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Nội dung
Khái niệm Hệ thống thông tin Nguồn nhân
lực (HRIS)
Nguyên tắc thiết lập, khai thác HRIS
Ý nghĩa của HRIS
Các yếu tố ảnh hưởng HRIS

KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN
NGUỒN NHÂN LỰC (HRIS)

KHÁI NIỆM HRIS
Là tập hợp các DỮ LIỆU, THÔNG TIN VỀ NGUỒN
NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
trong một tổ chức/ doanh nghiệp, được tổ chức
thành hệ thống kết nối chặt chẽ giúp cho
người sử dụng có thể lưu giữ, truy cập và chuyển
tải để ra quyết định, gồm:
 Dữ liệu và thông tin về nhân sự quá khứ và hiện tại
 Công cụ, chính sách nhân sự, dự án đã và đang áp dụng
tại doanh nghiệp
 Tài liệu liên quan tới nghiệp vụ quản trị nhân sự trong
doanh nghiệp và trên thị trường
 Hệ thống thư viện (giấy & điện tử), học liệu, sản phẩm
nghiên cứu phục vụ cho đào tạo và phát triển nhân sự

KHÁI NIỆM HRIS
 Dữ liệu, thông tin có thể được sản sinh, lưu giữ,
chuyển tải dưới dạng số hóa (Các ứng dụng /
phần mềm Quản trị nhân sự (QTNS), hệ thống các
tài liệu điện tử, lưu trữ trên thư viện điện tử,
cloud, internet, intranet) hoặc dạng tài liệu cứng.
 Phần mềm hay ứng dụng QTNS thịnh hành trên
thị trường thường bao trùm được các lĩnh vực
QTNS đáp ưng nhu cầu quản trị cơ bản nhất: Lựa
chọn & bố trí, Đãi ngộ, Đào tạo, Quản lý thực hiện
công việc, Thông tin nhân sự. 7 lĩnh vực khác của
quản trị nhân sự hiện vẫn chỉ được lưu trữ và chia
sẻ bằng các hệ thống bản cứng và phiên bản điện
tử rời rạc

KHÁI NIỆM HRIS
Nghiên cứu
thực hiện
nội bộ

Người
sử
dụng
Dữ
liệu

Quy
trình

Tài liệu rời rạc
cung cấp từ
bên ngoài

Hệ thống
thông tin
dựa trên
máy tính
(CBIS)

Phần
cứng

Phần
mềm
Mạng
viễn
thông

Công cụ,
chính sách
nội bộ

Thư viện / tài
liệu điện tử

Thư viện giấy

- Thông tin trong một tổ chức có thể đang được sản sinh, lưu giữ
và chuyển tải dưới dạng phần mềm, tài liệu cứng hoặc thư viện điện tử
- Thông tin cần được tổ chức khoa học, có tính kết nối chặt chẽ,
dễ truy cập và dễ kết xuất để mang lại giá trị sử dụng.

Các lĩnh vực
Quản lý và Phát triển Nguồn nhân lực

Nhóm
hỗ
trợ

Nghiên cứu
&
Hệ thống
Thông tin
NNL

Nhóm
phát
triển

Kết quả
hoạt động NNL:
•Năng suất
•Chất lượng
•Sáng tạo
•Thoả mãn nhu cầu NNL
•Sẵn sàng chuyển đổi

Nhóm
quản
lý
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Nhóm chức năng quản lý
Lĩnh vực
nghiệp vụ

Thiết kế tổ chức &
Hoạch định nguồn nhân
thiết kế công việc
lực (Human Resources
(Organizational & Job
Planning)
Design)

Lựa chọn và bố trí
(Selection & staffing)

Thiết kế cơ cấu tổ
Thiết lập một kế hoạch
Tuyển dụng, thuyên
chức và các vị trí,
Các hoạt
ngắn hạn và dài hạn về chuyển nhân sự nhằm
chức năng nhiệm vụ
động cơ bản
phát triển nguồn nhân bảo đảm “người đúng
của chúng mối quan
lực trong một tổ chức việc, việc đúng người”
hệ giữa chúng

