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Khách sạn Royal Hotel Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Benette Santiago, Giám đốc phát triển kinh doanh

Jed Medida, Chuyên viên phát triển kinh doanh

Công ty TNHH Birches Group



• Công ty chuyên về tư vấn nguồn nhân lực thành lập năm 2005, có trụ sở tại New 

York, Trung tâm dữ liệu tại Manila, và hai văn phòng ở Châu Âu.

• Tổng tiền lương được khảo sát tại 148 thị trường đang phát triển

• Chỉ khảo sát các tổ chức phi chính phủ (NGO) đa ngành và đơn ngành.

• Hai khảo sát thực hiện tại Việt Nam – Tiền lương ở tổ chức đa ngành và NGO 

địa phương

• Chính sách tiền lương và thiết kế bậc lương

• Tư vấn hoạt động phát triển tổ chức (OD) (đánh giá công việc, mô hình năng lực, 

quản trị thành tích)

• Tư vấn về chính sách dành cho người nước ngoài



• Giới thiệu

• Mục đích của tiền lương là gì?

• Cơ sở xây dựng tiền lương là gì?

• Đánh giá thị trường

• Việt Nam – Nghiên cứu thực tế
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• Tuyển dụng, Giữ chân, Tạo động lực và ĐI KHỎI CÔNG TY

• Cơ sở để Quản lý nguồn lực

• Đưa ra Khuôn khổ phát triển nghề nghiệp

4



• Mức chung trên thị trường của các công việc tương đương

• Phương pháp là đơn giản, dễ dàng và toàn diện

• Đủ hấp dẫn để giữ chân nhân tài
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• Các công ty luôn quan tâm đến vấn đề thu hút, giữ chân và khen 

thuởng các nhân viên giỏi nhất

• Để thành công, bạn phải cạnh tranh

• Cách duy nhất để hiểu được thị trường cạnh tranh là tham khảo 

các nghiên cứu thị trường độc lập và có chất lượng cao

Nhưng trước hết, câu hỏi là: loại hình nghiên cứu thị trường nào phù 

hợp với Việt Nam nhất?



• Ít nhà tuyển dụng “tốt”

• Thiếu nhân tài

• Các thời kỳ biến động kinh tế và xã hội

• Chênh lệch tiền lương đáng kể giữa nhân viên hỗ trợ và chuyên 

gia

• Cơ cấu an sinh xã hội không nhất quán/không hoàn chỉnh

• Pháp luật lao động thiếu minh bạch

• Thách thức về thu thập dữ liệu
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Nhân tài di chuyển qua lại giữa các ngành
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Nhà tuyển dụng hàng đầu
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Người “giỏi nhất”

Phần “còn lại”

Các nhà tuyển dụng hàng đầu 

có nhiều điểm chung, bất kể  là 

trong ngành nghề nào



• Các ngành nhỏ hơn

• Biến động lớn trong dữ liệu hiện hành

• Thiếu người phù hợp

• Vấn đề phức tạp về phụ cấp và tặng lợi ích bằng hiện vật

• Thiếu hiểu biết về chính sách khen thuởng

Liệu phương pháp nghiên cứu thông thường có hiệu quả?
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Đừng bắt đầu bằng khảo sát 

về tiền lương

Lúc này thì chưa.



• Vị trí công việc mà bạn nhắm đến trong thị trường là gì?

• Bạn định nghĩa “thị trường” của mình như thế nào?
– Bạn tuyển dụng nhân tài từ đâu?

– Bạn mất nhân tài về tay ai?

– Ngành hay loại hình tổ chức cụ thể nào?

• Bạn muốn đứng ở đâu?
– Bạn có phải là người dẫn đầu thị trường?

– Điều gì quan trọng đối với công ty?

• Hiện tại bạn đang ở đâu? 
– Đang dẫn đầu, thụt lùi hay dậm chân tại chỗ?
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• Đâu là điểm cân bằng giữa công bằng trong nội bộ và khả 
năng cạnh tranh bên ngoài?

