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 Mục đích và tổng quan của việc Đánh giá

★ Được đề xuất cho những Công ty có các vấn đề như dưới đây:

⬧ Kết quả đánh giá chủ quan hoặc thiên vị

⬧ Thiết kế hệ thống HRM nhằm tăng tổng chi phí nhân sự hằng năm

⬧ Hệ thống tiền lương không phù hợp với năng lực hoặc thành tích của nhân viên

⬧Chuyên gia nhân sự cho Công ty con nước ngoài sẽ tiến hành đánh giá

⬧Đề xuất ý tưởng cho các vấn đề của hệ thống HRM

⬧Hỗ trợ cải tiến hệ thống sau khi đánh giá 

(theo hợp đồng bổ sung)

Phân tích từng hệ thống Thảo luận báo cáo kết quả đánh giá

✓ Phương châm, mục tiêu công ty
✓ Sơ đồ tổ chức, mô tả vai trò
✓ Danh sách nhân viên (tuổi, bộ phận, kinh 

nghiệm làm việc, ...)
✓ Các tiêu chuẩn đánh giá, thăng chức, 

quản lý mục tiêu, …
✓ Dữ liệu ghi chép kết quả đánh giá
✓ Cấu trúc tiền lương, lịch sử ghi chép 

bảng dữ liệu tiền lương 

⬧Các vấn đề liên quan đến Hệ thống cấp bậc
VD: Sự khác biệt giữa cấp cao hơn và cấp 

dưới không rõ ràng, có cấp bậc không 
rõ ràng

⬧Các vấn đề liên quan đến Hệ thống Đánh giá
VD: Có sự mâu thuẫn giữa Kỳ vọng và Các 

hạng mục đánh giá
⬧Các vấn đề liên quan đến Hệ thống lương

Ex: Có nhân viên lương cao hơn cấp trên

Đặc 

điểm

Đánh giá hệ thống HRM nhằm hiện thực hóa sự phát triển bền vững của công ty.

Liên hệ

 Chuyên gia tư vấn đánh giá

Phí đánh giá

Phí đi lại

５０，０００，０００ VND（Chưa bao gồm thuế GTGT）

Chi phí vòng đi lại từ văn phòng IMTC đến địa điểm dự án (x 4 lần)

 Cách thức thực hiện đánh giá

 Chi phí đánh giá

Nghiên cứu các hệ thống cấp bậc, đánh giá và lương để tìm ra các vấn đề và đề xuất ý kiến

Bước 1

- Ký hợp đồng bảo 

mật thông tin

- Nhận dữ liệu

- Xác nhận kỳ vọng 

đánh giá

Bước 2

- Phân tích dữ liệu 

ban đầu

- Xác nhận các nội 

dung của dữ liệu

Bước 3

- Phân tích dữ liệu 

- Thảo luận các vấn 

đề và đề xuất ý kiến

Bước 4

- Thảo luận báo cáo 

kết quả 

- Thảo luận kế hoạch 

cải tiến

▪ Giám đốc của IMTC

▪ Cựu Giám đốc cấp cao của 
Accenture Nhật Bản

▪ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản 
xuất, đường sắt, bảo hiểm, thương 
mại, logistics, bán lẻ, ...

▪ Đến Việt Nam từ năm 2007, dẫn đầu trong lĩnh 
vực đào tạo và tư vấn cho hơn 300 Doanh 
nghiệp Nhật bản tại Việt Nam

▪ Phát hành báo hàng tháng tại NNA Việt Nam
▪ Tổ chức hội thảo liên quan đến nhân sự cho 
các chuyên gia Nhật Bản

▪ Bằng CPA tại Nhật BảnHachiya Kenji

Công Ty TNHH Tư vấn và đào tạo quản lý quốc tế
Liên hệ: HN: Tel) 024.3222.2171, Mail) imtc_hanoi@imtc.vn, 

HCM: Tel) 028.3551.1900, Mail) imtc_hcmc@imtc.vn
Địa chỉ: Hà Nội: Phòng 302, Tầng 3, số 3, Ngõ 115 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận 

Cầu Giấy.
HCM: Phòng 303, Lầu 3, số 29 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh


