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VietEz Vietnam được thành lập năm 

2009 bởi đội ngũ doanh nhân, giám đốc 

nhân sự, chuyên gia, giảng viên có trình 

độ cao, được đào tạo bài bản về quản trị 

nhân sự tại Australia, đã từng nắm giữ 

các vị trí quản lý cấp cao ở các doanh 

nghiệp lớn Quốc tế và Việt Nam, với 

nhiều kinh nghiệm về tư vấn và triển 

khai các dự án Tư vấn chiến lược; Tư vấn 

Tái cấu trúc; Tư vấn Quản trị nhân sự; Xây 

dựng mô hình tổ chức, Hệ thống phân 

quyền, xây dựng định mức và định biên 

nhân sự, xây dựng Hệ thống đánh giá 

hiệu suất KPI, Hệ thống lương 3P; Khung 

năng lực và đánh giá năng lực, Chính 

sách Đãi ngộ cổ phần (ESOP), Hệ thống 

quản trị chiến lược bằng thẻ điểm cân 

bằng (BSC),....

Trong những năm qua, Vietez Vietnam 

đã thực hiện nhiều dự án tư vấn cho các 

tổ chức UNICEF, Ngân hàng ADB,     

Worldbank, DANIDA,  ໃນ NNC Co. Ltd Lao  

Tập đoàn DOJI, SUN Group, Eurowindow 

Holding, Văn Phú Invest, OPEC Group, 

TONMAT Group, TIMA Group,  SCIC 

Group, HVC Group, GFS Group, Petroli-

mex, Ngân hàng BIDV, CIENCO 8, Sở 

giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 

Ngân hàng Việt Á, Chứng khoán BSC, 

Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam (VSD). Các tổng công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn SCIC, Habeco, Dung 

dịch khoan dầu khí PVDMC, xổ số điện 

toán Vietlott, Nhựa Tiền Phong, Truyền 

thông đa phương tiện VTC, VTC10, VTC 

Digicom, Mobifone service, Handirseco, 

Piacom, Thực phẩm Farina, tổng thầu 

xây dựng CGM, Vacine Vabiotech, ELAN, 

XKLĐ Japan ABS,... Vietez HCM đã tư 

vấn thành công cho: Aurona Investment 

Global Limited (Hoa Kỳ), RCV (Hoa Kỳ), 

Stripe Vietnam (Japan), FOSCO, Công ty 

cổ phần Thiết bị Sài Gòn, Công ty Vietce-

ramics HCM, AGC Invest, Công ty công 

nghệ Việt Á, IVY Education, Bông Bạch 

Tuyết, Chứng khoán TCSC....

“60% các dự án của 
Vietez là tại các tổ 
chức, doanh nghiệp 
mà trước đó đã từng 
thuê các đơn vị tư 
vấn những không áp 
dụng được “
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GIỚI THIỆU CHUNG

VietEz sẽ là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp 

và tổ chức về dịch vụ tư vấn quản lý  mang tính ứng 

dụng cao ở Việt Nam và khu vực.

Sứ mệnh hoạt động của VietEz là cùng với các tổ 

chức, doanh nghiệp cải tiến, hoàn thiện và không 

ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua 

các giải pháp quản lý hữu hiệu và nâng cao năng 

lực của đội ngũ nhân sự

Sáng tạo
Cam kết
Chia sẻ

Phương pháp luận chuẩn mực - Tư duy logic - Triển khai dễ dàng - Sản phẩm ứng dụng 
cao là cam kết của chúng tôi. Mọi khó khăn, phức tạp của doanh nghiệp sẽ trở nên đơn 
giản và dễ dàng. Chuyển giao và chia sẻ tri thức để phát triển là giá trị gia tăng mà 
VietEz mang đến cho các doanh nghiệp.

Làm cho khó khăn của bạn 
trở nên dễ dàng

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Slogan
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SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
Tư vấn Quản lý 
Giải pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả

Tư vấn Quản trị nhân sự & 

công cụ quản lý
Tư vấn Xây dựng chiến lượcTư vấn Tái cấu trúc

Xây dựng cấu trúc tổ chức

Xây dựng và áp dụng hệ thống BSC, KPI

Xây dựng và áp dụng hệ thống lương 3P

Xây dựng, áp dụng khung năng lực cốt lõi

Xây dựng mức và định biên lao động

Xây dựng matrix EFE, IFE, CPM, SWOT

Xây dựng chiến lược kinh doanh

Xây dựng kế hoạch chiến lược

Xây dựng chiến lược nhân sự

Xây dựng chiến lược năng suất

Tư vấn tái cấu trúc tổ chức

Quản trị chi phí

Quản trị sản xuất

Quản trị chất lượng

Quản trị dự án đầu tư

Đào tạo Quản lý nhân sự
Đào tạo phát triển kỹ năng và ứng dụng dễ dàng

Nghề Quản trị nhân sự Xây dựng hệ thống 

BSC&KPI

Xây dựng hệ thống

lương thưởng 3P

Nghề nhân sự Chuyên nghiệp

Giám đốc nhân sự

Các kỹ năng cơ bản của cán bộ nhân sự 

thành công

Pháp luật về quản lý lao động, tiền lương

Hoạch định và thiết kế BSC&KPI

Phương pháp thiết kế, áp dụng KPI

Hướng dẫn thực hành áp dụng KPI

Ứng dụng phần mêm trong quản lý và 

đánh giá KPI

Phương pháp thực hành XD bản mô 

tả công việc, định mức và định biên

Phương pháp thực hành XD thang 

bảng lương bằng đánh giá giá trị cv

Phương pháp xây dựng và ứng 

dụng hệ thống trả lương 3P

Dịch vụ Quản lý nhân sự
Chuyên nghiệp và tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp

Dịch vụ đánh giá nhân sự Dịch vụ lương, BHXH, thuế

TNCN

Dịch vụ quản lý nhân sự

online
Với hệ thống khung năng lực gắn với hệ 

thống phân bậc nhân viên của các chức 

danh công việc trong nhiều nhóm 

ngành nghề trên thị trường, Vietez cung 

cấp dịch vụ đánh giá năng lực nhân sự 

online cho các doanh nghiệp, giúp các 

DN đánh giá khách quan, đúng năng lực 

nhân viên, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Trực tiếp tính lương, BHXH, thuế TNCN 

thay cho các bộ phận C&B của DN. Trực 

tiếp làm các thủ tục, hồ sơ BXHX, BHYT, 

BHTN, quyết toán thuế TNCN và đi giao 

dịch với cơ quan chức năng. DN có thể 

truy cập và theo dõi thường xuyên thông 

tin trên phần mềm online theo account 

dành riêng cho DN.

Trực tiếp thực hiện các thủ tục và tác 

nghiệp quản lý nhân sự hàng ngày cho 

doanh nghiệp trên phần mềm quản lý 

nhân sự online, thường xuyên theo dõi 

các thông tin nhân sự một cách an toàn 

bảo mật mà không cần nhiều cán bộ làm 

công tác nhân sự tại doanh nghiệp.



Với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm cùng 

phương pháp tiếp cận phù hợp, VietEz sẵn sàng chia sẻ và 

chung sức cùng các Tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình đổi 

mới và phát triển, trên cơ sở các dịch vụ tư vấn.

Phần mềm Quản lý nhân sự - KPI
Phần mềm quản lý nhân sự HROffice. Giải pháp quản lý và đánh giá KPI hiện đại, dễ dàng

Quản lý nghiệp vụ 

nhân sự 
Quản lý và đánh giá

hiệu suất công việc

Quản lý lương thưởng &

đãi ngộ

Quản lý khối, phòng ban, chức danh

Quản lý các nghiệp vụ nhân sự

Quản lý thông tin nhân viên và HĐLĐ

Quản lý định biên và chi phí nhân viên

Hệ thống tài liệu và chính sách HRM

Thiết lập hệ thống thư viện KPI

Đăng ký và giao KPI

Theo dõi, kiểm soát thực hiện KPI

Đánh giá KPI định kỳ

Quản lý năng suất và báo cáo KPI

Thiết lập cấu trúc & bảng tính lương

Quản lý thời gian làm việc

Tính lương, phụ cấp hàng tháng

Tính lương, thưởng hiệu suất (KPI)

Tổng hợp và báo cáo

Phát triển hệ thống 

Core HRM

Quản lý BHXH và thuế 

TNCN
Quản lý tuyển dụng

Hoạch định chiến lược nhân sự

Thiết kế cơ cấu và tổ chức JD

Hoạch định định mức và KH biên

Thiết lập hệ thống Core Competency

Thiết lập hệ thống BSC&KPI và năng suất

Quản lý tăng giảm BHXH

Quản lý thu nộp BHXH, sổ, thẻ

Quản lý chế độ BHXH nhân viên

Quyết toán thuế TNCN

Tổng hợp báo cáo

Quản lý nhu cầu tuyển dụng

Quản lý dữ liệu ứng viên

Thư viện bài test, câu hỏi phỏng vấn

Quản lý thi tuyển, phỏng vấn

Quản lý kết quả tuyển dụng, thử việc
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Quản lý đào tạo

