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POCD được thành lập bởi các chuyên gia đầu

ngành với kinh nghiệm tư vấn và triển khai thành

công các giải pháp Phát triển Tổ chức và Nhân

sự cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

POCD tích hợp giải pháp phát triển tổ chức trọn

gói bằng kinh nghiệm thực tiễn tư vấn của các

Chuyên gia và năng lực triển khai phần mềm

nhằm giúp doanh nghiệp số hóa hiệu quả quản trị

nhân sự.

Gi!i thi"u POCD



T!m nhìn
“Trở thành Nhà Tư vấn thực tiễn hàng đầu Việt
Nam về giải pháp công nghệ phát triển tổ chức”

S" m#nh
“Thay đổi tổ chức & phát triển con người
trên nền tảng Công nghệ quản trị Tiên tiến,
Hiệu quả & Thực tiễn nhất”

Giá tr$ c%t lõi
Công nghệ; Hiệu quả; Thực tiễn; Chuyên
nghiệp; Hướng đến con người



• Đánh giá hiện trạng tổ chức/ năng lực lãnh
đạo đội ngũ bằng OD Tools

• Tái cấu trúc tổ chức
• Hoàn thiện tài liệu tổ chức, xây dựng quy 

trình & các quy chế nhân sự

• Xây dựng TBL theo giá trị công việc (P1)
• Xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả 

BSC/KPI/OKR (P3)
• Xây dựng hệ thống phát triển năng lực 

Competence (P2)

• Tư vấn & triển khai Phần 
mềm Quản trị nhân sự 
(iPeople); Phần mềm quản trị 
nguồn lực ERP; Quản lý sản 
xuất theo Lean TPM

• Huấn luyện & đào tạo các 
chương trình phát triển năng 
lực Lãnh đạo/ Quản lý

• Cải tiến liên tục hiệu quả 
theo Lean Six Sigma TPM

Tham gia TV Độc lập HĐQT, 
Cố vấn và tham gia các Hội 
đồng Chuyên môn

D!ch v" 
c#a POCD

Tái c$ c%u t& ch'c

BSC/ Mô hình nhân s( 3Ps

Tri)n khai ph*n m+m

Hu%n luy,n & -ào t.o

C/ v%n doanh nghi,p



Chúng tôi nh!n bi"t hi#u qu$ công tác qu$n tr% con ng&'i 

• Chủ doanh nghiệp quá khó khăn trọng việc điều
hành và phát triển nhân tài cho tổ chức;

• Mức độ kết nối giữa chiến lược nhân sự và chiến
lược kinh doanh tại các tổ chức là rất thấp;

• Mô hình và hệ thống tổ chức chức không được
cập nhật và không phản ảnh/phù hợp chiến lược
SXKD đề ra;

• Năng lực đội ngũ quản lý nhân sự tại doanh
nghiệp thiếu các công cụ và chưa đáp ứng được
công tác hoạch định nhân tài cho tổ chức;

• Mất nhiều thời gian triển khai hệ thống nhưng
không áp dụng được tại doanh nghiệp.

20%

26%
30%

24%

Mức độ hiệu quả qua khảo sát
các tổ chức tại Việt Nam

Kết nối chiến lược

Cơ cấu tổ chức

Năng lực đội ngũ

Ứng dụng CNTT

TH(C TR)NG HI*U QU+ QU+N TR, T- CH.C



PHƯƠNG PHÁP 
TIẾP CẬN



Sứ mệnh
Tầm nhìn

Giá trị cốt lõi

SWOT/ thuận lợi, khó khăn, 
phân tích môi trường & các 

đánh giá khác

Phân tích nhu cầu khách 
hàng, giá trị chào bán 

cho khách hàng

Góc nhìn
Chủ đề và kết quả chiến lược

KHÁM PHÁ

Hình thành Chiến 
lược qua một Quy

trình Tư duy & Khám
phá Chiến lược



THỎA MÃN NHU CẦU KHÁCH HÀNG 
KHẢ NĂNG & THÁCH THỨC

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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KẾT NỐI LÃNH ĐẠO – TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TÁC – GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Các Góc nhìn

• Tài chính

• Khách hàng & bên liên quan

• Quy trình vận hành hoạt động

• Học hỏi & Phát triển

THIẾT KẾ NGÔI NHÀ QUẢN 
TRỊ VỚI CÁC TRỤ CỘT BSCs



QUY TRÌNH TRIỂN KHAI: NINE STEPS TO SUCCESS

TIER 1

TIER 2

TIER 3



XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC – STRATEGY MAP



ORG. 
CHART

Hệ thống mục tiêu 
doanh nghiệp

CHỨC NĂNG NHIỆM 
VỤ PHÒNG BAN

CHIẾN LƯỢC 
NGUỒN NHÂN LỰC

Hệ thống mục tiêu 
các phòng ban

Bảng mô tả
công việc

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 3PS



MÔI TRƯỜNG 
BÊN NGOÀI

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

P1
POSITION

Thiết lập yếu tố đánh 
giá giá trị công việc

Đánh giá vị trí 
công việc

Lương theo vị trí công 
việc (lương cứng

Thiết lập tiêu chuẩn 
năng lực (competency)

