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Chia sẻ tâm huyết bởi Giảng viên
Xin chào ACE, tôi là Phan Hữu Lộc (PHL)!
PHL là chuyên gia đào tạo tại Học viện Đào tạo VMP, giảng viên chuyên trách các khóa học về Năng lực Đào
tạo, Lãnh đạo và Quản lý. “Train The Training Manager” được Tôi cùng các chuyên gia VMP xây dựng với
tâm huyết chia sẻ kinh nghiệm làm việc theo hệ thống một cách bài bản, thực tiễn đồng thời cập nhật xu
hướng phù hợp giúp ACE trong lĩnh vực đào tạo nội bộ Doanh nghiệp có thể vận dụng hiệu quả ngay
trong công việc.
Như ACE đã biết, việc “lúng túng” trong vận hành hệ thống Đào tạo nội bộ sẽ không mang lại hiệu quả và
hao tổn ngân sách của doanh nghiệp. Đặc biệt, khi không thấy kết quả ứng dụng mà cũng không có cơ sở
để chứng minh về tính hiệu quả của đào tạo, CEO hay ban lãnh đạo sẽ nghi ngờ về năng lực của HR/Training Manger ngay lập tức. Chính điều này làm anh chị có thể mất uy tín chuyên môn, vị thế cũng không còn
như trước.
Kinh nghiệm hơn 12 năm làm trong lĩnh vực tư vấn đào tạo doanh nghiệp của Học viên Đào tạo VMP, 12
năm với vai trò là Training Manager tại 5 tập đoàn đa quốc gia, tôi thấy rằng “để QUẢN LÝ & VẬN HÀNH
ĐÀO TẠO NỘI BỘ có HỆ THỐNG KHOA HỌC và BÀI BẢN đòi hỏi nhiều năng lực khác nhau”. Cụ thể, ACE cần
ưu tiên hoàn thiện 8 năng lực đặc thù nhằm thể hiện đúng 4 vai trò của mình với đội ngũ nhân viên, các bộ
phận, phòng ban và ban lãnh đạo doanh ghiệp
Dĩ nhiên, tôi rất vui và vô cùng tự hào khi đã giúp cho hơn 100 Trainging Manager vận dụng thành công
các kỹ năng được đào tạo trong khóa học vào công việc của họ tại doanh nghiệp. Những phản hồi tích cực,
hỗ trợ sau khóa học, giải đáp thắc mắc chuyên môn từ học viên,… luôn là nguồn động lực mạnh mẽ giúp
Tôi và cộng sự của mình tạo nên một chương trình “Train The Training Manager” thành công và đầy ứng
dụng.
Và khóa học đặc biệt này sẽ trở lại vào tháng 07/2020 với thông điệp “Xây dựng và Vận hành hệ thống
Đào tạo nội bộ hiệu quả”.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
#VALUE:
Chỉ với 3 ngày, Bạn sẽ phải bất ngờ với 10 giá trị này:

01

Hệ thống hóa những kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng về đào tạo bởi 18 năm
làm Training Manager tại các Tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới.

02

Xác định đúng vai trò, các chức năng cần thiết và các tiêu chí đánh giá dành cho
chuyên gia, phụ trách đào đạo.

03

Tự tin xác định chính xác nhu cầu đào tạo của từng bộ phận.

04

Nắm chắc cách thức thiết kế chiến lược, mô hình đào tạo và xây dựng lộ trình đào
tạo nội bộ tại Doanh nghiệp hiệu quả.

05

Thực hành thuần thục quy trình đào tạo hiệu quả ADDIE.

06

Thực hiện chi tiết theo dõi và đo lường hiệu quả sau đào tạo với 3 cấp độ. (Bao
gồm: form, biểu mẫu thực tế áp dụng).

07

Biết cách lên chiến lược/ kế hoạch đào tạo cho doanh nghiệp (Quà tặng: form,
biểu mẫu thực tế áp dụng trong chương trình).

08

Vận dụng các phương pháp điển hình trong đánh giá nhu cầu đào tạo (TNA) ở 3
cấp độ khác nhau (Quà tặng: form, biểu mẫu thực tế áp dụng).

09

Ứng dụng hiệu quả kỹ năng giao tiếp, kết nối sự tham gia của các bộ phận khác
trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện chương trình đào tạo.

