
XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ 
HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG

Thời lượng :
3 ngày (6 buổi)

Ngày 27, 28, 29 tháng 9 năm 2010

Thời gian:
Sáng: 8h30 – 11h30

Chiều: 13h – 16h

Học phí:
 1,500,000 VNĐ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 Cán bộ tiền lương.

Cán bộ tổ chức-nhân sự.

KHÓA HỌC BC 13-10

 MỤC TIÊU:
• Có kiến thức tổng thể về hệ thống tiền lương của một doanh nghiệp
• Có khả năng phân tích công việc để phục vụ cho việc xây dựng hệ thống lương
• Có kỹ năng xây dựng thang lương, bảng lương phù hợp với đặc điểm kinh 
doanh của doanh nghiệp
• Có khả năng xây dựng hệ thống đánh giá năng lực để xếp lương
• Có khả năng xây dựng quy trình và tiêu chí (KPI) đánh giá kết quả công việc
• Xây dựng hệ thống thưởng khuyến khích dựa trên kết quả thực hiện công việc 
ở các cấp độ khác nhau (cá nhân, nhóm, tổ chức)

NỘI DUNG:

1. Giới thiệu cấu trúc của hệ thống lương, thưởng và các đãi ngộ khác.
 Nguyên tắc xây dựng và quản lý hệ thống lương, thưởng (nguyên tắc 3P)
 Chính sách lương
2. Xây dựng hệ thống lương trả theo vị trí (thang lương, bảng lương ).
 + Phân tích công việc
 + Phương pháp đánh giá giá trị công việc (để xây dựng hệ số lương)
 + Khảo sát lương thị trường 
 + Xác định ngạch lương, bậc lương (mức lương)
3. Trả lương theo năng lực.
 Xây dựng từ điển năng lực
 Đánh giá nhân sự và xếp lương
4. Xây dựng hệ thống trả lương, thưởng dựa trên thành tích (KPI).
 Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích (KPI)
 Thiết kế hệ thống thưởng và trả lương dựa trên thành tích nhằm thúc  
 đẩy thành tích.
 + Phương pháp thưởng theo doanh thu (cho bộ phận kinh doanh, bán  
 hàng).
 + Phương pháp thưởng theo năng suất (bộ phận sản xuất).
 + Phương pháp thưởng nhóm (cải tiến chất lượng, tiết kiệm năng suất,  
 dịch vụ khách hàng).
 + Phương pháp thưởng theo kết quả hoạt động của cá nhân, bộ phận.
 + Phương pháp thưởng theo lợi nhuận
5. Xây dựng quy chế tiền lương.

PHƯƠNG PHÁP:

	Chương	trình	đào	tạo	sử	dụng	phân	tích	tình	huống	và	thực	hành	xây	dựng	
hệ	thống	lương,	thưởng	của	doanh	nghiệp

Giảng viên:

Ngô Quý Nhâm (MBA)

Trường ĐH Tổng hợp Wales - Anh Quốc

Ông Nhâm là tư vấn  trưởng Cty Tư vấn 
nguồn nhân lực toàn cầu (GHC) với 12 năm 

kinh nghiệm tư vấn và giảng dạy về quản trị 
nguồn nhân lực cho các trường ĐH và MBA 
trong và ngoài nước: ĐH Ngoại Thương, ĐH 

Quốc gia HN, La Trobe University (Úc), Colum-
bia Southern University (Mỹ), Edith Cowan 

University (Úc).

Ông đã và đang tư vấn cho nhiều doanh 
nghiệp hàng đầu Việt Nam: PVFCCo - Đạm 
Phú Mỹ, PVFC, TechcomBank, Vietnam Air-

lines, EVN, Petrolimex...



Mục tiêu Cung cấp các khái niệm mới về thuế (quản lý rủi ro về 
thuế, lập kế hoạch thuế) và cập nhật các thay đổi về hóa 
đơn, chứng từ.

Đối tượng Bộ phận tài chính & kế toán.

