CÁC XU HƯỚNG NGÀNH NHÂN SỰ NĂM 2022

Nội dung thảo luận
•

Xu hướng nhân sự toàn cầu
năm 2022

•

Động lực đằng sau các xu
hướng nhân sự

•

Ảnh hưởng của các xu hướng
nhân sự tới lực lượng lao
động tại Việt Nam

Top 3 xu hướng cho lãnh đạo ngành nhân sự năm 2022
Top 3 xu hướng cho lãnh
đạo ngành nhân sự năm
2022 của công ty tư vấn
chiến lược Gartner

lãnh đạo
nhân sự
đồng ý là ưu
tiên hang đầu

Đáp viên

Lãnh đạo
nhân sự

Xây dựng năng
lực nhân viên

Trưởng phòng
nhân sự

Quốc gia

Thiết kế tổ chức và
quản lý sự thay đổi
lãnh đạo
nhân sự
đồng ý là ưu
tiên hang đầu

Xây dựng đội ngũ lãnh
đạo hiện tại và tương lai
lãnh đạo
nhân sự
đồng ý là ưu
tiên hang đầu

Những yếu tố tác động chính: Xu hướng làm việc Hybrid và tỷ lệ nghỉ việc
Xu hướng làm việc hybrid đang thúc đẩy
việc thay đổi mô hình doanh nghiệp

Tỷ lệ nghỉ việc tăng cao làm gia tăng
cạnh tranh khi tuyển dụng người tài
Q: Anh chị lo lắng như thế nào cho tỷ lệ nghỉ việc của
công ty trong vài tháng tiếp theo?

Không mong
muốn nhân viên
làm việc từ xa

Mong muốn tất cả các
nhân viên làm việc từ xa
Không lo lắng

Khá lo lắng
Mong muốn một phần
nhân viên làm việc từ xa

Rất lo lắng

Sự hiểu lầm về xu hướng làm việc Hybrid
Nhà quản lý quan ngại về việc làm việc Hybrid, nhưng nhân viên của họ lại nghĩ khác
Nhà quản lý
Quan ngại về khả năng của nhân viên tương tác
với đồng nghiệp khi làm việc từ xa

Nhân viên
Tin rằng việc làm việc linh động sẽ không ảnh
hưởng tới cơ hội nghề nghiệp của nhân viên

Tin rằng công ty có lộ trình học việc cho mỗi
nhân viên và yêu cầu nhân viên làm việc trực
tiếp thay vì từ xa

Nói rằng những lãnh đạo lâu năm trong công
ty đều ủng hộ việc làm việc linh động

Lo lắng rằng nhân viên làm việc từ xa sẽ bị hạn
chế cơ hội thăng tiến

Tin rằng tổ chức của họ sẽ thành công hơn
nếu có nhân viên làm việc từ xa

Lo lắng về sự thụt lùi văn hóa tổ chức

Yêu thích được làm việc từ xa 100%

HR sẽ trở thành bộ phận chính để rút
ngắn khoảng cách về suy nghĩ giữa 2 bên

Những điều HR nên làm:
#1 Cho phép đào tạo nhân viên từ xa
#2 Xây dựng môi trường lành mạnh để nhân viên thoải mái chia sẻ
#3 Đầu tư vào công nghệ hỗ trợ việc hợp tác

Giải pháp “Sự linh hoạt” là chìa khóa cho Hybrid working
Làm việc Hybrid không phải là “làm việc tại nhà 100%”
mà là sự linh hoạt cho nhân viên có thể được chọn địa
điểm và thời điểm làm việc

Bốn điểm mà bộ phận nhân sự có thể làm để xây
dựng một môi trường làm việc “linh hoạt”

Tập trung vào hiệu suất,
thay vì thời gian làm việc

Hỗ
phân định ranh
Hỗ trợ
trợnhân
nhânviên
viên,
giới
làm
việcranh
của từng
cá nhân
phân
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giới rõ
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Hạn chế những buổi họp
không cần thiét

Cho phép làm việc linh hoạt cho
những nhân viên tuyến đầu

Địa điểm làm việc yêu thích của nhân viên là
địa điểm mà họ được tự mình quyết đinh
Khi nhân viên hài lòng với thời gian và địa điểm làm việc, họ có xu hướng:

vui vẻ hơn trong
lúc làm việc

giới thiệu
ty cho
giới
thiệucông
công
ty cho
người
khác
người khác

Linh hoạt là từ khóa
được Gen Z yêu thích

Giải pháp Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt

•

Nhân viên chọn môi trường làm việc linh hoạt vẫn muốn có
cơ hội thăng tiến tương đương với những đồng nghiệp làm
việc trực tiếp

