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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quản lý cán bộ là mảng công tác quan trọng phối hợp một 

cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy 

trì, phát triển, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tài nguyên 

nhân sự trong tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định 

hướng viễn cảnh của tổ chức. Một số công tác cán bộ điển hình là tổ 

chức, sắp xếp cán bộ, đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, lựa chọn 

cán bộ, bồi dưỡng quản lý, hoạch định mô hình tổ chức…[6], trong 

đó, công tác đánh giá hồ sơ cán bộ là công tác đầu tiên quan trọng 

xuyên xuốt trong công tác cán bộ. Chỉ khi có đánh giá đúng cán bộ 

thì mới có thể sắp xếp đúng và người cán bộ có điều kiện phát huy 

được hết khả năng. Từ thực trạng đó, lộ trình tin học hóa dữ liệu 

nhân sự đã được tiến hành theo hướng số hóa hồ sơ nhân sự để xây 

dựng ứng dụng khai thác dữ liệu nhanh chóng hiệu quả phục vụ cho 

công tác nghiệp vụ. 

Dữ liệu nhân sự là một cơ sở dữ liệu có nhiều thông tin cần 

quản lý, với mỗi trường hợp có nhiều thuộc tính và đặc tính phải 

phân loại đánh giá một trường hợp dựa trên các thuộc tính. Chính vì 

vậy, kho dữ liệu nhân sự hình thành đặt ra nhu cầu cần tìm cách trích 

rút ra các luật trong dữ liệu hay dự đoán những xu hướng mới của dữ 

liệu tương lai. Với các lý do đã trình bày ở trên nên tôi quyết định 

chọn đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong 

công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty IIG VIETNAM”. 
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2. Mục đích của đề tài 

 Mục đích của đề tài là khai thác kho dữ liệu một cách khoa 

học, hiệu quả và thuận tiện để có cơ sở thông tin hỗ trợ trong công 

tác quản lý nguồn nhân lực từ những thông tin đã được lưu trữ. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Lý thuyết về Khai phá dữ liệu.  

- Sử dụng công cụ “Microsoft Analysis Services” của 

Microsoft để tiến hành tạo mô hình phân lớp dữ liệu dựa trên 

kĩ thuật “Microsoft Decision Tree” – Cây quyết định. Sử 

dụng phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết định để xây dựng 

các mô hình phân lớp hỗ trợ việc thực hiện các công việc 

quản lý nguồn nhân lực. 

- Cài đặt giao diện người dùng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thập, chọn lọc, đánh giá, phân tích và tổng hợp các tài 

liệu liên quan đến đề tài. Dựa trên các nghiên cứu về lý 

thuyết để xây dựng ứng dụng “Quản lý nguồn nhân lực tại 

Công ty IIG Vietnam”.  

- Chạy ứng dụng thử nghiệm trên máy đơn. 

5. Ý nghĩa của đề tài 

- Nắm bắt và vận dụng được kiến thức về lĩnh vực khai phá dữ 

liệu để phát triển một hệ thống ứng dụng hỗ trợ ra quyết định 

trong công tác quản lý nguồn nhân lực. 

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định ứng dụng thực tế 

trong công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty IIG 

Vietnam.  



3 

 

- Sản phẩm triển khai đơn giản, dễ dàng sử dụng và có thể 

phát triển cho nhiều công ty khác ở các tỉnh thành trên cả 

nước sử dụng. 

6. Bố cục của luận văn 

Luận văn được chia làm ba chương với nội dung như sau: 

CHƯƠNG 1 – NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về phát 

hiện tri thức và khai phá dữ liệu, phân lớp các bài toán trong nghiên 

cứu khai phá dữ liệu và một số ứng dụng của hướng nghiên cứu khai 

phá dữ liệu. Đề tài tiếp cận một cách tổng quan bài toán phân lớp đi 

vào những đánh giá của thuật toán phân lớp. Đây là cơ sở lý thuyết 

quan trọng để triển khai các nội dung của luận văn. 

CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH BÀI TOÁN VÀ THIẾT KẾ 

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG CÔNG 

TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 

Chương này, luận văn tập trung thực hiện các công việc sau: 

 Phân tích tình hình thực tế về các yêu cầu quản lý 

nguồn nhân lực hiện nay. 

 Trình bày thực trạng các yêu cầu quản lý nguồn nhân 

lực tại Công ty IIG Vietnam. 

 Đưa ra giải pháp để xây dựng hệ thống hỗ trợ ra 

quyết định trong công tác quản lý nguồn nhân lực. 