10

Phát thảo một kế hoạch đào tạo bài bản phù hợp với nhu cầu đào tạo doanh
nghiệp đã xác định ngay tại lớp.

#METHODS:
Bạn sẽ được trải nghiệm phương pháp độc quyền với:
- 70% thời gian cho thực hành, ứng dụng “cầm tay chỉ việc”.
- Mô hình hóa công thức, dễ nhớ, dễ áp dụng.
- Kế hoạch hành động cụ thể cho từng học phần
Dựa trên nguyên tắc “Learning By Doing 3V“:
Vui vẻ: Tác động vào “tinh thần” nhằm tạo môi trường tương tác tích cực và tôn trọng. Hướng người học
đến việc giao lưu, kết nối, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.
Vận động: Tác động vào cả “trí tuệ và thể chất”, cụ thể:
+ Trí tuệ: luôn động não và kích hoạt tư duy của người học.
+ Thể chất: đa dạng các hoạt động tình huống tại lớp như: diễn vai, trò chơi, thực hành, dạy lại…
Vận dụng: Thành công ở mỗi khóa Đào tạo chính là hiệu quả áp dụng của Học viên sau Đào tạo. Các
công cụ hỗ trợ Học viên thực hiện “Kế hoạch hành động” như: ACT, SSC,..

VUI VẺ

VẬN DỤNG

VẬN ĐỘNG

#PROGRAMS:
09 Nội dung Đào tạo giúp Bạn trở thành Training Manager xuất sắc:

01

02

03

04

Mô Hình “Quản Lý
Đào Tạo Nội Bộ
Hiệu Quả”

Chân Dung
Training Manager
Thành Công

Xác Định Đúng
Nhu Cầu Đào Tạo
Nội Bộ

Xây Dựng Chiến Lược
Đào Tạo Phù Hợp
Doanh Nghiệp

05
Phát Triển Và Vận Hành
Hệ Thống Đào Tạo
Nội Bộ

06

07

Tối Ưu Hóa Quy Trình
Đào Tạo Nội Bộ

Quản Lý Và Điều Phối
Nguồn Lực Đào Tạo

08
Tận Dụng Thiết Bị
Và Công Nghệ Đào Tạo

09
Đánh Giá Hiệu Quả
Sau Đào Tạo

Ngày 1
* Doanh nghiệp = DN

HỌC PHẦN

#1
TỔNG QUAN
VỀ ĐÀO TẠO
DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG
1. Value - Giá trị của đạo tạo với DN
2. Mindset & Methods - Tư duy
và phương pháp đúng cho người làm
đào tạo
3. Process - Quy trình đào tạo doanh
nghiệp hiệu quả

HIỆU QUẢ

4. Hình thức đào tạo và Xu hướng mới về
đào tạo DN

#2

1. 04 Vai trò và chức năng của Training
Manager

TRỞ THÀNH

2. 08 Năng lực cần thiết của một Training
Manager

TRAINING MANAGER
THÀNH CÔNG

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

√ Nắm rõ các giá trị của đào tạo đối với
DN và các bộ phận.
√ Có được tư duy và phương pháp đúng
√ Sở hữu quy trình đào tạo hiệu quả
√ Cập nhật xu hướng đào tạo mới.

√ Biết được 4 vai trò và 8 năng lực cần
thiết để phát triển sự nghiệp đào tạo

3. Lộ trình công danh
1. 10 phương pháp và hình thức TNA

#3
XÁC ĐỊNH
NHU CẦU ĐÀO TẠO

2. Thực hành phân tích nhu cầu đào tạo
3. THỰC HÀNH KỸ NĂNG
• Chuẩn bị và thiết kế công cụ TNA
• Kỹ năng tư vấn và phân tích
• Kỹ năng đặt câu hỏi

√ Vận dụng được 10 phương pháp để
xác định nhu cầu đào tạo.
√ Rèn luyện các kỹ năng hỗ trợ trong
quá trình đánh giá nhu cầu đào tạo

Ngày 2

HỌC PHẦN

NỘI DUNG

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Mô hình 10:20:70

#4
XÂY DỰNG
CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO
PHÙ HỢP DN

2. Chiến lược phát triển nhân sự thành loại A
3. Chiến lược phối hợp Training & Coaching
4. Chiến lược Peer 2 Peer
5. Nhiệt kế hành động
*** Các kỹ năng hỗ trợ:
• Influencing & Convincing Skills

√ Nắm rõ và vận dụng các mô hình
chiến lược trong Doanh nghiệp
√ Rèn luyện các kỹ năng quan trọng
trong quá trình thuyết phục và ảnh
hưởng đến các bộ phận liên quan.