•

Doanh nghiệp cần có chương trình đào tạo cho cả 2 nhóm
đối tượng này

Source: How to create a blended learning program with SmartR platform

Làm cách nào để giải quyết vấn đề nghỉ việc?
Để giải quyết vấn đề nghỉ việc, các công ty cần có lộ trình đào tạo bài bản cho cả nhân viên và ban lãnh đạo

Top 5 dự đoán về việc giữ chân nhân viên
Nhân viên dự định
ở lại >5 năm
Cơ hội đạt được các mục tiêu sự nghiệp tại công ty
Lòng tin và sự tự tin của ban lãnh đạo

Công ty quan tâm và lo lắng cho nhân viên
Quy trình vận hành của công ty rõ ràng, hiệu quả
Cơ hội học tập và phát triển tại công ty

Nhân viên dự định
rời đi trong vòng 1 năm

Giải pháp

•
•
•

Hệ thống hóa việc quản trị nhân sự xoay quanh “kỹ năng” thay vì “vị trí”
Tổ chức có nền tảng về “kỹ năng” (skill-based organization) có khả năng xây dựng một
đội ngũ “linh hoạt” hơn
Phân tích dữ liệu về nhân viên có thể thay đổi khi các kỹ năng của nhân viên thay đổi

Chìa khóa để xây dựng năng lực năng lực cho một tổ chức

Source: Employee Competency profile by SmartR.CO allows HR managers to track each
employee’s skill level compared to the overall company target

Chia sẻ cơ hội học kỹ năng
mới trong toàn bộ tổ chức

Tổng hợp data về các kỹ năng
trong công việc

Đánh giá nhân viên dựa trên kỹ
năng, thay vì vị tri công việc

Kỹ năng tổng hợp trong quy trình
quản trị nhân lực

Giải pháp
Các nhân sự ở khu vực Châu Á Thái Bình
Dương ưu tiên chương trình L&D để
nâng cao kỹ năng và đào tạo lại nhân
viên của họ vì các bộ kỹ năng cần thiết
đã thay đổi sau COVID-19

Cải thiện kỹ năng và tái đào tạo kỹ năng nhân viên

Đào tạo kỹ năng lãnh đạo và quản lý

Cải thiện các kỹ năng số/chuyển đổi số

Hỗ trợ năng lực làm việc của nhân viên

Các nhóm kỹ năng
cần phát triển của
L&D trong tương lai

Giải pháp

Công ty thay đổi ưu tiên của họ khi đầu tư cho
bộ phận nhân sự

Trong năm 2022, các công ty
gia tăng ngân sách của họ vào
việc áp dụng công nghệ trong
ngành nhân sự, tuy nhiên có sự
thay đổi trong các ưu tiên so
với năm 2021

Các điểm nổi bật
•

Nhu cầu làm việc Hybrid và tỷ lệ nghỉ
việc là yếu tố tác động chính cho xu
hướng nhân sự năm 2022

•

Xây dựng một tổ chức tập trung vào
kỹ năng của nhân viên là rất quan
trọng để các công ty thành công
trong điều kiện bình thường mới

•

Các công ty cần tạo ra môi trường
làm việc linh hoạt cho nhân viên

•

Các công ty thay đổi ưu tiên đầu tư
vào công nghệ nhân sự sang các công
cụ quản lý nhân tài

Phần mềm hỗ trợ việc
lên kế hoạch, triển
khai và đánh giá
chương trình đào tạo
nhân viên

Chúng tôi cung cấp giải pháp số tích hợp cho việc quản lý nhân tài

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN TÀI

CỘNG ĐỒNG CHUYÊN GIA

ỨNG DỤNG ĐA NỀN TẢNG

CHO GIÁM ĐỐC VÀ PHÒNG NHÂN SỰ

CHO CÁC TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

CHO NHÂN VIÊN

Chủ doanh nghiệp và bộ phận nhân sự có
thể thiết lập mục tiêu đào tạo và quản lý
quá trình phát triển của nhân viên

Các công ty có thể tìm kiếm các chuyên gia và
lựa chọn khóa đào tạo và chuyên gia phù họp
cho các chương trình đào tạo của công ty mình

Ứng dụng cho phép người học đặt mua và theo
dõi các khóa học của mình

Các tính năng khác nhau dành cho giảng
viên và doanh nghiệp để quản lý các
chương trình đào tạo và phát triển

Các giảng viên và trung tâm đào tạo có thể
quảng bá các khóa đào tạo của họ và tương tác
trực tiếp với các doanh nghiệp thông qua nền
tảng của SmartR.

Người học có thể tương tác trực tiếp với giảng
viên trên nền tảng của SmartR.

Liên hệ
Điện thoại
08 68 555 330

Email
contact@smartr.co

Website
www.smartr.co

Tham gia group Zalo “Talent
Management Community” tại đây:

