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TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY KHÍ CÀ MAU  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

BIÊN BẢN 

V/v nghiệm thu công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai 

xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM” 

 

I. Thời gian: 09h30 ngày 10 tháng 02 năm 2023. 

II. Địa điểm: Công ty Khí Cà Mau - Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau 

III. Thành phần: 

 Đại diện Tổng công ty (PV GAS) 

1) Ông Phạm Quang Hòa – Phó Ban TCNS, chủ trì cuộc họp. 

2) Ông Đoàn Đức Minh – Chuyên viên Ban TCNS. 

 Đại diện Công ty KCM: 

1) Ông Nguyễn Đình Toàn – Trưởng phòng TCHC. 

2) Bà Phan Huỳnh Bảo Ngọc – Chuyên viên PTNNL. 

3) Bà Phạm Tố Như – Chuyên viên PTNNL – Thư ký cuộc họp. 

IV. Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích và định giá giá trị công việc 

cho các chức danh của Công ty KCM theo các nội dung: 

1. Phương pháp áp dụng của đơn vị tư vấn. 

Dựa trên yêu cầu đưa ra từ PV GAS, sau khi bàn và thống nhất với PV GAS, 

đơn vị tư vấn đã đề xuất phương pháp phân tích công việc, từ đó định giá giá 

trị công việc như sau: 

- Phân tích công việc: 

+ Lấy công việc là yếu tố “trung tâm”, mỗi công việc sẽ có mô tả công 

việc và kết quả đầu ra tương ứng. 

+ Xác định các yếu tố cấu thành công việc để tiến hành đánh giá (30 yếu 

tố). 

+ Căn cứ các Bản mô tả công việc của các chức danh, tiến hành phân 

tích công việc dựa trên biểu mẫu đã thống nhất. 

- Thông qua phương pháp đào tạo, huấn luyện 1:1 giữa chuyên gia của đơn 

vị tư vấn với từng chức danh, quản lý phòng (N+1, N+2) để thống nhất kết 

quả phân tích công việc. 

- Định giá giá trị công việc: sử dụng phương pháp mang tính hệ thống nhằm 

xem xét giá trị của một công việc đóng góp vào cho tổ chức trong mối tương 

quan với giá trị của một công việc khác, bảo đảm những công việc có “kích 
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cỡ” khác nhau được trả lương khác nhau và hợp lý thông qua hệ thống đánh 

giá: 

+ Cấp bậc (Ranking): Phân cấp bậc các bảng mô tả công việc từ cao nhất 

xuống thấp nhất dựa trên mức độ đóng góp vào sự thành công của tổ 

chức. 

+ Phân loại công việc (Classification): Xác định các yếu tố liên quan đến 

công việc dùng để phân loại công việc như học vấn, kinh nghiệm, trách 

nhiệm,.. 

+ Điểm (Point): Mỗi vị trí công việc được xem xét, phân tích theo các 

yếu tố đánh giá và được quy ra điểm. 

+ Hướng dẫn và triển khai định giá giá trị công việc (cho khoảng 100 

chức danh công việc tại Công ty KCM). 

+ Báo cáo, phản biện và hiệu chỉnh (nếu có). 

2. Xác định rõ vai trò của từng Bên tham gia: 

- Về phía Công ty KCM: 

+ Quản lý Phòng: đưa ra / làm rõ các nội dung thông tin yêu cầu về từng 

vị trí công việc. 

+ Tích cực tham gia thảo luận và cung cấp thông tin cụ thể, chính xác, 

phản ánh đúng, đủ công việc thực tế được phân giao trong quá trình 

phân tích công việc.  

- Chuyên gia/đơn vị tư vấn:  

+ Điều phối/ hướng dẫn các phòng triển khai phân tích công việc. 

+ Trả lời các câu hỏi, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện. 

+ Thống nhất các biểu mẫu phân tích công việc. 

+ Định giá giá trị công việc. 

- Ban TCNS: phối hợp với Công ty KCM/đơn vị tư vấn để giải quyết các vấn 

đề phát sinh, đảm bảo tiến độ công việc. 

3. Các hạng mục công việc đã triển khai thực hiện 

- Chuẩn bị tài liệu và thống nhất với Ban TCNS về biểu mẫu phân tích công 

việc và phương pháp thực hiện. 

- Huấn luyện, đào tạo, hướng dẫn phương pháp phân tích công việc và định 

giá công việc cho đối tượng có liên quan. 

- Tiến hành phân tích công việc và thống nhất kết quả. 

- Định giá định giá công việc. 

V. Kết quả đạt được 

1. Tiến độ thực hiện. 
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- Theo kế hoạch lập tại Quyết định số 1572/QĐ-KVN ngày 09/12/2022 thì 

thời gian thực hiện phân tích, định giá giá trị công việc của Công ty KCM 

từ ngày 14/12 – 29/12/2022. 

- Thời gian thực tế thực hiện rà soát Phân tích công việc từ ngày 14/12/2022 

– 08/02/2023 do các bên cần thêm thời gian để phân tích và thống nhất các 

bản phân tích công việc của các chức danh trước khi tiến hành định giá. 

2. Kết quả định giá giá trị công việc 

- Kết quả định giá giá trị công việc các chức danh. 

- Bảng xếp hạng các vị trí công việc. 

(như các phụ lục kèm theo) 

3. Ý kiến, kiến nghị, đề xuất:  

 Về phía Tổng công ty (PV GAS) 

− Trong suốt quá trình thực hiện công việc, Lãnh đạo Công ty KCM luôn có sự 

chỉ đạo sát sao, các quản lý, nhân sự tại các phòng, bộ phận đặc biệt là phòng 

TCHC đã triển khai thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao. 

− Chuyên gia và KCM thường xuyên cập nhật kết quả công việc và các khó 

khăn vướng mắc để Ban TCNS, Chuyên gia, KCM có thể đưa ra các giải pháp 

phù hợp nhằm mang lại kết quả tốt nhất. 

− Các công việc được triển khai tốt phù hợp với tiến độ, chất lượng theo yêu 

cầu đề ra của lãnh đạo TCT.   

 Về phía KCM:  

− Cám ơn Ban TCNS (PV GAS) đã chọn KCM làm đơn triển khai phân tích và 

định giá giá trị công việc. Tập thể KCM đã nỗ lực cùng với chuyên gia để 

hoàn thành công việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng thực tế. 

Các bên thống nhất việc hoàn tất và nghiệm thu, xác nhận kết quả phân tích 

và định giá giá trị công việc của 103 chức danh tại Công ty KCM để làm cơ sở xây 

dựng Hệ thống lương 3P. 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản 

có giá trị như nhau và mỗi bên lưu giữ 01 bản. 

 ĐẠI DIỆN KCM 

TL. GIÁM ĐỐC 

Trưởng phòng TC-HC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Toàn 

ĐẠI DIỆN PV GAS 

TL TỔNG GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG BAN TCNS 

Phó ban 

 

 

 

 

Phạm Quang Hòa 
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