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1. GIỚI THIỆU 
NHÀ SÁNG LẬP 
MS. LƯƠNG TÚ ANH



Quý khách hàng thân mến,

Tôi đã dành suốt 20 năm làm việc và gắn bó với thị trường BPO Việt Nam, chuyên về cho thuê ngoài nhân sự, phát triển đội ngũ và
đào tạo cho doanh nghiệp. Tôi khởi nghiệp cách đây gần 10 năm cũng trong ngành, cung cấp dịch vụ cho hàng trăm doanh nghiệp
FDI, các tập đoàn lớn tại Việt Nam. Là Tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp tăng trưởng trung bình hàng năm lên đến hơn 55%.
Mở rộng quy mô cả về số lượng nhân sự từ 30 đến gần 10.000 nhân sự và mở rộng khu vực hoạt động của doanh nghiệp.

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho thị trường, nhận định vấn đề mà doanh nghiệp chưa giải quyết được là khát ”Nguồn nhân
lực chất lượng cao”. Do đó, với 20 năm trong ngành, tôi và cộng sự thành lập doanh nghiệp với tên gọi Nodex, nhằm đem đến giải
pháp nhân sự và đào tạo giúp cho doanh nghiệp phát triển nguồn lực chất lượng cao đáp ứng mục tiêu kinh doanh và chiến lược về
nhân lực của tổ chức.

Thông tin dịch vụ sẽ được chia sẻ chi tiết sau Thư chào hỏi này.

Kính chúc sức khoẻ và thành công!

Nhà sáng lập – Tổng giám đốc Nodex
Lương Tú Anh

THƯ GỬI KHÁCH HÀNG



v TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)
v GIẢI THƯỞNG:

o Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2016 – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
o Top 10 Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam năm 2017 – Giải thưởng danh giá thuộc Trung ương Đoàn.
o Top 10 Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2018 – Giải thưởng của Hội DNT Hà Nội
o Doanh nhân tiêu biểu thủ đô 2016
o Bằng khen cho những thành tựu xuất sắc trong Khởi Nghiệp
o Bằng khen có những thành tích xuất sắc của Hội và phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2014 -2017

v KINH NGHIỆM
o 20 năm trong ngành Nhân sự, Đào tạo và Thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO)
o 10 năm quản trị và điều hành doanh nghiệp.
o 2015 – 2018: Giám Đốc Điều hành Mắt Bão Hà Nội - Mảng dịch vụ CNTT
o 2014 – 2021: Đồng Sáng lập và Tổng Giám Đốc của Mắt Bão BPO – Mảng dịch vụ Nhân sự thuê ngoài
o Tháng 03 - 2022: Sáng lập và Tổng Giám Đốc của Nodex Asia – Mảng dịch vụ Đào tạo và phát triển – Dịch vụ nhân sự
o 2020: Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Hà Nội
o 2016 – nay: Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu Tư Khởi nghiệp Việt Nam

v TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
o Tham gia các chương trình thiện nguyện của Trung ưng Đoàn: Áo ấm vùng cao tại Sơn La, tại Lạng Sơn.
o Tổ chức các hoạt động thăm hỏi người bệnh Tâm thần tại Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Phước
o Tổ chức hoạt động thăm hỏi trẻ emmô côi tại Làng Thiếu niên Thủ Đức
o Tham gia chia sẻ trong diễn đàn Bảo vệ Động vật hoang dã của WWF
o Hàng năm được giải thưởng Đơn vị đóng thuế tốt nhất của Tổng cục thuế HCM
o Tạo công việc làm mới cho hàng ngàn bạn trẻ
o Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp

THÔNG TIN NHÀ SÁNG LẬP NODEX – MS. LƯƠNG TÚ ANH



TRUYỀN THÔNG NÓI GÌ? 