Đánh giá năng lực (CA)

Thiết lập mục tiêu 
công việc (KPIs)

Xây dựng hệ thống 
đánh giá thành tích (PA)

P2
PERSON

P3
PERFOMANCE

THƯỞNG THEO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN (LƯƠNG MỀM)

HỆ THỐNG LƯƠNG & THƯỞNG (THU NHẬP = LƯƠNG VỊ TRÍ + THƯỞNG THÀNH TÍCH

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 
NHÂN SỰ 3PS (tt)



Chiến lược công ty

Mục tiêu công ty

Kết quả hoạt động

Phòng/ Ban

Mục tiêu bộ phận Mục tiêu cá nhân
Hệ thống 

KPIs cá nhân

Từ điển năng lực Kiến thức/ kỹ năng/ 

tố chất
Năng lực cá nhân

Giá trị công việc Lương thị trường Tổng quỹ lương

08 yếu tố đánh giá

61-120 chi tiết 

đánh giá

Mô tả công việc, công 

việc phát sinh khác

Hệ thống cấp bậc 

công việc

Quản lý Chuyên môn

Thưởng định kỳ

Thưởng theo lương

THƯỞNG

LƯƠNG

BẬC

BẬC

BẬC

BẬC

BẬC

THU NHẬP
CÁ NHÂN

HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ (3Ps)



THI!T K! H" TH#NG JOB EVALUATION 
SYSTEM (JE’s) (P1)

Phương Pháp định giá Giá trị công việc 
(Job Evaluation) theo Hay & Milkovich

Mô hình cấu trúc Tiền lương & Đãi ngộ 3P’s

Edward Northup Hay
(1891 – 1958)



THI!T K! H" TH#NG KHUNG N$NG L%C (P2)

Yêu cầu Kiến thức, kỹ 
năng, tố chất bắt buộc

Yêu cầu tính chất 
quản lý

Yêu cầu nghiệp vụ 
chuyên môn

N$NG L%C 
CHUNG

N$NG L%C 
QU&N L' 

LÃNH ()O

N$NG L%C 
CHUYÊN MÔN



!ÁNH GIÁ N"NG L#C CÁ NHÂN

Đánh giá kết 
quả công việc

Phân công đa nhiệm

Kỹ năng giữa 
con người

Làm việc nhóm

Truyền thông

Đào tạo nội bộ

Tổ chức hoạt 
động đào tạo

Giải quyết xung đột/ 
khiếu kiện/ kỹ luật

Giải quyết nhân sự ra 
khỏi tổ chức (hưu/ nghỉ 

việc/ từ nhiệm) 
Cung cấp nguồn nhân lực cho tổ chức



THI!T K! H" TH#NG $ÁNH GIÁ HI"U QU% KPI (P3)

Xây dựng mục tiêu 
công ty theo BSC

Kỹ thuật phân bổ

Tài chính Khách hàng Quy trình nội bộ Học hỏi phát triển

Mục tiêu công ty

Mục tiêu BP A Mục tiêu BP B

Tài chính

Khách hàng

Quy trình nội bộ

Học hỏi phát triển

Tài chính

Khách hàng

Quy trình nội bộ

Học hỏi phát triển

Chức 
năng 
nhiệm 
vụ 
BP A

Chức 
năng 
nhiệm 
vụ 
BP B



QUY TRÌNH THI!T L"P KPI

1. Phân tích & 
đánh giá hiện

trạng

2. Thống nhất
chiến lược TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

3. Xây dựng
bản đồ chiến

lược

4. Xây dựng
BSC Công ty

5. Biện pháp
chiến lược

6.Scorecard 
chức năng

8. Hệ thống sáng
kiến, theo dõi & 

đánh giá

Quản trị theo hiệu quả
công việc (KPI)

Mô tả Công 
việc

Mục tiêu PT 
cá nhân

KPI cá nhân

Quản lý, đánh giá công
việc cá nhân

Đào tạo & 
phát triển

Hệ thống đãi 
ngộ

7. 
Scorecard 
cá nhân



K!T H"P #NG D$NG CÔNG C$ OKR



!NG D"NG CÔNG C" #ÁNH GIÁ HI$N #%I



THAY !"I QU#N TR$ - THAY !"I T" CH%C



MÔ HÌNH 9 BOXES MCKINSEY
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CAO