Chiến lược phát triển
Kế hoạch nguồn nhân
Căn cứ thông
doanh nghiệp
Mô hình kinh doanh,
lực đầu kỳ
tin đầu vào
Kế hoạch SXKD
chiến lược phát triển
Đánh giá hiện trạng
để thực hiện
Nghiên cứu nguồn cung
của doanh nghiệp
nguồn cung nhân lực
nghiệp vụ
lao động (trong & ngoài
theo thời điểm
DN)
Chiến lược phát triển
Mô hình cơ cấu tổ
nguồn nhân lực 3-5 năm
Chính sách tuyển dụng
chức (phòng ban và Kế hoạch nhân sự hàng
/bố trí /bổ nhiệm
chức danh)
năm (Kế hoạch tăng /
Hệ thống tài
Hệ tiêu chí đánh giá
Mô tả chức năng
giảm số lượng và chất
liệu thường
trong tuyển dụng, sau
nhiệm vụ các bộ phận lượng nhân sự thông
gặp
thử việc
Hệ thống chức danh & qua tuyển mới, đào tạo
Các mẫu thông báo,
MTCV
lại hoặc biệt phái/ thuê
quyết định
Quy chế điều hành
ngoài nhân sự)

Quản lý thực hiện
công việc
(Performance
Management)
Đặt yêu cầu về kết
quả công việc, quy
ước đánh giá, theo
dõi, kèm cặp thực
hiện, đánh giá kết quả,
phản hồi và quyết định
ghi nhận kết quả
Các mục tiêu SXKD và
phát triển của doanh
nghiệp
Kỳ vọng của lãnh đạo
DN về chất lượng con
người

Quy chế đánh giá
Hệ tiêu chí đánh giá
Các biểu theo dõi,
cảnh báo
Mẫu quyết định, thông
báo
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Nhóm chức năng phát triển
Lĩnh vực
nghiệp vụ

Đào tạo và phát triển
(Training & Development)

Phát triển tổ chức
(Organizational Development)

Phát triển công danh (Career
Development)

Những hoạt động mang tính
Tạo nên lộ trình phát triển nghề
Đào tạo và nâng cao năng lực thay đổi nhằm tạo nên tính kết
Các hoạt động
nghiệp phù hợp với mục tiêu
nhân sự thông qua các hình nối giữa các bộ phận và vị trí,
cơ bản
của cá nhân trên nền tảng các
thức đa dạng trong tổ chức
giúp cho doanh nghiệp phát
công việc của tổ chức
triển bền vững

Chiến lược phát triển nguồn
Căn cứ thông
Chiến lược phát triển doanh
nhân lực,
Chiến lược phát triển nguồn
tin đầu vào để
nghiệp (giá trị cốt lõi, năng lực
Kết quả đánh giá sau thử việc
nhân lực,
thực hiện
cạnh tranh)
Kết quả đánh giá hiệu quả
Phân tích tổ chức
nghiệp vụ
Phân tích tổ chức
công việc

Chuẩn năng lực cho vị trí
Hồ sơ năng lực cá nhân
Hệ thống tài Đánh giá tổng thể hiện trạng
liệu thường năng lực nhân sự
gặp
Đánh giá nhu cầu đào tạo
Kế hoạch đào tạo
Đánh giá hiệu quả đào tạo

Lộ trình công danh
Hệ thống tiêu chí quyết định
Hệ tiêu chí đánh giá tổ chức
quy hoạch và bổ nhiệm cá nhân
Phân tích văn hóa doanh
Chương trình phát triển công
nghiệp (phong thái, động lực,
danh (cho các nghề cụ thể theo
niềm tin, giá trị & hành vi)
chiến lược nhân sự)
Chương trình phát triển tổ chức
Chính sách phát triển công
danh

Nhóm chức năng hỗ trợ
Lĩnh vực nghiệp
vụ

Đãi ngộ & phúc lợi
(Compensation &
Benefits)

Tư vấn người lao
động (Employee
Counselling)

Hệ thống thông tin nguồn
Công đoàn – Quan
nhân lực & nghiên cứu
hệ lao động (Union (HR Information System
Labor relations)
& Research)