Quản lý nhu cầu & kế hoạch đào tạo

Quản lý lịch đào tạo

Quản lý giảng viên, học viên

Quản lý chi phí đào tạo

Báo cáo, đánh giá kết quả đào tạo

Quản lý đánh giá năng 

lực nhân viên

Thiết lập hệ thống phân bậc nhân viên

Từ điển năng lực (Core competence)

Đánh giá năng lượng online

Theo dõi lộ trình phát triển năng lực

Báo cáo kết quả đánh giá năng lực

Hệ thống đào tạo 

E-Learning

Thư viện chương trình đào tạo, video

Quản lý lịch và đăng ký đào tạo

Thi test trực tuyến

Quản lý kết quả và chứng chỉ

Khảo sát trực tuyến



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Hội đồng quản trị

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát

Thư ký TGĐ

Phó TGĐ 
kinh doanh

Phó TGĐ 
chuyên môn

Phó TGĐ 
vận hành

PTGĐ-Trưởng
VP HCM

Phòng
kinh doanh

Phòng 
quản lý dự án

Phòng MKT
thương hiệu

Phòng dịch vụ
đào tạo

Hội đồng 
chuyên gia 

Phòng TC
kế toán

Phòng 
nhân sự

Phòng IT - 
hành chính

Chuyên gia
TPHCM

Phòng 
quản lý dự án

Công ty TNHH ICT4D Vietnam ( Phát triển phần mềm HROffice - KPI)

Cơ cấu tổ chức công ty

Giám đốc dự án

Cố vấn chuyên 
môn dự án

Tư vấn trưởng,
Điều phối dự án

Kế toán dự án

Thư ký dự án

Trưởng nhóm
cấu phần JD

Trưởng nhóm
cấu phần KPI

Trưởng nhóm
cấu phần C&B

Trưởng nhóm
cấu phần JPA

Trưởng nhóm
cấu phần CCF

Chuyên gia dự án JD, KPI, C&B, JPA, CCF,...

Mô hình tổ chức dự án
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
VÀ CHUYÊN GIA

Đội ngũ chuyên gia tư vấn của 
Vietez có kiến thức, kinh nghiệm 
thực tiễn trong xây dựng và triển 
khai áp dụng hệ thống Quản trị 
chiến lược, Quản trị nhân sự, Mô 
hình tổ chức, Khung năng lực cốt 
lõi, Quản trị và đánh giá hiệu suất 
(BSC&KPI), Lương 3P,... cho các tổ 
chức, doanh nghiệp, tập đoàn lớn 
trong nhiều lĩnh vực ngành nghề.

Ngoài ra, Vietez có đội ngũ tư cố vấn 
và cộng tác viên trong và ngoài 
nước tại các trường đại học, viện 
nghiên cứu. Họ đều có nhiều kinh 
nghiệm tư vấn các dự án quản trị 
doanh nghiệp.

Thạc sĩ Nguyễn Đức Tú
CEO Vietez - Tư vấn trưởng

Thạc sĩ: 18Tiến sĩ: 5

Cử nhân: 4
Trên 20 năm
kinh nghiệm

15 - 20 năm 
kinh nghiệm

09 - 15 năm 
kinh nghiệm
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Đội ngũ chuyên gia đều đã từng làm việc cho 

các tổ chức doanh nghiệp, Tập đoàn lớn 

trong và ngoài nước nên am hiểu sâu về dặc 

thù của các doanh nghiệp Việt Nam và quốc 

tế. 

Kỹ năng và kinh nghiệm triển khai dự án 

thành thục. Nhóm chuyên gia này đã từng 

xây dựng lại hệ thống C&B và KPI , lương 3P 

của nhiều tổ chức, doanh nghiệp mà trước 

đó đã thuê các đơn vị tư vấn khác triển khai 

nhưng không áp dụng được. 

CHUYÊN GIA VIETEZ

Tiến sĩ Kelvin Dinh (Australia)
Giám đốc tư vấn - Giảng viên cao cấp 

Tiến sĩ Lộc Nguyễn
Giám đốc tư vấn - Giảng viên cao cấp 

Tiến sĩ Hoàng Văn Cương
Giám đốc tư vấn - Giảng viên cao cấp 



KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

09

DN Đầu tư BĐS, Xây Dựng cơ bản

Tập đoàn Sun Group (Đầu tư BĐS & XDCB)

Tập đoàn Eurowindow Holding

Tập đoàn Đầu tư Văn Phú Invest 
(VP Invest)

Công ty tổng thầu xây lắp CGM

Tổng công ty công trình giao thông 8
(CIENCO 8)

Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ 
nhà Hà Nội (HANDIRESCO)

Công ty Mặt trời Phú Quốc (Sun PQ)

Tập đoàn GFS Group

AGC invest

Công ty CP đầu tư xây dựng Việt Á 

Tập đoàn VPI Invest   v.v...