• Bạn có tính cả thù lao trả bằng tiền và thù lao không trả 
bằng tiền khi đánh giá thị trường không?

• Thành tích làm việc của nhân viên được ghi nhận như thế 
nào?

• Nhân tố nào cần được xem xét khi điều chỉnh cơ cấu tiền 
lương? Bao lâu thì điều chỉnh?
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• Nhóm nhà tuyển dụng có liên quan?

• Quy mô một nhóm?

Thành phần 
của thị trường

• Phân vị mục tiêu nào là phù hợp?
Vị trí trên thị 

trường

• Nội bộ: Động lực của nhân viên và ưu tiên của 
tổ chức

• Bên ngoài: Cạnh tranh trên thị trường

Động lực cân 
bằng

15



• Nắm được tổng tiền lương

• Có thông tin về các nhân tố liên quan để so sánh

• Giải quyết vấn đề biến động dữ liệu tại các thị trường 

nhỏ đang phát triển

• Đưa ra giải pháp linh hoạt và dễ thích nghi
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• Lương cơ bản

• Trợ cấp tiền mặt cố định

• Mức tiền mặt thay đổi

• Lợi ích bằng hiện vật, ví 

dụ:
– Phương tiện di chuyển

– Nhà ở

– Thực phẩm & đồ uống

– Hoạt động giải trí

– Các khoản vay được trợ cấp

– Sản phẩm công ty

• Lương hưu và nghỉ hưu

• Chấm dứt/kết thúc lợi ích 

chức vụ

• Bảo hiểm sức khoẻ

• Bảo hiểm nhân thọ

• Phúc lợi bảo hiểm khác

• Phúc lợi nghỉ việc

• Phúc lợi cho gia đình

Và còn nữa…
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Năm 2014, FDI đổ vào thị trường BĐS Việt 

Nam cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây

GDP/người Việt Nam

Việt Nam đã nhanh chóng giảm thâm hụt thương mại và giờ 

đang thặng dư
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Lĩnh vực

Đại sứ quán

Tổ chức quốc tế

NGO

Sản xuất

Dược

Viễn thông

Hàng không

Bán sỉ và lẻ

Công nghệ

Khác (Khu vực tư nhân)
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Birches Group Levels

Tổng tiền lương tại Việt Nam – Tháng 9, 2014
Phân vị thứ 50

Mức tiền lương tối đa

Giá trị tham chiếu thị trường (trung bình 

hiện thời)

Mức tiền lương tối thiểu
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Span TB: 45.8 % 
Khác biệt tiền lương trong 

(span) và ngoài hạng liền 

kề (khác biệt giữa các 

hạng) có thể khá lớn

Min MRP Max Span

1 124,328,464 148,311,512 170,498,680 37.1%

2 148,747,792 177,956,304 207,164,816 39.3%

3 172,359,776 244,041,840 263,900,000 53.1%

4 234,755,120 298,769,632 331,827,200 41.4%

5 264,341,232 361,704,224 404,791,680 53.1%

6 277,216,902 341,160,557 405,104,211 46.1%

7 417,517,456 479,345,104 537,967,104 28.8%

8 380,863,632 394,600,912 516,083,712 35.5%

9 490,220,242 666,033,329 720,546,200 47.0%

10 707,119,162 900,991,328 996,899,400 41.0%

11 1,310,775,000 1,417,638,089 1,842,926,969 40.6%

12 1,475,141,220 2,113,379,606 2,751,617,993 86.5%

Average Span 45.8%



Dấu ấn trên thị trường

Tổng lương gộp

Phân vị thứ 25 Phân vị thứ 50 Phân vị thứ 75



Giá trị tham chiếu 

thị trường (MRP) 

tại phân vị thứ 50

% trong tổng 

lương gộp

Phân tích tổng lương gộp

Lợi ích bằng hiện vật

Kế hoạch ưu đãi ngắn hạn

Trợ cấp cố định bằng tiền

Lương cơ bản hàng năm

Tổng lương gộp

Tổng tiền mặt (1 + 2 + 3)



