
1 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC II 

NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN THI VÀ DẠNG THỨC ĐỀ THI 

MÔN: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 

 

(Kèm theo Thông báo số 157/TB-ĐHCĐ ngày 24 tháng 07 năm 2021  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn) 

 

I. DẠNG THỨC ĐỀ THI 

 - Nội dung thi: trong phạm vi kiến thức ôn thi 

 - Hình thức thi: Thi viết  

 - Thời gian làm bài: 120 phút 

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN THI 

Nội dung 1: Tổng quan về Quản trị nhân lực 

- Khái niệm - Chức năng - Mục tiêu - Tầm quan trọng của Quản trị nhân lực 

- Hệ thống Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 

- Khái quát các hoạt động Quản trị nhân lực  

- Môi trường Quản trị nhân lực 

- Quản trị nhân lực vừa là khoa học vừa là nghệ thuật 

Nội dung 2: Phân tích và thiết kế công việc 

- Khái niệm phân tích công việc 

- Quy trình phân tích công việc 

- Các phương pháp thu thập thông tin trong phân tích công việc 

- Bản phân tích công việc 

- Khái niệm thiết kế công việc 

- Yêu cầu đối với thiết kế công việc 

- Các phương pháp thiết kế công việc  

- Thiết kế lại công việc 

Nội dung 3: Đánh giá thực hiện công việc 

- Khái niệm - Mục đích của đánh giá thực hiện công việc 

- Hệ thống đánh giá thực hiện công việc và yêu cầu đối với hệ thống đánh giá  

- Quy trình đánh giá thực hiện công việc 
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- Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc 

Nội dung 4: Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 

- Khái niệm - Vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực  

- Cơ sở của kế hoạch hóa nguồn nhân lực 

- Quy trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực 

Nội dung 5: Tuyển mộ, tuyển chọn và hội nhập vào môi trường làm việc 

- Khái niệm tuyển mộ 

- Quy trình tuyển mộ 

- Khái niệm tuyển chọn 

- Quy trình tuyển chọn 

- Khái niệm hội nhập vào môi trường làm việc 

- Các giai đoạn của chương trình hội nhập vào môi trường làm việc 

- Đánh giá hiệu quả tuyển dụng 

Nội dung 6: Tạo động lực lao động 

- Khái niệm và các yếu tố tạo động lực lao động  

- Một số học thuyết tạo động lực 

- Quy trình tạo động lực lao động 

- Phương hướng tạo động lực lao động 

Nội dung 7: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 

- Khái niệm - Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong 

doanh nghiệp 

- Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong 

doanh nghiệp  

- Quy trình xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp  

- Các hình thức và phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

trong doanh nghiệp 
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