• Negotiation Skills
1. Xây dựng bộ năng lực

#5
PHÁT TRIỂN
VÀ THỰC HIỆN CÁC
GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO

2. Lộ trình đào tạo
3. Lựa chọn hình thức thực hiện và phương
pháp đào tạo
4. Phát triển chương trình đào tạo ADDIE

√ Xây dựng và phát triển hệ thống
đào tạo riêng theo đặc thù của DN

5. Công cụ đào tạo
6. Biểu mẫu đánh giá
7. Quy trình 10 bước triển khai khóa học
1. Xây dựng chính sách đào tạo

#6
TỐI ƯU HÓA
QUY TRÌNH

2. Xây dựng quy trình đào tạo nội bộ
3. Phát triển các quy trình làm việc hiệu quả
4. Cải tiến hoạt động đào tạo và phát triển
*** Các kỹ năng hỗ trợ:
• Critical Thinking
• Problem Soving

√ Biết các xây dựng các chính sách
đào tạo.
√ Nắm rõ các quy trình thực hiện đào
tạo nội bộ hiệu quả.

Ngày 3

HỌC PHẦN

NỘI DUNG

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Lập kế hoạch đào tạo hàng năm

#7
CHỌN VÀ QUẢN LÝ
CÁC NGUỒN LỰC

2. Kế hoạch triển khai đào tạo
3. Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên
nội bộ
4. Hình thức triển khai
5. Tổ chức đào tạo nội bộ

√ Biết cách xây dựng kế hoạch theo
năm/ quý/ tháng.
√ Chọn lựa được nhà đào tạo
√ Chọn phương pháp và hình thức
triển khai

6. Thuê ngoài đào tạo

#8
QUẢN LÝ THIẾT BỊ
VÀ CÔNG NGHỆ

1. Hệ thống E - Learning
2. Thiết bị đào tạo trực tuyến
3. Phần mềm đào tạo

√ Cập nhật các thiết bị và công cụ mới
trong đào tạo

4. Các thiết bị khác: Máy ảnh, âm thanh...
1. Đánh giá phản ứng của người học

#9
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

2. Đo lường mức độ tiếp thu kiến thức
3. Đo lường tính áp dụng
4. Đánh giá tác động của đào tạo
5. Báo cáo đào tạo

Hình ảnh trải nghiệm không khí lớp học:

√ Thực hành và vận dụng 4 cấp độ đo
lường/ đánh giá trong đào tạo.

CÔNG CỤ, CÔNG THỨC MANG VỀ ỨNG DỤNG SAU KHÓA HỌC

• QUY TRÌNH ĐÀO TẠO ADDIE
• BỘ 8 NĂNG LỰC DÀNH CHO TRAINING MANAGER
• 4 VAI TRÒ VÀ CÁCH THỂ HIỆN
• 10 PHƯƠNG PHÁP TNA
• MÔ HÌNH 10:20:70
• MÔ HÌNH BIẾN NHÂN SỰ THÀNH LOẠI A
• CHIẾN LƯỢC PEER 2 PEER TRONG ĐÀO TẠO DN

Các Form/ biểu mẫu áp dụng
• Bảng lập kế hoạch đào tạo hàng năm
• Theo dõi ngân sách
• Bảng câu hỏi TNA
• Mẫu đánh giá Level 1,2,3
• Mẫu thiết kế Outline
• Mẫu thiết kế kế hoạch bài giảng – Lesson Plan
• Mẫu...

CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ TRƯỚC, SAU KHÓA HỌC

Đánh giá năng lực
8 năng lực trở thành Training Manager

Cung cấp công cụ và phương pháp
• Thực hành nghiệp vụ
• Rèn luyện kỹ năng

Hỗ trợ, tư vấn và huấn luyện
• Tư vấn áp dụng và xử lý tình huống
• Hỗ trợ vận hành
• Huấn luyện cải tiến

Chi phí đầu tư chỉ với: 9.800.000 VNĐ cho chương trình TRỌN GÓI 3 ngày
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