Dấu ấn trên thị trường

Tổng lương gộp

Phân vị thứ 25 Phân vị thứ 50 Phân vị thứ 75



Giá trị tham chiếu 

thị trường (MRP) 

tại phân vị thứ 50

% trong tổng 

lương gộp

Phân tích tổng lương gộp

Lợi ích bằng hiện vật

Kế hoạch ưu đãi ngắn hạn

Trợ cấp cố định bằng tiền

Lương cơ bản hàng năm

Tổng lương gộp

Tổng tiền mặt (1 + 2 + 3)
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Nhìn vào thị trường 

ASEAN



Vietnam Philippines
Brunei

Darussalam
Myanmar Malaysia Cambodia Lao PDR Thailand Indonesia

Professional 3.07% 2.93% 2.32% 2.04% 1.93% 1.70% 1.55% 1.27% 0.76%

Support 3.41% 4.45% 0.82% 1.50% 1.44% 0.59% 3.36% 1.10% 0.80%

Projected Inflation 5.50% 4.10% 0.00% 6.90% 3.60% 4.00% 5.50% 2.60% 6.90%
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Động thái thị trường và làm phát dự kiến (01 – 07, 2015)
Đông Nam Á

TB Đông Nam Á
Chuyên gia – 1.95%

Hỗ trợ – 1.94%

Lạm phát – 4.34%
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Indonesia

Myanmar

Philippines

Vietnam
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Malaysia

Thailand

Brunei

Tổng tiền lương hàng năm
(theo USD)

So sánh Tổng tiền lương ở thị trường ASEAN

Người cung cấp dịch vụ chuyên ngành/Kỹ thuật viên (BG-06)

Phân vị thứ 25:
$15,219

Phân vị thứ 50:
$16,076

Phân vị thứ 75:
$24,269

Phần dưới
từ Thấp nhất đến MRP

Phần trên
từ MRP đến Cao nhất
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So sánh Tổng tiền lương ở thị trường ASEAN

Nhân viên cấp cao – Chuyên gia (BG-10)

Phân vị thứ 25:
$38,173

Phân vị thứ 50:
$42,778

Phân vị thứ 75:
$54,464

Phần dưới
từ Thấp nhất đến MRP

Phần trên
từ MRP đến Cao nhất
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Cách trả lương điển hình
BG-6 Nhân viên hỗ trợ

Base Cash Allowance Varible Cash In-Kind BenefitsLương 

cơ bản
Trợ cấp tiền mặt

Tiền mặt thay 

đổi
Lợi ích bằng hiện vật
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Cách trả lương điển hình
BG-10 Cấp chuyên gia

Base Cash Allowance Varible Cash In-Kind BenefitsLương 

cơ bản
Trợ cấp tiền mặt

Tiền mặt thay 

đổi
Lợi ích bằng hiện vật



Văn phòng BG 

Quốc gia khảo sát



• Khảo sát tiền lương và phúc lợi

• Thiết kế bậc lương

• Đánh giá công việc, giải pháp quản trị năng lực và thành 

tích làm việc thông qua sử dụng hệ thống Community™ 

của chúng tôi

• Tư vấn về tiền lương, quản lý nhân viên người nước 

ngoài, chính sách nguồn nhân lực và thiết kế tổ chức

• Dữ liệu phúc lợi dành cho nhân viên người nước ngoài
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Birches Group:

• Warren Heaps – Đối tác (warren.heaps@birchesgroup.com )

• Kaye Avellana – Giám đốc phát triển mạng lưới (kaye.avellana@birchesgroup.com)

• Michelle Marcelo – Chuyên viên phân tích tiền lương cấp cao 

(michelle.marcelo@birchesgroup.com)

Online:

• Trang web của Birches Group

http://www.birchesgroup.com

• Các thị trường phát triển Tiền lương và phúc lợi LinkedIn Group

• Diễn đàn Nguồn nhân lực quốc tế

http://www.internationalhr.wordpress.com
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