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TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                           Số: 21/TCNS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023                                                            

V/v báo cáo chương trình coaching “Phân tích và 

định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ 

thống lương 3P” tại Công ty KCM. 

         

 
   Kính gửi: Ông Trần Nhật Huy – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 

  

Căn cứ: 

- Quyết định số 1572/QĐ-KVN ngày 09/12/2022 về việc tổ chức chương trình đào 

tạo, coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ 

thống lương 3P” tại Công ty KCM. 

- Kết quả triển khai “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng 

Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM đến thời điểm hiện tại. 

Ban TCNS kính báo cáo Ông Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (TCT) tình hình 

tổ chức và kết quả sau khi phân tích, định giá giá trị công việc – thực hành triển khai 

lương 3P tại Công ty KCM, cụ thể như sau: 

1. Kết quả triển khai chương trình đào tạo, coaching “Phân tích và định giá giá 

trị công việc”:  

- Theo kế hoạch lập tại Quyết định số 1572/QĐ-KVN ngày 09/12/2022 thì thời gian 

thực hiện đào tạo và 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. 

- Hình thức triển khai: thực hiện đào tạo, coaching 1:1 về phân tích và định giá giá 

trị công việc. 

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Khí Cà Mau (Cà Mau). 

- Chuyên gia thực hiện: Tiến sĩ Phan Ngọc Thanh. 

- Đơn vị tư vấn thực hiện: Công ty TNHH Đào tạo và phát triển năng lực 

MEGASTUDY. 

2. Thành phần tham gia chương trình đào tạo, coaching “Phân tích và định giá 

giá trị công việc”: 

- Theo Quyết định số 1572/QĐ-KVN ngày 09/12/2022 thì thành phần tham gia rà 

soát, phân tích công việc là 65 CBCNV bao gồm các chức danh lãnh đạo, quản 

lý các phòng của Công ty KCM. 

- Các CBCNV đã chủ động sắp xếp thời gia và tham gia đầy đủ chương trình 

coaching, rà soát MTCV. 

3. Nội dung chính của chương trình đào tạo, coaching: 

Chương trình coaching 1-1 về “Phân tích và định giá giá trị công việc” tại Công ty 

KCM đã tập trung thực hiện các nội dung chính như sau: 

- Đào tạo kiến thức nền tảng về phân tích và định giá giá trị công việc.  

- 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. 
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+ Xác định các yếu tố cấu thành công việc để tiến hành đánh giá (24 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 các chức danh lãnh đạo, quản lý phòng (N+1, N+2) để thống nhất kết 

quả phân tích công việc. 

- Định giá giá trị công việc: đơn vị tư vấn 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 cỡ” khác nhau có giá trị 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 103 chức danh 

công việc tại Công ty KCM). 

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

4. Đánh giá, so sánh với yêu cầu trong Biên bản thương thảo: 

STT 

Yêu cầu quy định theo Biên bản 

thương thảo (số 574/BB-KVN 

ngày 08/12/2022) 

Kết quả so sánh thực tế 

1 Nội dung chương trình đào 

tạo/coaching tại Công ty KCM:  

- Đơn vị tư vấn phải hoàn thành tất 

cả các nội dung công việc theo 

như Biên bản thương thảo. 

- Phương pháp triển khai, trình 

bày khoa học và phù hợp với tình 

hình của đơn vị. 

Tốt 

- Đơn vị tư vấn đã hoàn thành đầy đủ 

các nội dung công việc theo yêu cầu 

trong Biên bản thương thảo (chi tiết 

như biên bản nghiệm thu thực tế 

kèm theo). 

2 Hình thức tổ chức: 

- Triển khai đào tạo và coaching 

trực tiếp tại Công ty KCM (Cà 

Mau) 

- Megastudy bố trí chuyên gia tiến 

hành đào tạo/coaching theo hình 

thức 1-1 cho 65 CBCNV của 

công ty KCM để phân tích, định 

giá giá trị công việc. 

 

Tốt 

- Đơn vị tư vấn đã bố trí chuyên gia 

tiến hành đào tạo kiến thức nền tảng. 

Sau đó coaching theo hình thức 1-1 

cho 65 CBCNV là cấp quản lý 

Phòng (N+1, N+2) để tiến hành 

phân tích, định giá giá trị công việc. 

(Chi tiết như Biên bản nghiệm thu và 

kèm theo) 
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3 Số lượng tham gia đào tạo và 

coaching: 65 người. 

Tốt 

- Chuyên gia của đơn vị vấn đã tiến 

hành đào tạo, rà soát với 65 CBCNV 

là cấp quản lý Phòng (N+1, N+2). 

- Sau khi rà soát, phân tích thì đơn vị 

tư vấn đã định giá giá trị công việc 

cho 103 chức danh của Công ty 

KCM để làm cơ sở xây dựng Hệ 

thống lương 3P. 

4 Chuyên gia thực hiện là Tiến sĩ 

Phan Ngọc Thanh – với hơn 20 

năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

nhân sự, đánh giá giá trị công việc 

và xây dựng hệ thống lương 3P. 

Tốt 

Chuyên gia thường xuyên cập nhật kết 

quả công việc và các khó khăn vướng 

mắc để Ban TCNS cùng với chuyên 

gia, Công ty KCM có thể đưa ra các 

giải pháp phù hợp nhằm mang lại kết 

quả tốt nhất. 

5. Đánh giá sau khi kết thúc chương trình đào tạo, coaching “Phân tích và định 

giá giá trị công việc”: 

- Các bên thống nhất việc nghiệm thu, xác nhận kết quả phân tích và định giá giá trị 

công việc cho 103 chức danh của Công ty KCM.  

- Các CBCNV tham gia đào tạo, coaching trao đổi sôi nổi về các thắc mắc của 

đơn vị, có chất lượng và được chuyên gia giải đáp đầy đủ. 

- Nâng cao năng lực quản lý và cung cấp công cụ quản trị cho quản lý cấp trung tại 

Công ty KCM. 

Ban TCNS kính báo cáo Ông Phó Tổng giám đốc TCT. 

Trân trọng. 

 
P 

  Nơi nhận:  

-  Như trên; 

-  Chủ tịch HĐQT (để báo cáo); 

-  TGĐ TCT (để báo cáo); 

-  Lưu VT, TCNS.ĐM (01). 

 

 

           

 

KT. TRƯỞNG BAN TCNS 

PHÓ BAN 

 

 

           

  Phạm Quang Hòa 

Ý KIẾN CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN NHẬT HUY 
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