THẤP

CẦN ĐÀO TẠO PHỐI HỢP ĐÀO TẠO/PHÁT 
TRIỂN ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CẦN PHÁT TRIỂN

Nâng cấp hiệu quả hoặc
điều chuyển

Phải có chương trình đào
tạo chuyên môn để đảm bảo

năng lực

Cần điều chuyển hoặc cho 
nghỉ việc

Phát triển công việc hiện tại
hoặc chuẩn bị vị trí cao hơn

Phát triển công việc hiện tại 
và có các chương trình đào 

tạo kỹ năng

Đào tạo các KTCM & kỹ
năng mềm để nâng cao hiệu

quả

Điều chỉnh lương và có
chương trình bổ nhiệm

thăng chức/kế thừa ngay

Đào tạo kỹ năng để chuẩn 
bị kế thừa

Đào tạo kỹ năng mềm để
chuẩn bị nâng cao năng lực

THÀNH TÍCH CAO
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McKinsey Model



Chính sách thưởng

P1
Lương

P3
Đánh giá

thành
tích

P2
Đánh giá
Năng lực

Quản trị nhân tài

Tuyển dụng

Phát triển nghề nghiệp

Đơn giản hóa việc định biên
nhân sự và cơ cấu tổ chức

CHI!N L"#C NHÂN S$ K!T N%I CHI!N L"#C DOANH NGHI&P



CÁC DỰ ÁN 
THÀNH CÔNG 
TIÊU BIỂU

23



CÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công ty CP Lọc Hoá Dầu
Bình Sơn

(2016)

Công ty Liên Doanh
Vietsovpetro

(2017)

Tổng Công ty Tân Cảng 
Sài Gòn

(2019 - 2020)

Lĩnh vực: Lọc hóa dầu
Vốn đầu tư: 3 tỷ USD
Số lượng nhân sự: 2.500

Lĩnh vực: Thăm dò và khai thác dầu
khí
Vốn đầu tư: 1,5 tỷ USD
Số lượng nhân sự: 400

Lĩnh vực: Khai thác cảng và
Logistics
Vốn đầu tư: 0,7 tỷ USD
Số lượng nhân sự: 3000

Thời gian triển khai: 18 tháng Thời gian triển khai: 04 tháng Thời gian triển khai: 08 tháng

Phạm vi:
- Giải pháp nhân sự 3P’s
- Phần mềm quản trị BSC/KPI

Phạm vi:
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức
- Hệ thống đánh giá BSC/KPI

Phạm vi:
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức
- Hệ thống Job Evaluation 

System
- Hệ thống đánh giá BSC/KPI



Ý KIẾN 
KHÁCH HÀNG



KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

“Mô hình tiền lương 3P mang tính khoa học
và định lượng cao giúp việc quản trị nhân sự
đơn giản và hiệu quả tại BSR.” 

Ông Nguyễn Tấn Dũng - Phó ban Nhân Sự Công ty
CP Lọc Hoá Dầu Bình Sơn

“Giải pháp quản trị hiệu suất BSC/KPI rất
khoa học và dễ ứng dụng thực tiễn.”

Ông Lê Quang Mẫn – Trưởng ban Nhân Sự
Vietsovpetro

“Đội ngũ tư vấn nhiều kinh
nghiệm thực tiễn & phong cách
làm việc chuyên nghiệp đã giúp
chúng tôi thay đổi cách quản trị
nhân sự hiệu quả.”

Ông Lê Quang Cảnh – TGĐ Hoà Bình Corp.



KHÁCH HÀNG 

TIÊU BIỂU TRONG 

CÁC NGÀNH



KHÁCH HÀNG T! V"N TIÊU BI#U



KHÁCH HÀNG T! V"N TIÊU BI#U



KHÁCH HÀNG T! V"N C#I TI$N



KHÁCH HÀNG  H! SINH THÁI QU"N TR# NHÂN S$



HÌNH !NH T"I CÁC D# ÁN



HÌNH !NH T"I CÁC D# ÁN



LIÊN HỆ
Công ty Cổ Phần Tư Vấn POCD
Tòa nhà Phượng Long
506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, 
Quận 3. Tp. Hồ Chí Minh

Ngô Đình Đức (Mr.)
Founder & CEO
[T]: 028 66 701 666
[M]: 0918 032 007
[E]: Duc.Ngo@pocd.vn

[W]: www.pocd.vn



Ngô Đình Đức   |   +84918 032007    |   Duc.Ngo@pocd.vn