CHƯƠNG 3 – TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM 

Phân tích các chức năng của hệ thống, thiết kế kiến trúc hệ 

thống và thực hiện xây dựng ứng dụng, sau đó chạy thử nghiệm trên 

bộ dữ liệu nhân sự và đưa ra kết quả minh họa cho hệ thống. 

Kết luận định hướng phát triển kết quả nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 1 - NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về phát 

hiện tri thức và khai phá dữ liệu, phân lớp các bài toán trong nghiên 

cứu khai phá dữ liệu và một số ứng dụng của hướng nghiên cứu khai 

phá dữ liệu. Đề tài tiếp cận một cách tổng quan bài toán phân lớp đi 

vào những đánh giá của thuật toán phân lớp. Đây là cơ sở lý thuyết 

quan trọng để triển khai các nội dung của luận văn. 

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT HIỆN TRI THỨC VÀ KHAI PHÁ 

DỮ LIỆU 

1.1.1. Giới thiệu 

1.1.2 Quá trình phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu 

1.1.3 Khai phá dữ liệu 

a. Một số quan niệm về khai phá dữ liệu 

b. Nhiệm vụ của khai phá dữ liệu 

c.Các yêu cầu đặt ra cho các kỹ thuật trong khai phá dữ liệu  

d. Một số ứng dụng của khai phá dữ liệu 

e.Một số phương pháp tiếp cận trong khai phá dữ liệu 

f. Kiến trúc của hệ thống khai phá dữ liệu 

g. Những khó khăn trong khai phá dữ liệu 

1.2 TỔNG QUAN VỀ PHÂN LỚP DỮ LIỆU TRONG KHAI 

PHÁ DỮ LIỆU  

1.2.1 Phân lớp dữ liệu  

1.2.2 Các vấn đề liên quan đến phân lớp dữ liệu  

a. Chuẩn bị dữ liệu cho việc phân lớp  

b. So sánh các mô hình phân lớp  
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1.2.3 Các phương pháp đánh giá độ chính xác của mô hình 

phân lớp  

Kết luận chương 1 

Trong nội dung của chương này, tôi đã trình các khái niệm về 

tổng quan khai phá dữ liệu, trong đó các kiểu dữ liệu điển hình, các 

yêu cầu và một số ứng dụng của hướng nghiên cứu khai phá dữ liệu 

đã được nêu ra khá chi tiết. Bên cạnh đó, luận văn cũng đã phân loại 

lớp các bài toán trong nghiên cứu khai phá dữ liệu. 

Chi tiết các yêu cầu đưa ra hoàn chỉnh bước đầu, lưu trữ đầy 

đủ thông tin cơ bản của hồ sơ liên quan đến cán bộ và cơ sở dữ liệu 

thiết kế có cấu trúc mở, dễ liên lạc với các hệ thống cơ sở dữ liệu 

khác liên quan. Yêu cầu đặt ra nghiên cứu trong luận văn là quản lý 

được nguồn lực trong việc đáp ứng được hỗ trợ xây dựng quy trình 

nhân sự như: tuyển dụng, quy trình đánh giá nguồn nhân lực, đào 

tạo, giám sát bổ sung biên chế…, giám sát được quá trình làm việc 

của nhân viên, giám sát số liệu cập nhật trong hệ thống (dữ liệu luân 

chuyển, dữ liệu bổ sung từ các đơn vị cấp dưới..), hỗ trợ công tác 

hoạch định mô hình tổ chức, hỗ trợ tuyển lựa và kết quả thu được mà 

các báo cáo thống kê từ chương trình không có được.  

Với yêu cầu đặt ra như vậy, luận văn tiếp theo sẽ xây dựng giải 

pháp để hỗ trợ và ra quyết định trong công tác quản lý nguồn nhân 

lực. 
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CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH BÀI TOÁN VÀ THIẾT KẾ GIẢI 

PHÁP HỖ TRỢ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 

Chương này, luận văn tập trung thực hiện các công việc sau: 

 Phân tích tình hình thực tế về các yêu cầu quản lý 

nguồn nhân lực hiện nay. 

 Trình bày thực trạng các yêu cầu quản lý nguồn nhân 

lực tại Công ty IIG Vietnam. 

 Đưa ra giải pháp để xây dựng hệ thống hỗ trợ ra 

quyết định trong công tác quản lý nguồn nhân lực. 

