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DIch vU Tư vấn 
Con ngưƠi & Thay đổi

Thay đổi là một phần của cuộc sống: công nghệ, quy trình và lực lượng lao động. Vì vậy, ngay lúc
này, chúng ta nên tự hỏi những câu hỏi sau:

– Làm thế nào để chúng ta ra quyết định dựa trên 
thông tin và bằng chứng xác thực nhiều hơn?

– Làm thế nào để tối ưu hóa kỹ thuật số trong Nhân 
Sự? 

– Tôi nên định hình lực lượng lao động như thế nào? 
– Làm thế nào để kiểm soát rủi ro và các nguyên tắc

tốt hơn? 
– Thay đổi nào trong vốn nhân lực sẽ mang lại giá trị?

Cách tiếp cận của KPMG, gọi là “Powered HR”, sẽ mang lại cách nhìn sâu sắc để trả lời những câu hỏi này. 
Powered HR thuộc KPMG Powered Enterprise, hướng tới việc tận dụng sức mạnh của công nghệ mới để 
đương đầu với các khó khăn tạo ra bởi thay đổi trong tổ chức. 

Cách tiếp cận mới này đòi hỏi sự linh hoạt và Nhân Sự cần dẫn dắt cuộc chuyển đổi này. Người lao động
ngày càng làm việc thông minh hơn, vì vậy, bộ phận Nhân Sự cần trở thành tác nhân tạo ra thay đổi, chủ
động đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi lực lượng lao động. 

Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng bạn trong cuộc hành trình nâng cao giá trị của con người, của
lực lượng lao động trong tổ chức của bạn, bởi chúng tôi hiểu rõ rằng

“Có được lực lượng lao động linh hoạt, được trao quyền và trang bị đầy đủ thông 
tin và công nghệ là một trong những ưu tiên hàng đầu – cũng như một trong những 
thử thách lớn nhất – đối với doanh nghiệp hiện nay trên toàn thế giới .”
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NhƯng dIch vU mà chúng tôi cung cấp
Đội ngũ Tư vấn Con người & Thay đổi KPMG sẽ đồng hành cùng bạn để định vị cuộc chuyển đổi trên toàn
tổ chức, nhằm mang lại hiệu quả chưa từng có trước đây. Để làm được điều này, chúng tôi tập trung vào hai
khía cạnh của chương trình chuyển đổi:

— Thay đổi chính sách Nhân Sự qua những chương trình chuyển đổi phức tạp, quy mô lớn; và
— Chuyển đổi bộ phận Nhân Sự

Bộ công cụ của chúng tôi tập trung vào:
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• Chiến lược của bộ phận Nhân Sự và lộ trình chuyển đổi
• Phát triển mô hình cung cấp dịch vụ Nhân Sự
• Những phương cách tạo giá trị gia tăng cho Nhân sự
• Áp dụng phần mềm nhân sự và Powered HR
• Gắn kết và truyền thông

Chuyển đổi
Bộ phận Nhân Sự

• Chiến lược nhân tài, xác định nhân viên tiềm năng và 
hoạch định người kế nhiệm 

• Khung năng lực, phát triển năng lực lãnh đạo và lộ trình 
nghề nghiệp của nhân viên

• Thương hiệu nhà tuyển dụng, trải nghiệm và sự gắn kết 
của nhân viên 

• Chiến lược và giải pháp đào tạo

• Phát triển hệ thống đãi ngộ toàn diện
• Định hình lực lượng lao động
• Cung ứng lực lượng lao động
• Phát triển và chuyển đổi lực lượng lao động

• Thiết kế và hiệu quả tổ chức
• Phân quyền, phân nhiệm
• Quản lý hiệu quả công việc
• Chẩn đoán / Kiểm toán bộ phận Nhân Sự và văn hóa

doanh nghiệp
• Lãnh đạo trong thay đổi và chiến lược thay đổi
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1. Chúng tôi mang lại những kết quả
quan trọng đối với tổ chức:

KPMG rất linh hoạt và đa năng, chúng tôi sẽ đồng
hành cùng bạn từ việc lên chiến lược đến thiết kế, 
thực thi, cải thiện và quản trị.  

Sự hài lòng và cảm giác đạt được thành tựu
trong công việc xuất phát từ việc tạo ra giá trị, 
gây dựng lòng tin và đem đến hiệu quả cho
khách hàng. Và tất cả thành viên của chúng
tôi đều có một mục tiêu bao trùm chung: tạo
ra sự khác biệt hôm nay, đồng thời góp phần
tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế
hệ tương lai. 

05 lý do để làm việc cùng KPMG
2. Chúng tôi hiểu cách doanh nghiệp 

hoạt động:
Chúng tôi làm việc cùng nhiều công ty đưa tin lớn để 
cập nhật những chuẩn mực hàng đầu đối với bộ 
phận Tài Chính, Nhân Sự và Chuỗi Cung Ứng, với 
tốc độ và hiểu biết mà KPMG Powered Enterprise 
mang lại3. Chúng tôi làm được việc:

Khi bạn áp dụng một một mô hình doanh nghiệp mới, 
toàn tổ chức sẽ bị ảnh hưởng. Khi bạn thay đổi cách
một bộ phận hoạt động, bạn cần cân nhắc đến ảnh
hưởng của việc này đối với nhân viên, cũng như là
quy trình, thuế và công nghệ. Bạn cần nhìn vào bức
tranh tổng thể cũng như không bỏ qua những điều
căn bản nhất.  

4. Chúng tôi tận dụng công nghệ tối đa:
Hiện nay, gần như tổ chức nào cũng áp dụng kĩ thuật 
số, nhưng công nghệ cần phải trở thành một công cụ 
phục vụ cho chiến lược của bạn. Chiến lược kinh 
doanh sẽ định hình giải pháp công nghệ mà tổ chức 
cần. 

5. Chúng tôi đồng hành cùng bạn – suốt
quãng đường:

Có nhiều lý do khách quan khiến khách hàng lựa
chọn KPMG, từ mạng lưới toàn cầu đến hiểu biết về
doanh nghiệp hay những chiến lược đổi mới khả thi. 
Nhưng lý do mang tính quyết định chính là chất
lượng và sự tận tâm của từng thành viên trong đội
ngũ sẽ làm việc cùng với bạn.
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Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ
chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách
có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người
đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên thông tin ở đây
nếu không có sự tư vấn từ các chuyên viên sau khi xem xét từng tình huống cụ thể.
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