
Ngành Quản trị nhân lực: Học để quản trị nửa triệu người lao động của 

ngành hàng không. 

 

 Ngành Quản trị nhân lực (Human Resource Management) được ví như chiếc chìa 

khóa vàng để mở ra một triển vọng phát triển bền vững cho một quốc gia nói chung, 

cho một tổ chức, doanh nghiệp nói riêng. Trong tất cả các yếu tố sản xuất: vốn, đất đai 

và lao động, thì con người là yếu tố quan trọng nhất tạo nên hoặc thiết lập một tổ chức. 

Trên thực tế, bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì làm cho các tổ chức khác biệt với nhau? Với 

số vốn nhất định, bất kỳ ai cũng có thể mua công nghệ tiên tiến nhất, tuy nhiên, không 

phải tất cả các tổ chức đều hoạt động theo cách giống nhau. Sự khác biệt về thành tích 

thực sự nằm ở những người tổ chức hay những người đứng sau máy móc. Quản trị nhân 

lực có thể hiểu một các đơn giản là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực một cách 

hợp lý và hiệu quả nhằm hướng đến mục tiêu chung là ổn định và phát triển tổ chức. 

Cho dù, một doanh nghiệp có nguồn tài chính dồi dào, nguồn tài nguyên vật liệu phong 

phú, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đi chăng nữa cũng trở nên vô ích nếu không 

biết cách quản trị hiệu quả nguồn tài nguyên nhân sự. 

Chương trình cử nhân Quản trị nhân lực là ngành chuyên đào tạo cho sinh viên 

những kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu từ lý thuyết đến thực tiễn về công tác 

quản trị con người. Bên cạnh đó, cử nhân Quản trị nhân lực cũng có năng lực thực hiện 

hiệu quả các công việc của quản trị nguồn nhân lực như hoạch định chiến lược, chính 

sách, kế hoạch nhân lực doanh nghiệp; biết phân tích, thiết kế công việc, tuyển dụng, 

đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả thực hiện công việc, lương thưởng và phúc lợi, 



sức khỏe và an toàn lao động; biết thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ lao động doanh 

nghiệp,... Cử nhân Quản trị nhân lực còn có kỹ năng phân tích, phản biện và giải quyết 

các vấn đề về nhân sự, có năng lực tự học, nghiên cứu và học tập ở bậc học cao hơn. 

Ngoài ra, các bạn còn được tiếng Anh với kỹ năng nghe nói đọc viết thông thạo (tương 

đương trình độ bậc 3 khung ngoại ngữ quốc gia). 

 Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc như là chuyên viên nhân sự, tuyển 

dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, định mức, quản trị tiền lương, quan hệ lao 

động … ở phòng Nhân sự của các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành nghề; chuyên 

viên tư vấn nhân sự trong các công ty tư vấn, đào tạo, cung cấp dịch vụ việc làm, các 

công ty chuyên về tuyển dụng và cung ứng lao động,...; chuyên viên trong các phòng 

Tổ chức Nhân sự của các cơ quan QLNN, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã 

hội; chuyên viên ở Sở hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tại các địa 

phương; nghiên cứu viên trong các Viện nghiên cứu về lao động, xã hội, tiền lương, 

công đoàn...; làm việc tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, học viện; Các viện nghiên 

cứu về quản trị nhân lực, viện nghiên cứu có bộ phận nghiên cứu về quản trị nhân lực. 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học lên các bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành 

Quản trị nhân lực và học các ngành khác thuộc khối ngành kinh doanh và quản lý tại 

các trường đại học trong nước và quốc tế. 

Tham gia giảng dạy ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Hàng không Việt 

Nam là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ có nhiều năm kinh nghiệm giảng 

dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh nói chung, quản trị kinh 

doanh hàng không nói riêng. Với mục tiêu lấy chất lượng đào tạo là giá trị cốt lõi, Học 

viện Hàng không Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn 

diện nhằm đào tạo ra các cử nhân Quản trị nhân lực giỏi chuyên môn nghiệp vụ, năng 

động sáng tạo, có tố chất thủ lĩnh, đề cao tính kỷ luật, hoạt động tổ nhóm,… 

 