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn 
nhà nước (SCIC)

Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV

Công ty cổ phần chứng khoán BIDV (BSC)

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Trung tâm lưu ký chứng khoán VN (VSD) 

Ủy ban quản lý vốn Nhà nước (CMSC) 

Tổng công ty mua bán nợ VN (DATC)

Tổng công ty TNHHMTV XSĐT (Vietlott)

Công ty CP Chứng Khoán TCSC   v.v...

Công ty CP Tập đoàn Tonmat 

Công ty TNHHMTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31

Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải 
khát Hà Nội (Habeco)

Tổng công ty CP Nhựa Tiền Phong

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa 
phẩm dầu khí (PVDMC)

Công ty CP chăn ga gối đệm ELAN

Công ty TNHH MTV Vabiotech

Aurona Invesrment Global Limited (US)

Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt   v.v... 

Tập đoàn OPEC Group

ໃນ NNC Co. Ltd - Lao

Tập đoàn SISC Group

Công ty Cổ phần TODIMAX

Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt nam

Công ty Cổ phần JIVC- ISRAEN

IVY Education   v.v...

DN Dịch vụ và Thương mại

DN Sản xuất

DN Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán

Xây dựng cơ cấu tổ chức, Hệ thống phân quyền, Hệ thống mô tả công việc, Định mức và 
Định biên nhân sự, Khung năng lực và Đánh giá năng lực, BSC&KPI, lương 3P...
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DN IT và Truyền thông

Các DN lĩnh vực khác

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
(VNPT)

Tổng công ty TNHH Viễn thông VTC

VTC10-Công ty truyền thông đa phương 
tiện VTC

Công ty CP dịch vụ Mobiphone (MBS)

Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex 
(Piacom)

Công ty CP Tập đoàn TIMA (Fintech)

Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC (VTC 
Digicom)

Công ty CP đầu tư công nghệ Việt Á 
v.v...

Đại sứ quán Đan Mạch

Ngân hàng thế giới World Bank

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)

Quỹ nhi đồng Liên Hiệp quốc (UNICEF) 

CITIGELT Global (Anh quốc – Chi nhánh 
Việt Nam)

Công ty cổ phần Tập đoàn DOJI

Công ty cổ phần XKLĐ quốc tế ABS

Công ty TNHH MTV THB   v.v...

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI DỰ ÁN 
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KHÁCH HÀNG NÓI VỀ VIETEZ

“Chúng tôi đã mong muốn làm hệ thống lương, đánh giá hiệu suất này và đã 
thuê công ty tư vấn từ 2 năm trước nhưng không đạt kết quả như mong muốn. 
Thật trùng hợp khi làm việc với nhóm tư vấn Vietez lại rất đúng với quy định bắt 
buộc phải làm của Nghị định 50, 51 về trả lương theo chức danh và theo hiệu 
suất. Hệ thóng này đã tuân thủ những nguyên tắc khoa học nhưng vẫn đảm 
bảo tính hài hòa, phù hợp với các đặc thù của HNX, đó là sự thành công của 
chính sách lương mới này...”

Ông Trần Văn Dũng
Chủ tịch HDQT HNX

Mr. Teddy
CEO AIG

Ông Trần Công Thanh
Quyền TGĐ FOSCO

Bà Trần Thị Thu Thanh
Phó TGĐ BSC

“Hệ thống quản lý KPI và lương thưởng do Vietez xây dựng đã giúp AIG quản lý 
điều hành và đánh giá nhân viên minh bạch hơn. Việc thưởng nhiều hay ít sẽ do 
hiệu suất công việc của từng cá nhân, các teams sẽ làm việc trách nhiện hơn để 
hoàn thành mục tiêu chung của công ty.”

“Sau buổi họp của Hội đồng lương công ty hôm qua, chúng tôi thấy nhẹ cả 
người và khẳng định Dự án tư vấn JDs, Tiền lương và Đánh giá hiệu suất đã 
thành công. Tôi bật mí cho các anh biết là FOSCO đã thuê 02 đơn vị tư vấn triển 
khai các dự án tương tự từ nhiều năm qua nhưng đều thất bại. Riêng Vietez 
thành công.”