Nội dung

Ngày 1 - Buổi sáng
Quản lý rủi ro về thuế

• Giới thiệu chung về quản lý rủi ro về thuế.
• Các loại rủi ro về thuế.
• Vì sao phải quản lý rủi ro về thuế.
• Chiến lược chung của doanh nghiệp ảnh hưởng đến 
việc quản lý rủi ro về thuế.
• Mô hình quản lý rủi ro về thuế.
• Các nội dung thực tiễn.

Ngày 1 – Buổi chiều
Lập kế hoạch thuế

• Sự khác biệt giữa trốn thuế - tránh thuế - hoạch định 
thuế
• Hoạch định thuế xuyên quốc gia
• Công ty mẹ ở nước ngoài
• Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
• Hoạt động tài chính
• Giá chuyển nhượng giữa các bên liên quan
• Thảo luận về hoạch định thuế
• Các phương pháp phổ biến
• Các nội dung thực tiễn

Ngày 2 – Buổi sáng
Quản lý hóa đơn chứng từ 
để xác định chi phí được 
trừ

• Khác biệt giữa kế toán tài chính và tính toán thuế
• Quản lý hóa đơn chứng từ cho mục đích kế toán tài 
chính và tính toán thuế.
• Cập nhật về các quy định liên quan đến hóa đơn, 
chứng từ.
• Cập nhật về các quy định liên quan đến chi phí được 
trừ cho mục đích tính thuế TNDN
• Các vấn đề trong giai đoạn chuyển tiếp giữa quy định 
cũ và quy định mới.

Ngày 2 – Buổi chiều
Quản lý hóa đơn chứng từ 
để xác định chi phí được 
trừ

• Phân loại nghiệp vụ và hóa đơn chứng từ cho mục 
đích tính toán thuế TNDN
• Hóa đơn cho mục đích tính toán thuế TNDN (nội bộ, 
bên ngoài (trong và ngoài nước))
• Chứng từ cho mục đích tính toán thuế TNDN (nội bộ, 
bên ngoài (trong và ngoài nước))
• Các rủi ro và sai sót thường gặp về hóa đơn chứng 
từ (đơn vị phát hành, chỉ tiêu, thời gian liên quan …) 
• Chia sẻ và hỏi đáp .

Kết quả sau khóa học • Sau khóa học, học viên sẽ ý thức tầm quan trọng 
của việc lập kế hoạch thuế phù hợp, quản lý rủi ro thuế 
và được cập nhật các thay đổi quan trọng về các loại 
thuế chính ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp.

Phương pháp đào tạo • Chương trình kết hợp giữa thuyết giảng ngắn với 
minh họa bằng dữ liệu tình huống
• Học viên được thảo luận, phân tích và giải quyết 
các tình huống thực tế tại doanh nghiệp
• Giảng viên chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến quản 
lý rủi ro về thuế, lập kế hoạch thuế và hóa đơn chứng 
từ.

Thời gian 02 ngày ( ngày 08, 09 tháng 09 năm 2010)
Sáng: 8h30 - 11h30
Chiều: 13h - 16h

Học phí 1,000,000 VNĐ / người

Khóa học BC 12-10 :

QUẢN LÝ RỦI RO VỀ THUẾ  VÀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

 

Giảng viên: 
Ông Lê Khánh Lâm 

(MBA)

Ông Lâm là Phó Tổng 
Giám đốc của bộ phận 

Thuế và Tư vấn của 
Công ty Kiểm toán DTL 

(thành viên tập đoàn 
Horwath International), 

có kinh nghiệm làm 
việc tại Ernst & Young 

Vietnam 11 năm tại bộ 
phận Tư vấn thuế. 

Thành viên của Hội Kế 
toán và Kiểm toán Việt 

Nam (VAA), Hội Kiểm 
toán viên hành nghề 

Việt Nam (VACPA), Hội 
Tư vấn thuế Việt Nam 

(VTCA). 

Giảng viên của môn 
Thuế Việt Nam (F6) 

trong chương trình đào 
tạo chuyên ngành của 

ACCA (Anh Quốc)


