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THIÊN HƯƠNG

KIẾN THỨC Ở TRƯỜNG 
LÀ BẢN LỀ GIÚP TÔI 
CÓ NGÀY HÔM NAY
CHĂM CHỈ, TÂM HUYẾT VÀ VẬN DỤNG TRIỆT ĐỂ NHỮNG KỸ NĂNG ĐƯỢC HỌC 
TẠI TRƯỜNG CÙNG KINH NGHIỆM DÀY DẶN, SAU 9 NĂM TỐT NGHIỆP, NGUYỄN 
ĐÌNH QUANG, CỰU SINH VIÊN K52 KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ, CHUYÊN NGÀNH 
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
HIỆN GIỮ CHỨC TỔNG QUẢN LÝ KIÊM CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH 
DAEIL TECH VIỆT NAM. ĐÂY LÀ DOANH NGHIỆP 100% VỐN ĐẦU TƯ CỦA HÀN 
QUỐC VỚI SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN LÊN TỚI 1.250 NGƯỜI.

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH

Chia sẻ về vị trí Tổng quản lý, phụ trách nhân sự của 

một công ty lớn chuyên sản xuất linh kiện điện thoại 

cho Tập đoàn Samsung với doanh thu hàng nghìn tỷ 

đồng mỗi năm, anh Quang cho biết, thành công ngày 

hôm nay là một quá trình dài. 

Thời học sinh, anh luôn mong muốn trở thành luật sư, 

nhưng sau 5 năm ở nhà làm kinh tế, anh nhận thấy 

rằng, làm bất kể ngành gì cho dù trong khối nhà nước 

hay doanh nghiệp thì đều cần những kỹ năng quản lý, 

đặc biệt quản lý theo khoa học. Điều đó đã thôi thúc 

anh quyết định lựa chọn Khoa Khoa học quản lý, hướng 

chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực để học tập.

Điều đặc biệt là, ngay từ khi bước chân vào giảng 

đường, anh đã xác định, để có việc làm tốt, ngoài việc 

học kiến thức thì kinh nghiệm thực tế cũng rất quan 

trọng nên đã cố gắng tích lũy thật nhiều kinh nghiệm. 

Chính vì vậy, anh đã trải qua rất nhiều công việc, từ làm 

việc tại công trường đến các công ty sản xuất, thương 

BẠCH TRÀ
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mại. Và mỗi mô hình doanh nghiệp đều mang lại 

cho anh những kinh nghiệm quý giá. Chẳng hạn, 

quá trình làm việc tại công trường đã giúp anh hiểu 

được cuộc sống của người lao động, mối quan hệ 

giữa người quản lý và công nhân bởi công trường là 

nơi tập hợp đầy đủ các thành phần lao động từ lao 

động bậc thấp nhất đến lao động bậc cao nhất. Tại 

đây, anh cũng rèn luyện kỹ năng quản lý con người 

bởi việc quản lý con người ở công trường rất khó, 

đòi hỏi người quản lý có khả năng bao quát rộng và 

ra quyết định nhanh.

Khi làm việc ở công ty thương mại, anh lại được 

tiếp xúc với công cụ quản lý hiện đại hơn như các 

phần mềm trong quản lý nhân sự, được đào tạo về 

các kỹ năng quản lý, nắm bắt được các quy trình 

quản lý. Các công ty sản xuất giúp anh nắm bắt 

được sâu rộng về quản lý môi trường, phòng cháy 

chữa cháy, an toàn lao động, hệ thống quản lý theo 

ISO 9001, 14001…

Nhờ vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng 

nền tảng ở trường đại học và những kinh nghiệm 

quý báu tích lũy hằng ngày, anh đã trúng tuyển 

vào vị trí Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính 

nhân sự tại Tập đoàn HANAKA Bắc Ninh, sau đó lên 

vị trí Trưởng phòng kiêm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng 

quản trị. 2 năm sau, anh chuyển sang làm Giám 

đốc nhân sự Công ty TNHH Vạn Thuận. "Do luôn 

muốn đổi mới môi trường làm việc để phát huy hết 

khả năng nên mặc dù được lãnh đạo Công ty TNHH 

Vạn Thuận đãi ngộ rất tốt nhưng tôi vẫn quyết 

định nhảy việc. Bằng kinh nghiệm thực tế cũng 

như những thành công và dấu ấn đã đạt được tại 

công ty cũ, tôi đã vượt qua nhiều ứng viên và trúng 

tuyển vào vị trí Trưởng phòng Hành chính - Nhân 

sự tại Công ty Daeil Tech của Hàn Quốc. Sau 6 năm 

làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình, tôi đã được 

giữ chức Tổng quản lý và Chủ tịch Công đoàn", anh 

Quang chia sẻ.

DÁM THAY ĐỔI CÁCH NGHĨ, CÁCH LÀM

Nói về những phẩm chất cần thiết đối với một 

người làm quản lý, anh Quang cho rằng, để trở 

thành nhà quản lý phải năng động, có các kỹ năng 

tối thiểu như: kỹ năng quan sát, kỹ năng ra quyết 

định, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ năng phân công công việc. 

“Những kỹ năng này đa phần đã được học trên 

giảng đường. Mặc dù chưa thể đáp ứng ngay được 

công việc nhưng đó là bản lề để thực hiện sự thay 

đổi và cải tiến cách quản lý trong doanh nghiệp”, 

anh Quang khẳng định.
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Chứng minh cho nhận định trên, anh Quang 

cho biết, khi mới vào làm việc tại Công ty Daeil 

Tech, anh đã chú trọng việc quan sát và nhận 

thấy, văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc tập trung 

quan tâm đến yếu tố sản xuất vì họ cho rằng đó 

là yếu tố sống còn, trong khi đó hoạt động quản 

lý còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong quản lý 

tài chính, quản lý con người. Những yếu tố này 

dẫn đến doanh nghiệp bị thất thoát tài chính, 

sản xuất bấp bênh. 

Bản thân nhận định rằng, làm nhân sự không 

phải chỉ làm công việc chuyên môn như: tuyển 

dụng, đào tạo, tiền lương, bảo hiểm xã hội và 

các công việc hành chính khác, do vậy, anh 

Quang luôn tự thúc đẩy mình tự đưa ra những 

cải tiến trong công việc, phân tích và đề xuất 

chính sách để lãnh đạo công ty tin tưởng lựa 

chọn vào đội ngũ quản lý. Nói là làm, anh Quang 

đã viết thư cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công 

ty, trong đó đưa ra các giải pháp cải tiến nhằm 

giảm chi phí sản xuất và đã thuyết phục được vị 

lãnh đạo này. Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tiến 

hành cải tiến từ cơ cấu tổ chức đến cách quản 

lý. Sau khi tiến hành cải tiến, công ty đạt được 

những thành tựu quan trọng, trong đó giảm chi 

phí sản xuất hằng năm từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng. 

Đặc biệt, năm 2020 doanh thu tuy giảm 20 tỷ 

đồng so với năm 2019 nhưng chi phí giảm 120 

tỷ đồng. Những cải tiến trong quản lý nhân sự 

của anh cũng giúp công ty đạt được nhiều bằng 

khen của các cấp, các ngành như: Bằng khen vì 

đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nghĩa 

vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Bằng khen vì đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi 

và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 

2020 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh 

Bắc Ninh… 

Nhắn nhủ những sinh viên học ngành Khoa học 

quản lý, anh Quang cho rằng, trong bối cảnh phát 

triển và hội nhập mạnh mẽ của đất nước, được 

nhà trường đào tạo các kiến thức, kỹ năng cơ bản, 

cần thiết và thực tế như hiện nay, không chỉ riêng 

ngành Khoa học quản lý mà tất cả các ngành đều 

có cơ hội việc làm tốt. Tuy nhiên, để cơ hội rộng mở 

hơn thì các bạn sinh viên cần trang bị cho mình các 

kỹ năng gồm sử dụng máy tính thành thạo và đặc 

biệt là ngoại ngữ bởi không có ngoại ngữ, cơ hội 

việc làm sẽ giảm đi 70%. "Hiện nay, tại các trường 

đại học đều có câu lạc bộ của sinh viên. Các câu lạc 

bộ nên mời những nhà quản lý thực tế ở các doanh 

nghiệp đến chia sẻ, hướng dẫn sinh viên, đưa ra 

những lời khuyên và yêu cầu của doanh nghiệp để 

sinh viên định hướng nghề nghiệp và tự trao dồi 

những kỹ năng cần có trước khi ra trường và hơn 

thế nữa có thể giúp các em khởi nghiệp. Từ đó, mới 

giúp họ có những kiến thức, kỹ năng thực tế để dễ 

dàng hòa nhập vào môi trường lao động sau khi ra 

trường”, anh Quang nhận định.

TS. Nguyễn Kim Chi - Phó trưởng khoa Khoa học Quản lý: Sinh viên 
tốt nghiệp nhận bằng cử nhân Khoa học Quản lý, tuy nhiên sẽ được 
lựa chọn trong 6 hướng chuyên ngành của Khoa: Quản lý Sở hữu trí 
tuệ, Quản lý Khoa học Công nghệ và đổi mới; Quản lý hành chính 
cấp cơ sở; Quản lý nguồn nhân lực; Chính sách Xã hội, Văn hoá 
và đạo đức quản lý. Các hướng chuyên ngành Khoa đang đào tạo 
rất phù hợp xu hướng và yêu cầu của thị trường lao động, chính 
vì vậy, các em sẽ học được kiến thức, kĩ năng chuyên ngành hẹp 
để dễ dàng tiếp cận với nhiều loại hình nghề nghiệp trong tương 
lai. Đặc biệt Khoa còn tạo điều kiện cho sinh viên học 2 hướng 
chuyên ngành.

Sinh viên của Khoa được học rất nhiều học phần thực tế (02 thực 
tập thực tế và 01 thực tập tốt nghiệp), vì vậy trên nền tảng kiến 
thức lý thuyết về quản lý, các em sẽ được trải nghiệm thực tế ở 
cả khu vực công và khu vực tư, tại các cơ quan, doanh nghiệp cụ 
thể. Điều này sẽ giúp các em không bị bỡ ngỡ khi ra trường. Nhiều 
sinh viên năng động của Khoa đều có thể kiếm việc làm ngay từ 
năm 2, năm 3, do đó khi ra trường hầu như đều có khả năng tự 
tìm việc làm.

Hàng năm, khung chương trình của Khoa luôn cập nhật, đề xuất 
học phần mới (Năm vừa qua đề xuất bổ sung học phần Khởi nghiệp, 
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào khung chương trình)
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