“Khi làm việc với nhóm tư vấn của anh Tú về hệ thống Tiền lương và quản lý 
Hiệu suất công việc theo Balance ScoreCard, bao nhiêu nút thắt của dự án do 
đơn vị Tư vấn cũ làm trước đây đã được cởi trói hoàn toàn. Hơn nữa CBNV BSC 
phải học anh Tú về tính cam kết trong công việc.”

“Chúng tôi không còn tin vào đơn vị tư vấn nào nữa vì chúng tôi đã thuê họ đến 
triển khai hệ thống chính sách tả lương cvaf đánh giá hiệu suất, nhưng họ làm 
mọi thứ rối tung lên, chúng tôi cứ phải bò ra để làm trong nửa năm trời mà sản 
phẩm cuối cùng không thể ứng dụng được, lãng phí cả thời gian của Doanh 
nghiệp. Nhưng thật may khi được chị Lan - Phó tổng giám đốc của HNX giới 
thiệu Công ty Tư vấn Vietez đã làm chúng tôi thay đổi quan điểm đó”

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà 
Phó TGĐ VSD
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Ông Nguyễn Tuấn Phong
Chủ tịch HDQT Habeco

“Rất nhiều đơn vị tư vấn đã tham gia đấu thầu vào dự án của chúng tôi nhưng 
cái chúng tôi cần bên cạnh phương pháp khoa học là kinh nghiệm thực tế và 
khả năng nắm bắt đặc thù của doanh nghiệp. Và điều này tôi tin tưởng đội ngũ 
chuyên gia của Vietez”

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ VIETEZ

“Sau khi áp dụng hiệu quả hệ thống BSC&KPI do VietEz tư vấn, tại buổi sơ kết 6 
tháng đầu năm 2018, SUNGROUP đã đánh giá lại 2 đối tác tư vấn và quyết định 
tiếp tục lựa chọn VietEz Việt Nam là đơn vị duy nhất để đồng hành triển khai dự 
án tư vấn thứ 2 cho SUNGROUP”

Ông Hoàng Việt Cường
Phó TGĐ SUNGROUP

“Hôm nay tôi khẳng định dự án BSC&KPI là rất thành công. Nhiệm vụ của 
chúng ta là cùng nhau bắt tay vào thực hiện hóa chiến lược của VTC Digicom 
cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Cám ơn VietEz Việt Nam”

Ông Chu Tiến Đạt
Chủ tịch HĐTV VTC Digicom

“Dự án Định mức lao động, Tiền lương và KPI của ELAN là rất hiệu quả, chỉ sau 
một tháng áp dụng năng suất lao động đã tăng 150%, lương tháng này giảm 
130 triệu đồng nhưng rất dễ làm và công nhân có động lực làm việc, Tôi cũng 
đỡ phải giải quyết kiện cáo và đỡ áp lực rất nhiều. Hôm nay Tôi lên gặp anh để 
cảm ơn và có một phần thưởng cho anh.”

Ông Nguyễn Văn Hải
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ ELAN

“Tôi xuất thân là dân kỹ thuật nên không am hiểu nhiều vè học thuật và phương 
pháp luận quản trị, nhưng khi nghe đơn vị VietEz trình bày phương án triển 
khai BSC&KPI rất cụ thể, chi tiết khác hẳn những đơn vị tư vấn trước đây. Dưới 
con mắt từng trải của một người lính, tôi biết đã không nhầm khi chọn VietEz 
Việt Nam”

Ông Nguyễn Quốc Trường
TGĐ TCT Nhựa Tiền Phong
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HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN CỦA VIETEZ

13



0814

HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN CỦA VIETEZ
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HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN CỦA VIETEZ
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KHÁCH HÀNG CHIẾN LƯỢC 



Tập đoàn OPEC Group

ໃນ NNC Co. Ltd - Lao

Tập đoàn SISC Group

Công ty Cổ phần TODIMAX

Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt nam

Công ty Cổ phần JIVC- ISRAEN

IVY Education   v.v...

17

HOẠT ĐỘNG CỦA CHUYÊN GIA
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HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY



HN Office: 11th Floor, 188 Truong Chinh Building, Dong Da, HN
HCM Office: 7th Floor, 145 Dien Bien Phu, District 1, HCM

(+84) 24 322 222 81
(+84) 28 363 698 19

info@vietez.vn

wwwvietez.vn

Hãy để chúng tôi làm cho 
mọi khó khăn của bạn 
trở nên dễ dàng hơn!

Liên hệ với chúng tôi