2.1 CÁC YÊU CẦU ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

NGUỒN NHÂN LỰC 

2.1.1 Yêu cầu chung  

2.1.2 Yêu cầu cụ thể 

2.1.3 Thông tin quản lý 

2.2 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG YÊU CẦU QUẢN LÝ NGUỒN 

NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY IIG VIETNAM 

2.2.1 Nguồn Nhân lực 

2.2.2 Hồ sơ cán bộ, nhân viên  

2.2.3 Tuyển dụng 

2.2.4 Đào tạo  

2.2.5 Đãi ngộ cán bộ  

2.2.6 Cơ cấu Tổ chức và bố trí cán bộ  

2.2.7 Phương pháp đánh giá nguồn nhân lực 
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2.3. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN 

2.3.1 Phân tích dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu nhân sự được tập hợp các thông tin cá nhân của 

một cán bộ công chức. Bảng hồ sơ lý lịch được lưu trữ trong bảng 

chính HC_EMP. Bảng dữ liệu này bao gồm các thông tin được nêu 

trong hồ sơ biểu mẫu hồ sơ lí lịch 2C/TCTW-98 của Bộ Nội vụ, sau 

đó được bổ sung thêm một số thông tin theo yêu cầu quản lý riêng 

gọi là Hồ sơ cán bộ. Thông tin được lưu trữ trên bảng dữ liệu chính 

có tên HC_EMP với khóa của bảng để đảm bảo sự phân biệt giữa 

các hồ sơ và bảng này sử dụng khóa để tham chiếu đến các bảng dữ 

liệu tham chiếu quản lý thông tin về quá trình lương, quá trình đào 

tạo...  

a. Vấn đề khai thác dữ liệu 

b. Yêu cầu đặt ra trọng tâm nghiên cứu của Luận văn 

2.3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu thông tin nhân sự:  

2.3.3. Quy trình quản lý nguồn nhân lực:  

2.4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

2.4.1 Ứng dụng Cây quyết định trong phân lớp dữ liệu  

a. Xây dựng cây quyết định  

b. Thuật toán xây dựng cây quyết định  

c.Thuật toán C4.5 
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Thuật toán C4.5 được thực hiện như sau: 

 C4.5 dùng Gain-entropy làm độ đo lựa chọn thuộc tính “tốt 

nhất” 

 C4.5 có cơ chế riêng trong xử lý những giá trị thiếu  

  Tránh “quá vừa” dữ liệu  

Function C45_builder(tập_ví_dụ, tập_thuộc_tính) 

begin 

if mọi ví dụ trong tập_ví_dụ đều nằm trong cùng một 

lớp then 

return một nút lá được gán nhãn bởi lớp đó 

else if tập_thuộc_tính là rỗng then 

return nút lá được gán nhãn bởi tuyển của tất 

cả các lớp trong tập_ví_dụ 

else begin 

Chọn một thuộc tính P, lấy nó làm gốc cho cây 

hiện tại; 

Xóa P ra khỏi tập_thuộc_tính; 

Với mỗi giá trị V của P 

begin 

Tạo một nhánh của cây gán nhãn V; 

Đặt vào phân_vùng V các ví dụ trong 

tập_ví_dụ có giá trị V tại thuộc tính P; 

Gọi C45_builder (phân_vùng V, 

tập_thuộc_tính), gắn kết quả vào 

nhánh V 

end 

end 

end 
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  Thao tác với thuộc tính liên tục  

 Chuyển đổi từ cây quyết định sang luật  

d. Triển khai giải thuật c4.5 xây dựng cây quyết định 

Để thuật toán C4.5 xây dựng được cây quyết định hiệu quả, 

đáng tin cậy, trước tiên ta phải lượng hóa dữ liệu nhằm có được tập 

dữ liệu huấn luyện tốt nhất.  

Qua xem xét, ta thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến công tác 

quy hoạch cán bộ. Tuy nhiên, cần chú trọng phân tích những yếu tố 

chính sau:  

Độ tuổi (Dotuoi): Có 2 độ tuổi được xem xét kỹ theo tiêu 

chuẩn quy hoạch cán bộ là: trên 35 tuổi và dưới 35 tuổi. Ta có thể 

chia khoảng như sau: dưới 35 tuổi (35-), từ 35 tuổi trở lên (35+).  

Trình độ chuyên môn (TDCM): Là trình độ được đào tạo của 

các nhân sự ta cần xem xét để đưa vào quy hoạch. có thể chia 3 mức:  

+ Dhcq: Những người có bằng đại học chính quy, bằng thạc 

sỹ, tiến sĩ.  

+ Dhtc: Những người có bằng đại học tại chức, từ xa, văn 

bằng 2 và các loại hình đào đại học khác.  

+ Khong: là những người chưa có bằng đại học.  

Trình độ Lý luận chính trị (LLCT): Ta chia làm làm 3 loại hình 

theo quy định hiện nay:  

+ Cctt: Là những người có trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ 

tập trung trở lên.(Cao cấp chính trị và cử nhân chính trị) 

+ Cc0tt: Là những người có trình độ cao cấp lý luận chính trị 

không thuộc hệ tập trung.  

+ Khong: những người chưa có trình độ lý chính trị cao cấp, 

trung cấp.  
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Trình độ ngoại ngữ (NN): Chia làm 2 trường hợp  

+ Co: Là những người có ngoại ngữ trình độ B trở lên.  

+ Khong: Chưa có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.  

Các yếu tố trên chính là tập thuộc tính, dựa vào tập thuộc tính 

này để dự đoán giá trị cho thuộc tính Quyết định.  

Quyết định (QD): là kết quả của việc áp dụng cây quyết định. 

Ta chia 2 tình huống: những người có thể đưa vào diện quy hoạch 

(Yes) và những người không nên đưa vào diện quy hoạch (No).  

Ta có các giá trị của các thuộc tính như sau:  

 Dotuoi  =  {35-;35+}  

 TDCM  =  {Dhcq;Dhtc;Khong}  

 LLCT  =  {Cctt;Cc0tt;Khong}  

 NN  =  {Co;Khong}  

 QD  =  {Yes;No}  

Từ phân tích trên ta xây dựng bảng dữ liệu huấn luyện mẫu 

như sau:  

Bảng 2.1 - Bảng dữ liệu mẫu huấn luyện 

STT Dotuoi TDCM LLCT NN QD 

1.  35- Dhcq Cc0tt Co Yes 

2.  35+ Dhcq Cc0tt Co Yes 

3.  35- Dhcq Cc0tt Khong No 

4.  35+ Dhcq Cc0tt Khong No 

5.  35- Dhtc Cc0tt Co No 

6.  35+ Dhtc Cc0tt Co Yes 

7.  35- Dhtc Cc0tt Khong No 

8.  35+ Dhtc Cc0tt Khong Yes 

9.  35+ Khong Cc0tt Co No 



11 

 

10.  35- Dhcq Cctt Co Yes 

11.  35+ Dhcq Cctt Co Yes 

12.  35- Dhcq Cctt Khong No 

13.  35+ Dhcq Cctt Khong No 

14.  35- Dhtc Cctt Co Yes 

15.  35+ Dhtc Cctt Co Yes 

16.  35- Dhtc Cctt Khong No 

17.  35+ Dhtc Cctt Khong No 

18.  35+ Khong Cctt Co No 

19.  35- Dhcq Khong Co No 

20.  35+ Dhcq Khong Co No 

21.  35- Dhcq Khong Khong No 

22.  35+ Dhcq Khong Khong No 

23.  35- Dhtc Khong Co No 

24.  35+ Dhtc Khong Co No 

25.  35- Dhtc Khong Khong No 

26.  35+ Dhtc Khong Khong No 

Từ ví dụ trên, áp dụng thuật thuật toán C4.5, dùng tập dữ liệu 

huấn luyện để xây dựng cây quyết định cho bài toán trợ giúp quy 

hoạch cán bộ.  

Để xây dựng cây quyết định ta phải xác định nút gốc để phân 

tách cây. Thuộc tính có độ lợi thông tin lớn nhất sẽ được chọn làm 

nút gốc.  

Gọi S là tập thuộc tính đích. Có tất cả 26 ví dụ, trong đó:  

+ Yes xuất hiện trong tập thuộc tính đích 7 lần. 

+ No xuất hiện trong tập thuộc tính đích 19 lần.  

Áp dụng công thức tính Entropy, ta có:  
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Entropy(S) = -(19/26)log2(19/26)-(7/26)log2(7/26) = 0,84  

Đối với thuộc tính “Độ tuổi” (Dotuoi), ta tính Entropy của các 

tập con S được chia bởi các giá trị của thuộc tính “Dotuoi” như sau:  

Bảng 2.2 - Bảng Entropy(S) phân theo độ tuổi 

Dotuoi Số lượng 
QD 

Entropy 
Yes No 

35- 12 3 9 0,81 

35+ 14 4 10 0,86 

Entropy của S đối với thuộc tính “Độ tuổi” là:  

Entropy(S,Dotuoi) = (12/26) x 0,81 + (14/26) x 0.86 = 0.84  

Độ lợi thông tin tương ứng là:  

Gain(S,Dotuoi)  = Entropy(S) - Entropy(S,Dotuoi)  

= 0,84 – 0,84 = 0.00  

Tỷ suất lợi ích Gain Ratio:  

SplitInfor(S,Dotuoi) = - (12/26) x log2(12/26) - (14/26)  

x log2(14/26)= 1  

GainRatio(S,Dotuoi)=  

=Gain(S,Dotuoi)/SplitInfor(S,Dotuoi) = 0,00/1 = 0  

Một cách tương tự, ta tính độ lợi thông tin Gain và tỉ suất lợi 

ích GainRatio của các thuộc tính còn lại.  