v https://nhadautu.vn/giai-phap-doi-tac-nhan-su-cho-khu-cong-nghiep-d68577.html
v https://baodautu.vn/doanh-nhan-luong-tu-anh-giam-doc-cong-ty-co-phan-bpo-mat-bao-ham-muon-chinh-phuc-dinh-cao-

d51566.html
v https://www.matbao.com/en-US/Tin-tuc/Tin-tuc-cong-ty/CEO-Mat-Bao-BPO-Khoi-nghiep-can-co-%C4%91am-me-va-chap.aspx
v https://tienphong.vn/luong-tu-anh-tag134145.tpo
v https://doanhnhansaigon.vn/khoi-nghiep/khoi-nghiep-cung-tham-vong-dan-dau-nganh-dich-vu-thue-ngoai-1076574.html
v https://doanhnhansaigon.vn/chan-dung-doanh-nhan/10-doanh-nhan-tre-khoi-nghiep-xuat-sac-2016-1071236.html
v https://phunuvietnam.vn/tim-huong-di-tu-nhung-khoang-trong-thi-truong-26999.htm
v https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/print/tao-moi-truong-ho-tro-khoi-nghiep-trong-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-207613.html

https://baodautu.vn/doanh-nhan-luong-tu-anh-giam-doc-cong-ty-co-phan-bpo-mat-bao-ham-muon-chinh-phuc-dinh-cao-d51566.html
https://baodautu.vn/doanh-nhan-luong-tu-anh-giam-doc-cong-ty-co-phan-bpo-mat-bao-ham-muon-chinh-phuc-dinh-cao-d51566.html
https://www.matbao.com/en-US/Tin-tuc/Tin-tuc-cong-ty/CEO-Mat-Bao-BPO-Khoi-nghiep-can-co-%C4%91am-me-va-chap.aspx
https://tienphong.vn/luong-tu-anh-tag134145.tpo
https://doanhnhansaigon.vn/khoi-nghiep/khoi-nghiep-cung-tham-vong-dan-dau-nganh-dich-vu-thue-ngoai-1076574.html
https://doanhnhansaigon.vn/chan-dung-doanh-nhan/10-doanh-nhan-tre-khoi-nghiep-xuat-sac-2016-1071236.html
https://phunuvietnam.vn/tim-huong-di-tu-nhung-khoang-trong-thi-truong-26999.htm
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/print/tao-moi-truong-ho-tro-khoi-nghiep-trong-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-207613.html


KHÁCH HÀNG ĐÃ PHỤC VỤ 



KHÁCH HÀNG ĐÃ PHỤC VỤ 



KHÁCH HÀNG ĐÃ PHỤC VỤ 



§ Công ty TNHH Nodex Asia là nhà cung cấp dịch vụ Đào tạo và phát

triển nhân sự mang tên gọi “Phòng đào tạo CETA” và Dịch vụ “Phòng

nhân sự HRP” nhiều kinh nghiệm và giá trị dành cho doanh nghiệp. Với

sự tận tâm, am hiểu thị trường, cùng Đội ngũ lãnh đạo nhiều kinh

nghiệm, dịch vụ của Nodex song hành cùng doanh nghiệp, xây dựng

và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao và gắn bó với doanh

nghiệp.

§ Mô hình CETA xuyên suốt quá trình hợp tác – cung cấp dịch vụ tạo nên

chất lượng tuyệt vời cho các dịch vụ của Nodex

2. GIỚI THIỆU NODEX



GIỚI THIỆU 

Tầm nhìn
Song hành cùng doanh nghiệp,
đào tạo và phát triển nhân sự chất
lượng cao dành cho doanh nghiệp
toàn cầu.

Giá trị cốt lõi
Tốt với đội ngũ
Tốt với đối tác
Tốt với đất nước

Sứmệnh
Nodex là nhân tố góp phần vào
thành công của doanh nghiệp, áp
dụng tiêu chuẩn CETA (Sáng tạo –
Trí tuệ cảm xúc - Công nghệ – Đạt
được thành tựu)



“Bà Bùi Thị Minh Nguyệt – Giám đốc chiến lược và thu hồi nợ – HomeCredit Vietnam “ Chúng tôi 
đã sử dụng dịch vụ Đào tạo kỹ năng mềm của Nodex. Họ chu đáo và chuyên nghiệp! Đem đến 
cho đội ngũ của chúng tôi một trải nghiệm thú vị. Cám ơn Nodex.

Ông Thái Kim Thuận – Giám đốc nhân sự– F&B Global Brand “Dịch vụ Nhân sự của Nodex khác
biệt, đem lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp. Tôi luôn hài long với đội ngũ của Nodex. 

