân cận

Kết quả

• Thiết lập Từ điển năng lực công ty và tiêu chuẩn năng lực cho 173 
vị trí công việc chỉ trong 4 tháng

• Đánh giá và lập hồ sơ năng lực cho 100 nhân viên và 50 quản trị
viên và theo dõi phát triển trên nền tảng công nghệ nhân sự
Peopletrek.com

• Xác định rõ kế hoạch phát triển nhân lực nhằm đáp ứng sát sườn
cho mục tiêu chiến lược trung và dài hạn của công ty

Page | 2

Ứng dụng công nghệ nhân sự trong khảo sát và lập kế hoạch phát triển nhân lực



Giải pháp

• Kết hợp công nghệ nhân sự với phỏng vấn bởi hội
đồng đánh giá năng lực

• Sử dụng đánh giá 360 độ trên Peopletrek.com 
giúp triển khai nhanh, phản hồi từ 7-10 
người/trường hợp, tăng độ tin cậy của kết quả

• Hội đồng phỏng vấn khai thác sâu hành vi năng
lực của từng nhân viên từ góc nhìn khách quan và
định hướng chiến lược

• Tham khảo thư viện năng lực chuẩn quốc tế và tự
động hóa việc tổng hợp kết quả trên
Peopletrek.com

• Từ điển năng lực, tiêu chuẩn công việc, kết quả
phản hồi và kế hoạch phát triển được lưu lại trên
hệ thống để theo dõi sự tiến bộ và tái đánh giá
của từng nhân viên qua nhiều kỳ
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Biểu đồ năng lực của một nhân viên

Ứng dụng công nghệ nhân sự trong khảo sát và lập kế hoạch phát triển nhân lực

Phần lớn nhân viên đạt mức năng lực từ 80% - 95% 
không khó khăn để phát triển bù đắp khoảng lệch này

Một lát cắt năng lực phòng ban



Tập trung vào các “điểm mạnh” & 
“điểm yếu chí tử” 

Phát triển chương trình lãnh đạo, kế thừa 
& ươm mầm tài năng

LĐQL: Đào tạo, 

coaching năng lực

Tư duy chiến lược & 

Phát triển con người

Tái đánh giá & tiếp tục

các chương trình huấn

luyện & coach cho

nhóm LĐ QL

Phát triển chương trình ươm mầm tài 

năng nhằm phát hiện, chọn những ứng 

viên có tiềm năng sớm vào tổ chức. 

Nhân viên chủ chốt: 

Đào tạo, coaching 

Hướng tới khách

hàng, Sáng tạo

Xác định nhu cầu kế thừa để đào

tạo, phát triển đội ngũ kế thừa

khi công ty ngày càng mở rộng

❖Cần phối hợp cả đào tạo & coaching trên công việc để có tính ứng dụng cao và cải thiện ngay vào công việc thực tế.

❖Khuyến khích NV nghĩ và thực hiện các công việc nhiều thách thức hơn; điều chỉnh KPI & chỉ tiêu phù hợp với mục đích này.

Thực hiện kế hoạch phát 

triển đối với nhân viên 

tiềm năng hiện hữu 

Ứng dụng công nghệ nhân sự trong khảo sát và lập kế hoạch phát triển nhân lực
Đề xuất phương án



(028) 7107 9909

0902 989 578

cs@l-a.com.vn

Ho Chi Minh city Hanoi

140 Nguyen Van Thu Street, 
DaKao Ward, District 1 

Icon 4 Tower, De La Thanh,
Lang Thuong, Dong Da

Contact

Xin cám ơn!