Bảng 2.3- Độ lợi thông tin của thuộc tính “Trình độ chuyên môn” 

TDCM Số lượng 
QD 

Entropy 
Yes No 

Dhcp 12 4 8 0,92 

Dhtc 12 3 9 0,81 

Khong 2 0 2 0,00 

Gain(S,TDCM)/SplitInfor(S,TDCM) = 0,03  
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Bảng 2.4 - Độ lợi thông tin của thuộc tính “Lý luận chính trị” 

LLCT Số lượng 
QD 

Entropy 
Yes No 

Cctt 9 4 5 0,99 

Cc0tt 9 3 6 0,92 

Khong 8 0 6 0,00 

GainRatio(S,LLCT) = 0,18/1,58 = 0,11  

Bảng 2.5 - Độ lợi thông tin của thuộc tính “Ngoại ngữ” 

NN Số lượng 
QD 

Entropy 
Yes No 

Co 14 7 7 1,00 

Khong 14 0 13 0,00 

GainRatio(S,NN) = 0,30  

Từ những kết quả tính toán trên, ta đưa ra bảng so sánh 

GainRatio của các thuộc tính: Dotuoi, TDCM, LLCT, NN như sau.  

Bảng 2.6 - Bảng so sánh kết quả tính GainRatio 

Thuộc tính Gain SplitInfor GainRatio 

Dotuoi 0,00 1,00 0,00 

TDCM 0,04 1,31 0,03 

LLCT 0,18 1,58 0,11 

NN 0,30 1,00 0,30 

Ta nhận thấy GainRatio(S,NN) = 0.30, đạt giá trị lớn nhất, do 

đó thuộc tính NN (Ngoại ngữ) có khả năng phân loại tốt nhất. Chính 

vì vậy ta sẽ chọn thuộc tính này làm nút gốc phân tách cây.  
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Ta có cây quyết định cấp 1 như hình vẽ sau: 

Hình 2.3 - Cây quyết định cấp 1 

Ứng với giá trị NN = No; có Entropy = 0. Do đó, tại nhánh 

này sẽ là nút có phân lớp là No. Đối với các nhánh còn lại NN = Co, 

ta tiếp tục vận dụng thuật toán để tìm thuộc tính làm nút của cây.  

Xét nhánh NN = Co, ta có bảng dữ liệu như sau:  

Bảng 2.7 - Bảng dữ liệu trường hợp NN = Co 

STT Dotuoi TDCM LLCT NN QD 

1.  35- Dhcq Cc0tt Co Yes 

2.  35+ Dhcq Cc0tt Co Yes 

3.  35- Dhtc Cc0tt Co No 

4.  35+ Dhtc Cc0tt Co Yes 

5.  35+ Khong Cc0tt Co No 

6.  35- Dhcq Cctt Co Yes 

7.  35+ Dhcq Cctt Co Yes 

8.  35- Dhtc Cctt Co Yes 

9.  35+ Dhtc Cctt Co Yes 

10.  35+ Khong Cctt Co No 

11.  35- Dhcq Khong Co No 

12.  35+ Dhcq Khong Co No 

No 

=Co =Không 

NN 

Yes 
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13.  35- Dhtc Khong Co No 

14.  35+ Dhtc Khong Co No 

Gọi S1 là tập thuộc tính đích. Có tất cả 14 ví dụ, trong đó:  

+ Yes xuất hiện trong tập thuộc tính đích 7 lần,  

+ No xuất hiện trong tập thuộc tính đích 7 lần.  

Áp dụng công thức tính Entropy ta có:  

Entropy(S1) = -(7/14) x log2(7/17-(7/14) x log2(7/17) = 1.00  

Tiếp theo ta lần lượt tính Gain của các thuộc tính như đã tính ở 

phần trên, kết quả như sau:  

Bảng 2.8 - Kết quả tính SplitInfor và GainRatio 

Thuộc tính Gain SplitInfor GainRatio 

Dotuoi 0,00 0,99 0,00 

TDCM 0,18 1,45 0,12 

LLCT 0,40 1,58 0,25 

Qua bảng so sánh kết quả trên, ta thấy GainRatio(S1,LLCT) = 

0.25 đạt giá trị lớn nhất, do đó tại nhánh này ta chọn thuộc tính 

LLCT để làm nút phân tách cây.  