Đại diện cho DN làm
Chuyên gia tâm lý
Các nghiên cứu & quản
Các chính sách trả
việc với đại diện
giúp người lao động
lý hệ thống thông tin
Các hoạt động lương, thưởng và phúc
công đoàn nhằm giải
vượt qua các vấn đề
phục vụ cho việc ra
cơ bản
lợi ngoài nghĩa vụ bắt
quyết các xung đột
tâm lý trong quá trình
chính sách nhân sự phù
buộc
bảo đảm hài hòa
làm việc
hợp
quyền lợi đôi bên
Luật Lao động
Chiến lược phát triển
Các luật liên quan
Các quy trình nghiệp vụ
Căn cứ thông NNL
Luật Lao động
Các chính sách nhân
Các biểu mẫu
tin đầu vào để Kế hoạch SX kinh
Các chính sách nhân
sự & cam kết trách
Nhu cầu thông tin ra
thực hiện
doanh
sự
nhiệm xã hội
quyết định về chính sách
nghiệp vụ
Hê thống chức danh &
Luật Công đoàn
Phân tích tâm lý
và chiến lược nhân sự
MTCV
người lao động
Quy chế, chính sách đãi
Hệ thống hồ sơ nhân sự
ngộ
Báo cáo đánh giá hiện
Hệ thống thang bậc
Các thỏa thuận, thỏa
trạng nhân sự
lương
ước với công đoàn
Hệ thống tài liệu
Dịch vụ tư vấn cung
Các báo cáo nghiên cứu
Quy định sử dụng quỹ
(VD Thỏa ước lao
thường gặp
cấp cho các cá nhân
theo nhu cầu quản lý
lương hàng năm
động tập thể, Nghị
Đề xuất về chính sách,
Hệ thống tính toán trả
quyết đại hội CNVC)
biện pháp cho mục tiêu
lương và các thành
quản lý
phần của đãi ngộ

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG HRIS
Ban Giám
đốc

Quản lý
trực tiếp

Bộ phận
Nhân sự

Người lao
động

HRIS

NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP &
KHAI THÁC HRIS

Nguyên tắc thiết lập HRIS
Nhu cầu ra quyết định và loại thông tin làm
cơ sở ra quyết định phải rõ
 Luồng công việc (workflow) liên quan tới
luồng thông tin bao gồm đầu vào (input),
nguyên tắc xử lý (processing) và đầu ra
(output) phục vụ cho mục đích quản lý nào
phải được làm rõ
 Phương tiện lưu giữ, chuyển tải, trách
nhiệm quản lý quá trình này, quyền truy
cập và mục tiêu sử dụng phải được thống
nhất giữa các bên liên quan

Nguyên tắc thiết lập HRIS (2)
 “Tương đồng của chuẩn” để kết nối (protocol) – bảo đảm
“đầu ra của một hợp phần phải là đầu vào cho hợp phần
khác”
 “Tính duy nhất của dữ liệu” (uniqueness) – mọi dữ liệu chỉ
được phép đưa vào một lần bởi một đầu mối có trách
nhiệm bảo đảm tính chính xác, không được phép ghi chép
lại
 “Liên kết và thừa kế”: dữ liệu HRIS phải liên kết với dữ liệu
từ các chức năng hoạt động chính của doanh nghiệp (ví dụ
sản xuất, kinh doanh, v.v.). Một số dữ liệu chính từ sản
xuất và kinh doanh (như ngày công, sản lượng bán hàng)
thường được thừa kế tại HRIS

HTTT doanh nghiệp – tổng thể thông tin
về các chức năng cần được kết nối
Mô hình chuỗi giá trị của M. Porter cung cấp
bức tranh tổng thể về các chức năng doanh
nghiệp, từ đó giúp xác lập các ứng dụng
quản lý tương ứng với chức năng và kết nối
ERP là một ứng dụng quản trị toàn diện, tuy
nhiên không có nhiều doanh nghiệp áp
dụng thành công do thiếu tổng thể trong
thiết kế và rõ ràng trong quy trình nghiệp v

Các hoạt động
chính

Mô hình Chuỗi giá trị
Cung
ứng

Sản xuất
vận hành

(dự trữ vật
tư, thu thập
dữ liệu, dịch
vụ, tiếp cận
khách hàng)

(sản xuất, lắp
ráp, kiểm tra/
kiểm soát
chất lượng,
đóng gói)

Dự trữ và Marketing
phân
và bán
phối
hàng

Dịch vụ
sau bán
hàng

(xử lý đơn đặt (lực lượng bán
hàng, dự trữ, hàng, xúc tiến,
chuẩn bị báo
quảng cáo,
cáo, phân
trang web )
phối)

