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1. Giới thiệu
Vì sao nhiều doanh nghiệp có cùng quy mô và nguồn lực nhưng hiệu 
suất khác nhau? Điều gì giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh với thay 
đổi từ môi trường? Câu trả lời nằm ở học tập và phát triển (learning & 
development).

Thấu hiểu điều đó, Eduviet nâng cấp chương trình L&D BP  theo 
chuẩn của CIPD nhằm giúp các doanh nghiệp có khả năng đồng 
hàng học tập & phát triển với chiến lược và kinh doanh, chuyển đổi và 
thúc đẩy các hoạt động học tập & phát triển theo hướng tác động trực 
tiếp và làm tăng hiệu suất của các cá nhân, nhóm và toàn doanh 
nghiệp. 

Chương trình L&D BP trang bị cho người học tư duy, kiến thức, kỹ 
năng, phương pháp và công cụ hiện đại theo chuẩn của CIPD để trở 
thành nhà L&D BP thực thụ, đáp ứng mục tiêu của CEO.

2. Ai nên học chương trình
Chuyên gia học tập
và phát triển

Trưởng bộ phận học tập
và phát triển

Nhà quản lý nhân sự 

Chuyên viên đào tạo

Chuyên viên nhân sự

Giảng viên nội bộ

3. Lý do chọn chương trình 

Chuẩn mực quốc tế 

Chương trình được 
xây dựng dựa trên 
kho tri thức của Edu -
viet và CIPD.

Tính ứng dụng cao

Chương trình trang 
bị cho người học các 
phương pháp, công 
cụ đã được kiểm 
chứng bằng thực tế 
và dễ dàng áp dụng 
tại doanh nghiệp 
Việt Nam. 

 Trải nghiệm học mới

Chương trình áp dụng 
triết lý người học làm 
trung tâm mang đến 
một trải nghiệm học 
hoàn toàn mới và đầy 
cảm hứng cho người 
học. 

Đồng hành sau học

Kết thúc chương 
trình, người học có 
cơ hội được tuệ vấn 
(coach) trực tiếp bởi 
giảng viên trên dự 
án triển khai tại 
doanh nghiệp.
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Cập nhật xu hướng, kiến thức và kỹ năng mới nhất về học tập & phát triển theo chuẩn 
CIPD; có cái nhìn tổng thể và chiến lược về học tập & phát triển trong doanh nghiệp.

Có tư duy kinh doanh và khả năng thuyết phục CEO về tác động của học tập & phát 
triển đến kinh doanh, có khả năng xây dựng chính sách học tập & phát triển theo 
chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Có khả năng thiết kế các case studies về học tập & phát triển, các giải pháp và hành 
trình học cho mỗi cá nhân trong doanh nghiệp.

Có khả năng phân tích, đánh giá hiệu quả của hoạt động học tập & phát triển trong 
doanh nghiệp.

Có khả năng quản lý và nâng cao hiệu suất của phòng/bộ phận học tập & phát triển 
tại doanh nghiệp.

u

Chương trình được triển khai giảng dạy bằng 
tiếng Việt. Học liệu của chương trình bằng 
tiếng Việt và tiếng Anh.

Toàn bộ học liệu của chương trình gồm bài 
giảng, tài liệu đọc thêm, case study, chủ đề 
thảo luận nhóm và bài tập cá nhân được Eduvi -
et biên soạn dựa trên kho tri thức của Eduviet, 
CIPD, Mercer, PwC, BCG và kết quả phân tích 
nhu cầu người học.
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Chương trình kết hợp các phương pháp học 
hiện đại dành cho người đi làm gồm:
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8. Giảng viên

Chuyên gia nhân sự, Eduviet

Phụ trách đào tạo và phát triển 
toàn quốc, Hanesbrands
Việt Nam
 
Giảng viên và Coach nội bộ, 
Hanesbrands
 
Coach độc lập (HR L&D Coach, 
Leadership Transition Coach)

Chứng chỉ L&D BP của CIPD

SHRM SCP – Chứng chỉ chuyên 
gia nhân sự cao cấp của Hiệp hội 
Quản trị nhân sự Hoa Kỳ
 