Ta có cây quyết định cấp ứng với nhánh NN = Co, thu được 

các nhánh con tương ứng như hình vẽ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4 - Cây quyết định ứng với nhánh NN = Co 

No 

=Cc0tt =Không 

LLCT 

Yes 

=Cctt 

Yes 
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Ta thấy, ứng với tất các giá trị LLCT = “Khong”, có Entropy = 

0, do đó, tại các nhánh này sẽ là nút lá với phân lớp là Yes 

(LLCT=Cctt và LLCT= Cc0tt).  

Tương tự như cách tính ở trên ta xét cho các nhánh còn lại. Ta 

xây dựng được cây quyết định hoàn chỉnh như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5 - Cây quyết định hoàn chỉnh 

No 

=Cc0tt =Không 

LLCT 

TDCM 

=Cctt 

TDCM 

=Dhcq 

Yes 

=Khong 

No 

=Dht

c 

Dotuoi 

=Dhcq 

Yes 

=Khong 

No 

=Dht

c 

Yes 

=35- 

No 

=35+ 

Yes 
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Từ cây quyết định ở trên, ta có thể rút ra một số luật như sau: 

IF (NN=No) Then QD = No  

IF (NN=Co) and IF (LLCT= Khong) Then QD = No  

IF (NN=Co) and IF ((LLCT= Cctt) or (LLCT= Cc0tt)) and  

IF (TDCM = Khong) Then QD = No  

IF (NN=Co) and IF ((LLCT= Cctt) or (LLCT= Cc0tt)) and  

IF (TDCM = Dhcq) Then QD = Yes  

IF (NN=Co) and IF (LLCT = Cctt) and (TDCM= Dhtc)  

Then QD = Yes  

IF (NN=Co) and IF (LLCT = Cc0tt) and IF (TDCM= Dhtc) and  

IF (Dotoi = 35+) Then QD = Yes  

IF (NN=Co) and IF (TDCM= Dhtc) and IF (LLCT = Cc0tt) and  

IF (Dotoi = 35-) Then QD = No  

2.4.2 Kiến trúc tổng thể của hệ thống 

Kiến trúc tổng thể của hệ thống như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6 - Kiến trúc tổng thể của hệ thống 

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định 

Giao diện 
người dùng 

Phân tích 

dữ liệu 

Tiền xử lý 
dữ liệu 

Dữ liệu đầu ra 

Cây quyết định 

Tỉ lệ 

Dữ liệu đầu vào 

Dữ liệu huấn luyện 

Dữ liệu kiểm thử 
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2.4.3. Giải pháp xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định 

a. Phân tích số liệu sử dụng công cụ của Microsoft 

 Các thuật toán được Microsoft khuyến cáo sử dụng với kỹ 

thuật thực hiện. 

 Kết luận về công cụ “Microsoft Analysis service”:  

b. Giải pháp lựa chọn để xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định 

quản lý nguồn nhân lực 

 Các chức năng cơ bản trên màn hình Analysis Manager 

 Xây dựng mô hình phân tích kho dữ liệu nhân sự 

 Chọn Thuộc tính đầu vào 

 Khai thác mô hình  

 Thuật toán áp dụng  

Kết luận chương 2  

Yêu cầu đặt ra nghiên cứu trong luận văn là quản lý được 

nguồn lực trong việc đáp ứng được hỗ trợ xây dựng quy trình nhân 

sự như: tuyển dụng, quy trình đánh giá nguồn nhân lực, đào tạo, 

giám sát bổ sung biên chế…, giám sát được quá trình làm việc của 

nhân viên, giám sát số liệu cập nhật trong hệ thống (dữ liệu luân 

chuyển, dữ liệu bổ sung từ các đơn vị cấp dưới..), hỗ trợ công tác 

hoạch định mô hình tổ chức, hỗ trợ tuyển lựa và kết quả thu được mà 

các báo cáo thống kê từ chương trình không có được. 