(lắp đặt, hỗ trợ
khách hàng,
giải quyết
khiếu nại)

Các hoạt động
hỗ trợ

Hậu cần doanh nghiệp

(VD: mua thiết bị, DV quảng cáo, dịch vụ tư vấn; hành chính quản trị)

R&D

(thiết kế SP & quy trình, nghiên cứu công cụ, công nghệ, NC thị trường)

Quản trị nguồn nhân lực

Giá trị
…những
gì khách
hàng sẵn
sàng chi
trả

(ví dụ tuyển dụng,đào tạo, hệ thống đãi ngộ)

Cơ sở hạ tầng quản lý

(ví dụ thu xếp vốn, lập kế hoạch, quan hệ đầu tư, KTTC, Hệ thống TT)

Doanh nghiệp là một tập hợp các hoạt động độc lập nhau và từ đó lợi thế cạnh
tranh được hình thành
Nguồn: Porter, M (1980, 1991) The Competitive Strategy, Harvard Business School

Mô hình cung cấp một bức tranh tổng thể về các thông tin cần quản lý và cách liên kết
các thông tin ở hoạt động khác với HRIS

Ý NGHĨA CỦA HRIS

Ý NGHĨA CỦA HRIS
 Cung cấp bức tranh toàn
cảnh, tổng thể về nguồn nhân
lực và chất lượng công tác QLNS

Kết nối
dữ liệu

Phân
tích đa
chiều

Thống kê chi
tiết

 Tăng năng suất LĐ, năng lực
làm việc, chất lượng báo cáo của
bộ phận nhân sự
 Nguồn thông tin dự báo xu
thế quản trị cho tương lai
 Tối ưu hóa chi phí – Tối đa
hiệu quả quản trị
 An toàn an ninh thông tin

 Tăng cường công tác
Plan – Do – Check –
Improve

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HRIS

Mức độ phát triển của HRIS tùy thuộc
vào…
Chiến lược phát triển doanh
nghiệp
Độ trưởng thành của hệ thống
quản trị, trong đó có quản trị nhân
sự
Năng lực quản trị của người
lãnh đạo
Năng lực thực hiện của đội
ngũ quản trị nhân sự
Quy mô vận hành của doanh
nghiệp
Năng lực tài chính của doanh nghiệp

Cấp độ trưởng thành của
hệ thống quản lý doanh nghiệp (PCMM)
5
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3

2

1

HTQL tổng thể, bám sát thay đổi của chiến lược, củng cố giá trị cốt
lõi, lãnh đạo cam kết, cấp trung được truyền thông và có kỹ năng
quản lý và khai thác hệ thống tốt
HTQL tổng thể, hướng đến mục tiêu nhất quán, lãnh
đạo cam kết, cấp trung được truyền thông và có kỹ
năng quản lý và khai thác hệ thống tốt
Một số HTQL kết nối với nhau, triển khai nhất
quán, lãnh đạo cam kết, cấp trung nỗ lực nâng
cao kỹ năng quản lý và khai thác hệ thống
Xây dựng được một vài HTQL nhưng chưa
triển khai triệt để và thiếu nhất quán và tích
hợp (Lương, Đánh giá, QL sản xuất, Kế
hoạch kinh doanh)
Một số chính sách nhỏ, lẻ, không
thống nhất; thiếu kết nối, mang
tính tự phát, chữa cháy

Tự phát

Tổng thể

Nhất quán

Không nhất quán

Tổng thể
và chiến
lược

Các bước xây dựng một phần mềm QTNS
Xác định rõ yêu cầu và mục tiêu cần thực hiện
Kế hoạch
tiền khả
thi

Phân tích mô hình kinh doanh, cơ cấu tổ chức, quy trình
vận hành cốt lõi, tính khả thi.. Hoàn thiện luồng nghiệp vụ

Phân
tích
..

Lập kế hoạch tổng thể (master plan), phương án
triển khai, phân tích hệ thống, tham khảo thông lệ,
Xây dựng, thử nghiệm, hoàn thiện.

Thiết kế
..

Triển khai
..

