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Những công ty nào nên tham dự hội thảo này

『Thông điệp của buổi Hội thảo 』
Để đạt được sự phát triển bền vững và liên tục của doanh nghiệp, việc ổn định và đào tạo nguồn nhân lực là một chủ đề

không thể bỏ qua. Vì vậy, hệ thống đánh giá phù hợp là “điều kiện tiên quyết” để nâng cao tỉ lệ ổn định và thực hiện đào tạo

phát triển nguồn nhân lực hiệu quả.“Nhân viên được kỳ vọng lại nghỉ việc sớm”, “Vì tiêu chí đánh giá mơ hồ, điểm đánh giá chỉ

tập trung ở điểm “3”, “Có tiến hành đào tạo nhân viên, nhưng không nhận thấy sự phát triển của nhân viên”…là những vấn đề

mà rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang trăn trở, mà nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc xây dựng/vận hành hệ thống đánh giá

nhân sự. Nhận thấy đây là vấn đề nên được giải quyết sớm, AIMNEXT VIỆT NAM đã quyết định tổ chức hội thảo miễn phí 

này dành cho nhân sự người Việt làm việc tại doanh nghiệp Nhật. 

 Nhân viên nghỉ việc ngay sau khi vừa được tuyển dụng. Nhân viên tài năng rời bỏ công ty…

 Áp dụng một cách máy móc hệ thống đánh giá nhân sự chuyển giao từ công ty mẹ bên Nhật. 

 Tiêu chí đánh giá mơ hồ, khiến nhân viên thắc mắc và không hài lòng. 

 Không biết làm thế nào để liên kết giữa kết quả đánh giá và chế độ đãi ngộ, đào tạo…

 Băn khoăn về tính hiệu quả khi tổ chức đào tạo, hay cử nhân viên đi học bên ngoài. 

14：00 ～ 15：30

Xây dựng một hệ thống đánh giá nhân sự giúp phát triển năng lực và tăng động lực làm việc

- Giới thiệu điểm quan trọng cần lưu ý

Tổng Giám Đốc Aimnext Việt Nam – Ms. ĐỖ THỊ HỒNG TRANG

【Số lượng】 Không giới hạn

【Đăng ký】 Các Anh/Chị vui lòng điền thông tin vào form đăng ký

theo đường link sau: 

https://forms.gle/CS5h1CaTTvguUmfz7

【Phụ trách】 Ms. Nguyễn Thùy Linh

Ms. Đỗ Thị Thanh Thùy

Email:  training-vn@aimnext.com

【Thời gian】 Ngày 24 tháng 07 năm 2020 

14：00～15：30

【Địa điểm】 Trực tuyến (dự kiến qua công cụ ZOOM)

【Đối tượng】 Các anh, chị đang công tác tại bộ phận

nhân sự

【Phí tham dự】 Miễn phí

【Ngôn ngữ】 Tiếng Việt

Nội dung Hội thảo

Giới thiệu diễn giả

Thông tin về buổi Hội thảo

Ms. ĐỖ THỊ HỒNG TRANG

• Tốt nghiệp Cử nhân trường Kinh doanh Copenhagen (Đan Mạch) và Đại học Ritsumeikan (Nhật Bản), 

ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế & Ngôn ngữ Văn hóa Nhật Bản. 

• Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) trường Đại học Hawaii (Hoa Kỳ). 

• Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong Công ty Sản xuất xe hơi của Châu Âu, và công ty tư vấn Nhật 

Bản tại Tokyo, Nhật. Hiện nay là Giám đốc điều hành của AIMNEXT VIỆT NAM. 

• Sau thời gian làm việc tại trụ sở Tokyo của AIMNEXT Inc., chị phụ trách thành lập AIMNEXT 

VIETNAM vào năm 2006, và hiện là Tổng Giám Đốc công ty. Tại AIMNEXT, chị đã thực hiện đào

tạo và tư vấn cho hơn 500 doanh nghiệp khách hàng và 13.600 học viên tại Việt Nam. Chị thực hiện

việc tư vấn chủ yếu cho doanh nghiệp Nhật các vấn đề liên quan đến nhân sự, tư vấn giải pháp cho các

vấn đề tại doanh nghiệp, và hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý. Ngoài kinh nghiệm đào tạo cho các

doanh nghiệp, chị còn có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn về thiết kế, vận hành hệ thống đánh giá

và quản lý nhân sự.  
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