Lựa chọn giải pháp và công cụ sử dụng phù hợp với yêu cầu 

đặt ra. Kết quả đã cho thấy kỹ thuật phân lớp dữ liệu dựa trên cây 

quyết định có nhiều ưu biệt và việc sử dụng công cụ “Microsoft 

Analysis Service” khá thuận tiện, trực quan, mang lại độ chính xác 

hỗ trợ của mô hình dự đoán.  
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CHƯƠNG 3 - TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM 

Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu mô hình xây dựng 

hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên kỹ thuật “Microsoft Decision Tree” 

– Cây quyết định, đồng thời trình bày các mô hình xây dựng đã thiết 

kế, và cuối cùng là cài đặt hệ thống và đánh giá kết quả.  

3.1 MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG 

- Công cụ phát triển MS Visual Studio 2008. 

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2005. 

- SQL Server Analysis Services 2005. 

- Công cụ phân tích dữ liệu “Microsoft Decision Tree”. 

3.2 GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH XÂY DỰNG 

Các vấn đề không thể thực hiện được bằng chương trình quản 

lý hiện tại. Ta giải quyết vấn đề tồn tại này bằng nghiên cứu của luận 

văn sử dụng công cụ “Microsoft Analysis Services” của Microsoft để 

tiến hành tạo mô hình. 

3.2.1 Mô hình phân lớp dữ liệu dựa trên kĩ thuật 

“Microsoft Decision Tree” – Cây quyết định.  

3.2.2 Các mô hình được xây dựng 

3.3. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  

3.3.1 Hỗ trợ công tác tuyển lựa và đào tạo - cây lựa chọn 

cán bộ đào tạo quản lý nhà nước  

Vấn đề hỗ trợ Quyết định được trình bày chi tiết dưới đây:  

Đối tượng đào tạo (tiêu chuẩn):  

- Là lãnh đạo cấp phòng trở lên (class=1)  

- 35 tuổi trở lên (birth_date_year<1974)  

- Nơi làm việc ở Hà Nội (recr_code_tinh=’HaNoi’)  
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Kết quả truy vấn trực tiếp từ cơ sở dữ liệu nhân sự ta có 79 

trường hợp đạt yêu cầu. Kết quả này sẽ dùng để so sánh độ chính xác 

với mô hình dự đoán:  

Cây quyết định thu được như sau:  

Hình 3.4 - Cây phân lớp cán bộ, nhân viên 

Tính trực quan của mô hình còn biểu hiện ở chỗ ta bấm vào 

bất kỳ nút nào cũng có con số thống kê cụ thể. Nếu ta bấm vào nút 

Rec_code_tinh = HaNoi sẽ có con số thống kê trên cửa sổ Attributes:  

Hình 3.5 - Minh họa thông tin một node của cây 

3.3.2. Công tác kiểm tra thông tin hồ sơ nhập máy - cây 

phân lớp vị trí công tác (lãnh đạo, nhân viên)  

Mô hình cây quyết định thu được (tên mô hình trong công cụ 

là mô hình lớp lãnh đạo): 
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Hình 3.6 - Mô hình phân lớp vị trí công tác 

Hình 3.8 - Cây phân lớp chức vụ 

3.3.3 Công tác hoạch định mô hình tổ chức  

3.3.4 Mô hình giám sát theo dõi công việc phục vụ công tác 

đánh giá 

Mô hình biểu hiện mối quan hệ giữa công việc với nhân sự và 

đơn vị liên quan đến công việc đó 

Hình 3.9 - Cây mô tả công việc hiện tại 
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3.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Kết luận chương 3  

Các mô hình đưa ra minh chứng ở đây minh họa một số đặc 

điểm mà phương pháp thống kê thông thường không thể làm được 

cũng như tính ưu việt thể hiện trong đặc tính hỗ trợ quyết định của 

công cụ và phương pháp.  

Như vậy, kết quả đánh giá sử dụng thông tin thu được từ các 

đặc tính cung cấp của các mô hình phân lớp dựa trên cây quyết định 

sử dụng công cụ phân tích Microsoft Analysis mang lại những đặc 

điểm tiện ích sau:  

Tìm kiếm những dữ liệu tiềm ẩn trong dữ liệu, bằng phương 

pháp thống kê thông thường không phát hiện được. Phương pháp 

thống kê truyền thống đáp ứng đều phải định nghĩa mục đích trước, 

sau đó sử dụng phương pháp thích hợp để có được thông tin chúng ta 

cần, để có được những thông tin quý giá, đáng quan tâm, chúng ta 

phải tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm.   

Việc sử dụng công cụ bớt được rất nhiều công sức để chuẩn bị 

dữ liệu. Công cụ hỗ trợ rất nhiều trong việc phân tích trên một bảng 

hoặc các bảng có mối quan hệ với nhau;  

Dữ liệu nhân sự là dữ liệu thường xuyên thay đổi, tăng trưởng. 