Certified DDI Facilitator – Chuyên 
gia đào tạo (dẫn dắt) được chứng 
nhận bởi tổ chức phát triển DDI 
của Hoa Kỳ

Chứng chỉ LIFO Global Practitioner về phát triển 
đội nhóm và tổ chức (Nhật Bản)

Chứng nhận quốc tế nhà huấn luyện Action
Learning từ WIAL

ICF Coach, Certified Job & Career Transition Coach

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, CFVG

Học vấn và trình độ chuyên môn

Vị trí công việc

 Giảng viên của chương trình:

Chuyên gia Đàm Thị Minh Hạnh

Giới thiệu chung

Là chuyên gia đào tạo khai vấn với hơn 15 năm kinh 
nghiệm đa dạng trong phát triển con người và tổ 
chức ở các công ty đa quốc gia (Ford Vietnam, 
Hanesbrands).

Lĩnh vực chuyên môn

Phát triển nhân tài, lãnh đạo kế cận, 
quản trị nhân sự, xây dựng văn hóa tổ 
chức (văn hóa học tập, văn hóa coach -
ing), Huấn luyện nhân sự và Học hỏi 
phát triển (HR L&D Coach)

Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo, 
Huấn luyện Lãnh đạo (Leadership Coaching, 
Leadership Transition)

Đào tạo và phát triển Giảng viên nội bộ, Coach 
nội bộ

Triển khai văn hóa học tập, văn hóa coaching

Xây dựng khung năng lực

Đánh giá năng lực nhân sự

Các dự án quản lý thành công tại các tập 
đoàn đa quốc gia và tập đoàn lớn tại Việt Nam
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9. Nội dung chương trình

Chuyên đề 1:  Khám phá vai trò và đóng góp của đối tác chiến lược L&D 

Hiểu rõ “Đối tác kinh doanh” trong mô hình Hợp tác làm việc

Khám phá ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tới tổ chức và vai trò
của L&D

Áp dụng 10 xu hướng học tập của CIPD

Vận hành bộ phận đào tạo và phát triển như một đối tác chiến lược độc 

lập của tổ chức

Kết nối L&D với các chính sách và hoạt động kinh doanh của tổ chức

Chuyên đề 2 – Quản lý và tạo ảnh hưởng tới các đối tác chủ chốt

Học và thực hành Kỹ thuật bán hàng SPIN

Thảo luận và xác định các đối tác chủ chốt sử dụng ma trận
Quyền lực/ Quan tâm

Áp dụng mô hình xây dựng mạng lưới và mối quan hệ đối tác

Chuyên đề 3 – Thực hiện vai trò chuyên gia tư vấn nội bộ L&D

Khám phá các bước tư vấn L&D

Hỏi đúng để tạo lập nhu cầu, phân tích vấn đề và phát triển giải pháp

Kết nối và tiếp thị (marketing) tới các đối tác của L&D

Khám phá công cụ đánh giá ROI cho L&D

Chuyên đề 4 – Hiểu rõ quy trình L&D cơ bản

Năm bắt các cấu phần của quy trình L&D 

Phân tích sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển

Kết nối giải pháp học tập với vấn đề học tập 
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Doanh nghiệp, cá nhân quan tâm chương trình thiết kế tổ chức 
của Eduviet vui lòng đăng ký tại đây hoặc liên hệ để nhận hỗ trợ: 

V h v
6, 8 h oà

aota t.

Người học được cấp chứng nhận 
“Đối tác học tập & Phát triển L&D BP”       
của Eduviet khi đáp ứng các điều 
kiện sau:

các c a ra

Ho

t
h ch g tr

p í

Học phí cơ bản Ưu đãi cho học viên cũ
(Eduviet Alumni)

Ưu đãi cho 15 người
đăng ký đầu tiên

8.300.000VNĐ 6.000.000VNĐ 6.000.000VNĐ

I G & DEVELOPME

T E

(học phí đã bao gồm 01 phiên coach, 06 buổi học live online, 01 phiên 
group coaching, tài liệu và chứng chỉ Eduviet)
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