Thử nghiệm thực thế, chuyển đổi hệ
thống cũ đang vận hành (nếu có), truyền
thông và đào tạo nội bộ, hướng dẫn/ hỗ
trợ, nhận phản hồi và khắc phục lỗi

Duy trì và
cải tiến

Tiếp tục nhận phản hồi, hoàn
thiện …

Khi mong muốn xây dựng phần mềm
Yếu tố cần “sẵn
HRIS

sàng” khi xây dựng ứng dụng CNTT cho

Cơ sở hạ tầng CNTT

(phần cứng và phần
mềm)
Con người (thái độ,
tình thần sẵn sàng
thay đổi và thích ứng)
Vận hành tổ chức (cơ chế phân

quyền, các chính sách bảo mật
thông tin, các quy trình vận
hành có thể “số hóa”, các công
cụ hỗ trợ…)

(đội dự án, đội truyền
thông & đào tạo nội
bộ, đội hỗ trợ)

Khai thác sản phẩm đầu ra của một phần mềm QTNS
Hệ thống quản trị

Hồ sơ Phát triển nhân viên

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sơ đồ tổ chức
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
Hồ sơ năng lực (năng lực cốt lõi, lãnh đạo & chuyên môn)
Hệ thống chức danh/vị trí công việc
Chi phí và Báo cáo Kiểm toán

Kế hoạch và Báo cáo
•
•
•
•

Kế hoạch hành động
Lịch sử dữ liệu
Tình hình sử dụng nguồn lao động
Theo dõi tính “sẵn sàng” của hệ thống

Hệ thống quản lý, đánh giá

Hồ sơ tuyển dụng

HRM + IT

• Nguồn tuyển dụng, kết cấu phỏng vấn
• Theo dõi đơn tuyển dụng
• Rà soát sự phù hợp giữa năng lực vị trí
tuyển và CV người ứng tuyển
• Đánh giá kết quả tuyển dụng
• Tổng hợp Từ chối nhận việc

HRMS

• Theo dõi cập nhật Mô tả công việc
• Từ điển chỉ tiêu đánh giá
• Kết quả đánh giá, lưu trữ phản hồi

Quản lý quan hệ lao động
•
•
•
•
•

Khảo sát (các chỉ số liên quan tới người lao động)
Tỉ lệ nghỉ việc
Tần suất vắng mặt/nghỉ phép
Dữ liệu kết quả Phỏng vấn thôi việc
Dữ liệu tiểu sử và quá trình công tác của người LĐ

Hệ thống An toàn lao động

Phác đồ đào tạo, lộ trình thăng tiến
Hồ sơ đào tạo nhân viên
Khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo
Kế hoạch phát triển nhân viên
Dữ liệu hồ sơ nhân viên (kinh nghiệm &
mục tiêu/Sở thích nghề nghiệp
• Kế hoạch phát triển nhân tài và lớp kế cận

Hệ thống Lương, thưởng, Phúc lợi
•
•
•
•
•

Cơ cấu lương, thưởng
Hệ thống trả lương thưởng và phúc lợi
Quỹ lương, thưởng
Dữ liệu báo cáo số giờ làm, giờ nghỉ
Dữ liệu phân tích mức độ sử dụng hết
các nguồn phúc lợi, chi phí phúc lợi

• Dữ liệu đào tạo An toàn lao động; Dữ liệu báo cáo tai nạn lao động

Phần mềm không thể lưu giữ
mọi dữ liệu và thông tin
 Phần mềm là hữu ích cho những tác vụ có tính lặp lại,
logic và liên kết, làm tăng năng suất lao động và tính
chính xác của số liệu đầu ra.
 Thông tin rời rạc và không được tạo ra nhờ quá trình xử lý
nội bộ chỉ có thể được tổ chức lại bằng hệ thống ngoài
phần mềm
 Báo cáo nghiên cứu thị trường, văn bản chỉ thị, văn bản pháp luật,
tài liệu đào tạo bên ngoài
 Kế hoạch, báo cáo về các hoạt động đã thực hiện nhưng không
thường xuyên

 Hệ thống thông tin NNL chỉ cần thiết và có tác dụng đối
với một tổ chức có đội ngũ quản lý đủ khả năng tổ chức &
kết nối thông tin để hỗ trợ các nhà quản lý ra quyết định
có cơ sở