Việc dùng mô hình phân lớp trên cây quyết định đã đáp ứng yêu cầu 

giám sát dữ liệu. Khẳng định giám sát dữ liệu, phát hiện sự sai sót 

trong quá trình nhập liệu chỉ có thể sử dụng phương pháp khai phá 

dữ liệu;  

Kết quả còn biểu hiện tính trực quan trong phân tích. Từ 

những đặc điểm đó đã mở ra một cách nhìn mới về công tác thống kê 

báo cáo. 
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KẾT LUẬN  

1. Kết quả đạt được của luận văn 

Thông qua thu thập thông tin và khảo sát yêu cầu, luận văn đã 

đề cập một quan điểm quản lý nguồn nhân lực trong thời điểm mới 

áp dụng cho Công ty IIG Vietnam.  

Đề tài đã đạt được những yêu cầu đã đặt ra về mặt lý thuyết 

cũng như ứng dụng trong thực tiễn. 

Về mặt lý thuyết, đề tài đã trình bày những khái niệm cơ bản 

về khai phá dữ liệu, hệ hỗ trợ ra quyết định dựa vào dữ liệu, cách tổ 

chức và kỹ thuật xây dựng kho dữ liệu đồng thời đã nắm bắt được 

cách khai thác dữ liệu và xử lý phân tích trực tuyến. 

Về mặt thực tiễn, đề tài đã xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết 

định cho công việc trọng tâm của công tác quản lý nguồn nhân lực. 

Nâng cao hiệu quả việc khai thác dữ liệu đã được lưu trữ chưa được 

chuẩn hóa là mang tính tích cực, rất có ý nghĩa phục vụ công tác. 

Các mô hình đưa ra minh họa một số đặc điểm mà phương pháp 

thống kê thông thường cũng như các báo cáo mẫu đưa ra được xây 

dựng theo phương pháp thông thường không thể làm được cũng như 

tính ưu việt thể hiện trong đặc tính hỗ trợ quyết định của công cụ và 

phương pháp.  

2. Ưu điểm của chương trình 

Qua mô hình phần thực nghiệm thấy được nhiều đặc tính hỗ 

trợ cho việc phân tích trực tuyến, tính trực quan của mô hình, đặc 

tính giám sát công việc, hoạch định mô hình tổ chức, nâng cao chất 

lượng cho quy trình quyết định... Sử dụng phân lớp dữ liệu dựa trên 

cây quyết định để dự đoán các thông tin quan trọng của 1 hồ sơ nhân 

sự là cơ sở đánh giá.  
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3. Hướng phát triển 

Hướng mở của luận văn là dữ liệu hồ sơ nhân sự hiện có đang 

ở giai đoạn sơ khởi nhưng kết quả minh họa cho thấy tính hữu dụng 

của phương pháp áp dụng và cũng đặt ra một giải pháp phân tích hỗ 

trợ cho những bộ dữ liệu nghiệp vụ khác.  

Luận văn đã đề xuất một mô hình tổng thể áp dụng công nghệ 

thông tin cho quản lý nguồn nhân lực cho Công ty IIG Vietnam với 

những chức năng cần có dựa trên quan điểm xây dựng về quản lý 

nguồn nhân lực và khảo sát yêu cầu hướng tới của việc khai thác dữ 

liệu hồ sơ nhân sự hiện có. Hình thành chức năng khai thác phân tích 

thống kê và những kết quả hỗ trợ từ công nghệ khai phá dữ liệu. Vì 

đề xuất đưa ra phụ thuộc quá nhiều vào việc xây dựng các hệ thống 

thông tin quản lý nguồn nhân lực, dữ liệu hồ sơ lý lịch nhân sự hiện 

có còn chưa đủ thông tin nên nghiên cứu của Luận văn chỉ đưa ra 

nghiên cứu giải pháp khai thác dữ liệu mới minh chứng tính hiệu quả 

để phục vụ phân tích đánh giá một số công việc cần thiết của công 

tác quản lý nguồn nhân lực.  

Mong muốn hướng phát triển tiếp theo của đề tài được phát 

triển xây dựng chuẩn hóa kho dữ liệu quản lý nguồn nhân lực, hoàn 

thiện những đề xuất đã đưa ra nhằm giải quyết vấn đề bức bối chưa 

giải quyết được trong công tác quản lý nguồn nhân lực hiện nay. 

Chắc chắn luận văn này vẫn còn những thiếu sót, chúng tôi rất 

mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn 

nhằm hoàn thiện hơn nữa hiểu biết của mình. 

 

 