Bà Minh Anh – Giám đốc điều hành Sales&Marketing – Ariston Vietnam “Giảng viên của Nodex 
nhiều kinh nghiệm. Lớp học được tổ chức chuyên nghiệp, đội ngũ triển khai dịch vụ tốt!” 

Mr. Vijay Bhardwaj –Tổng Giám đốc - Dream Catcher “Tôi đã sử dụng dịch vụ nhân sự “HRBP” của 
Nodex. Tôi luôn yêu cầu chất lượng cao trong dịch vụ - họ đã đáp ứng và khiến tôi hài lòng!”

Ông. Hoàng Công Đoàn –Chủ tịch - Công ty CP Đầu Tư Sông Thao ”Dịch vụ HRBP của Nodex 
giúp chúng tôi tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro 
tốt cho doanh nghiệp”

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ NODEX 





Tiêu chí kỹ năng
làm việc chính
xác - đúng – đủ

Tiêu chí am hiểu
luật lao động –
luật bảo hiểm

Tiêu chí xử lý tai 
nạn lao động, 

phòng tránh rủi ro.

Tiêu chí cung cấp
thông tin và xử lý

yêu cầu

Tiêu chí về am hiểu
tâm lý, chuyên sâu
về trải nghiệm của

nhân viên
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NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN



TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG 

Tiêu chuẩn khi phục vụ và phối hợp với
Khách hàng

Tiêu chuẩn khi giao tiếp với nhân sự
của Khách hàng doanh nghiệp

• Hiểu biết và nắm thông tin về nhân sự khi giao

tiếp.

• Sử dụng ngôn từ lịch sự và thấu hiểu

• Khuyến khích nhân viên chia sẻ và lắng nghe

hiệu quả

• Hỗ trợ nhân viên vượt trên sựmong đợi

• Áp dụng tinh thần dịch vụ “Omotenashi - Khách hàng

luôn được đặt ở vị trí trung tâm và phục vụ hơn cả

mong đợi”

• Áp dụng thành thạo các kỹ năng mềm hiệu quả như:

Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lắng nghe thấu hiểu, Kỹ

năng cung cấp thông tin, Kỹ năng giải quyết vấn đề.

• Áp dụng hiệu quả mô hình quản lý công việc: Plan –

Do – Check – Action (PDCA)



DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA CÓ

“PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN” NHÂN SỰ? 



3. DỊCH VỤ 
PHÒNG ĐÀO TẠO CETA

(Là một phòng đào tạo bên ngoài, 
đáp ứng chiến lược phát triển

nhân sự của doanh nghiệp)



DỊCH VỤ “ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI” 

CỦA NODEX ĐẠT KẾT QUẢ TỐT NHẤT THÔNG QUA 

MÔ HÌNH CETA 

v Creativity (Sáng tạo) 

v Emotional Intelligence (Trí tuệ cảm xúc)

v Technology (Công nghệ)

v Achievement (Đạt được thành tựu)

MÔ HÌNH “PHÒNG ĐÀO TẠO CETA”



Ø Giúp doanh nghiệp đào tạo và phát triển được đội ngũ nhân

lực chất lượng cao.

Ø Song hành triển khai mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp

thông qua đào tạo và phát triển đội ngũ bán hàng

Ø Không cần xây dựng và phát triển bộ phận đào tạo trong tổ

chức

Ø Toàn bộ hoạt động đào tạo nội bộ sẽ được CETA quản lý và

vận hành

“PHÒNG ĐÀO TẠO CETA” GIÚP GÌ CHO DOANH NGHIỆP? 



Mục tiêu:
1. Giải quyết vấn đề nguồn lực chất lượng cao của

tổ chức
2. Giúp nhân viên cải tiến chất lượng công việc và

đạt mục tiêu bán hàng.
3. Thoả mãn nhu cầu phát triển của nhân viên

trong tổ chức
4. Quản lý lộ trình học tập, đánh giá sự phát triển

của nhân sự và chuẩn bị đội ngũ kế cận
5. Đề xuất phương án phát triển đội ngũ gắn với

phát triển kinh doanh thông qua đào tạo.

MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC

Phương pháp triển khai: 
Ø Phân tích

Ø Nghiên cứu trường hợp

Ø Giám sát

Ø Báo cáo

Ø Đề xuất cải tiến



QUY TRÌNH TRIỂN KHAI



CHI TIẾT HẠNG MỤC TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC 





PHẦN MỀM 
QUẢN LÝ HỌC TẬP 
LMS 
(Đối tác VietED) 



PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC TẬP - LMS (VietED)



PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC TẬP – LMS (VietED)



DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA CÓ

“PHÒNG NHÂN SỰ”?



4. DỊCH VỤ 
“PHÒNG NHÂN SỰ HRP”

NODEX trở thành phòng
nhân sự bên ngoài dành
cho doanh nghiệp và thực
hiện tất cả nghiệp vụ
nhân sự trong một dịch vụ
trọn gói



Ø Giúp doanh nghiệp có một bộ phận nhân sự chuyên nghiệp bên

ngoài, không cần xây dựng, phát triển và quản lý bộ phận nhân sự

Ø Tiết kiệm chi phí

Ø Cải tiến chất lượng nhân sự và tăng tỷ lệ gắn bó với doanh nghiệp

Ø Tăng lợi thế cạnh tranh thông qua phát triển bộ phận nhân sự, hệ

thống quản trị nhân sự.

Ø Tăng giá trị doanh nghiệp và tăng tỷ lệ quyết định đầu tư vào doanh

nghiệp

“PHÒNG NHÂN SỰ HRP” GIÚP GÌ CHO DOANH NGHIỆP? 



1. Thực hiện các công việc hành chính, tuyển dụng, tính lương
thưởng, bảo hiểm, đại sứ nhân sự, chuyên nghiệp đáp ứng
quy mô của doanh nghiệp.

2. Giảm tỷ lệ biến động nhân sự.
3. Đánh giá được thái độ và mức độ hài lòng của nhân viên.
4. Thoảmãn nhu cầu phát triển của nhân viên trong tổ chức
5. Đảm nhận vai trò đối tác chiến lược gắn với chiến lược kinh

doanh và tăng lợi thế cạnh tranh.

MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC



MÔ TẢ TÍNH NĂNG DỊCH VỤ “PHÒNG NHÂN SỰ - HRP”



QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

Thực hiện các
bước khảo sát
đánh giá hiện
trạng

CHẾ ĐỘKHẢO SÁT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁI LẬP

Hoạch định mức
lương, chính sách,
chế độ, phúc lợi,
tư vấn cho doanh
nghiệp

Giải pháp trọn gói –
thực hiện tất cả
chức năng phòng
hành chính nhân sự

Thực hiện dịch vụ:
tuyển dụng, đào tạo
hội nhập, tính lương,
BHXH, Thuế,

Tổ chức đánh giá/
khảo sát nhân
viên.

Giải quyết các
tranh chấp lao
động. Báo cáo
định kỳ



• Ban điều phối dự án: dầy dặn kinh nghiệm
vận hành dự án. Trưởng ban điều phối có
gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành
nhân sự, BPO, 10 năm kinh nghiệm quản
trị doanh nghiệp và thành viên là các
chuyên gia nhân sự trong các tập đoàn đa
quốc gia.

• Giám đốc vận hành: nhiều kinh nghiệm
trong quản lý vận hành dự án nhân sự. 12
năm kinh nghiệm quản trị nhân sự và 8
năm kinh nghiệm quản lý vận hành BPO.

• Trưởng bộ phận vận hành dự án: kinh
nghiệm quản lý dự án và quản trị nhân sự.
Kinh nghiệm 6 – 7 năm trong ngành BPO.

SƠ ĐỒ VẬN HÀNH 



“Nguồn nhân lực chất lượng cũng giống như tài

nguyên thiên nhiên – thường bị chôn sâu. Bạn cần đi

tìm, đào tạo và phát triển vì tài nguyên giá trị không

có đâu đó trên bề mặt”



THANK YOU
FOR STAYING WITH US

CÔNG TY TNHH NODEX ASIA
Lux 6, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM

info@nodex.asia 08.7777.2299 www.nodex.asia - www.nodex.world

Văn phòng tại HCM: 171 – 175 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM
Văn phòng tại Hà Nội: 45 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội


