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Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2016

THƯ MỜI TÀI TRỢ
Kính gửi các Lãnh đạo Doanh nghiệp và Tổ chức

Hiệp hội Nhân sự/Human Resources Association là tổ chức nghề nghiệp, phi lợi nhuận, phi chính phủ, tự chủ về
tài chính, có Điều lệ tuân thủ pháp luật Việt Nam, do các chuyên gia trong ngành quản trị nguồn nhân lực Việt
Nam thành lập, trên cơ sở tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cống hiến để phát triển bền vững.

Tên “HRA” được sử dụng từ tháng 4 năm 2004. Tiền thân của HRA là HRC (Câu lạc bộ Nhân sự/Human
Resources Club) - được hình thành theo sáng kiến của Coopers & Lybrand từ năm 1995. HRA đã được Coopers &
Lybrand, sau đó là Price Waterhouse Coopers trợ giúp để hoạt động đến tháng 2/2004.

12 năm qua, HRA đã hợp lực phát triển thành hiệp hội nghề nghiệp có uy tín đối với cộng đồng các nhà quản trị
nguồn nhân lực chuyên nghiệp tại Việt Nam và được các cơ quan, tổ chức của Việt Nam (VCCI, Bộ Lao động
TBXH, Tổng cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…) và Quốc tế (Tổ chức
Lao động Quốc tế - ILO, Hiệp hội Quản trị Nguồn Nhân lực Châu Á Thái Bình Dương - APFHRM…) ghi nhận
đóng góp hữu ích, tích cực cho sự phát triển của nguồn nhân lực Việt Nam và khu vực. Gần 160 hội viên HRA
hiện nay đều là các nhà Quản lý cấp trung và cấp cao trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, quản lý doanh nghiệp
của các công ty đa quốc gia, các tập đoàn có uy tín của Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các doanh
nghiệp cổ phần và tư nhân Việt Nam. Hội viên của HRA là các đối tác đồng hành cùng Ban lãnh đạo của đơn vị
mình quản lý và phát triển hàng trăm nghìn nhân viên trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, với quy
mô nhỏ, vừa và lớn. Từ tháng 10 năm 2014, HRA là đại diện duy nhất của Việt Nam được APFHRM công nhận là
thành viên chính thức.

HRA tổ chức ít nhất 5 hội thảo đào tạo chuyên môn chất lượng cao hàng năm, các diễn đàn, hoạt động ngoại
khóa…và duy trì nhiều năm qua nên thu hút sự tham gia không chỉ của hội viên mà còn của rất nhiều cá nhân, tổ
chức có uy tín của Việt Nam và Quốc tế trong ngành hoặc liên quan đến quản trị, phát triển nguồn nhân lực hoặc
mong muốn phát triển nguồn nhân lực Việt Nam với tư cách các Đối tác đồng hành, các Nhà tài trợ. Lịch các hội
thảo năm 2016, Danh mục các hội thảo đã được tổ chức trước đây cùng tên các Nhà tài trợ/ Đơn vị đồng hành các
sự kiện của HRA từ 2012 đến 2015 đính kèm Thư này để Quí vị tham khảo.

Ban Điều Hành HRA trân trọng kính mời Quý Công ty, Tổ chức tham gia các hội thảo chuyên môn năm 2016
của HRA với tư cách là các Đối tác đồng hành, các Nhà tài trợ. Ban Điều Hành HRA đánh giá rất cao đóng góp
của Quí vị đối với sự phát triển đội ngũ các nhà quản trị nguồn nhân lực Việt Nam nói riêng và phát triển chất
lượng nguồn nhân lực Việt Nam nói chung. Trong các hoạt động này Quí vị có cơ hội để giới thiệu các sản phẩm
và dịch vụ của công ty, tổ chức Quý vị tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của mình - hội viên HRA và
doanh nghiệp của họ.
Mời Quí vị xem Quyền lợi của các Đối tác đồng hành, Nhà tài trợ kèm theo đây và liên lạc để đồng hành cùng
HRA.
Trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp và Tổ chức.
TM/Hiệp hội Nhân sự (HRA)

Vũ Thị Mai Thu,
Chủ tịch
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QUYỀN LỢI CỦA ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH, NHÀ TÀI TRỢ
(viết tắt chung là “NTT”)
QUYỀN LỢI

I.

TÀI TRỢ
KIM CƯƠNG

TÀI TRỢ
VÀNG

TÀI TRỢ
BẠC

TÀI TRỢ
ĐỒNG

50 triệu đồng

30 triệu
đồng

20 triệu
đồng

10 triệu
đồng

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

I.1 Truyền thông & Hình ảnh trước, trong và sau sự kiện
Tên, Logo, thông tin về NTT được giới thiệu trên các
tài liệu quảng bá sự kiện và trên website của HRA
trước sự kiện

X

X

X

X

Tên, Logo của NTT được giới thiệu trên băng rôn hoặc
Standee và phông chính tại sự kiện

X

X

X

X

6 tháng

3 tháng

1 tháng

Thông tin về NTT được nhắc đến trong các bài viết về
sự kiện đăng trên trang web của HRA sau khi sự kiện
kết thúc

X

X

X

Banner quảng bá thương hiệu của NTT trên trang web
HRA, từ ngày ký hợp đồng/thỏa thuận tài trợ; logo của
NTT trong bài giới thiệu trước sự kiện sẽ link với
trang web của NTT

6 tháng

3 tháng

1 tháng

Đưa bài giới thiệu ngắn khoảng 01 trang viết về hoạt
động kinh doanh của NTT trên trang Web HRA trong
vòng 01 năm, từ ngày ký hợp đồng/thỏa thuận tài trợ

3 tháng

1 tháng

Quảng bá thương hiệu, cơ hội tìm kiếm đối tác với các
NTT khác tham gia chương trinh

X

X

X

X

NTT được đặt standee tại nơi tổ chức sự kiện

X

X

X

X

NTT được phát tờ rơi tại bàn đăng ký sự kiện hoặc
cuối sự kiện

X

X

X

X

Được có 01 bàn bày sản phẩm để bán tại hành lang,
nơi tổ chức sự kiện

X

X

X

X

NTT được phát biểu giới thiệu, quảng bá dịch vụ của
DN trong thời gian 5’-10’ phút tại sự kiện tài trợ

X

X

X

Đưa thông tin NTT (Tên, logo, địa chỉ, điện thoại,
email) trên trang Web HRA, từ ngày ký hợp
đồng/thỏa thuận tài trợ

X

I.2 Quảng bá sản phẩm, dịch vụ
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TÀI TRỢ
KIM CƯƠNG

TÀI TRỢ
VÀNG

TÀI TRỢ
BẠC

TÀI TRỢ
ĐỒNG

50 triệu đồng

30 triệu
đồng

20 triệu
đồng

10 triệu
đồng

1 năm

6 tháng

3 tháng

MC giới thiệu là NTT cho chương trình

X

X

X

X

Ban tổ chức cảm ơn khi kết thúc chương trình/sự kiện

X

X

X

X

Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ & tặng sản phẩm,
voucher sử dụng dịch vụ cho Hội viên HRA và khán
giả trong chương trình hội thảo, sự kiện (5 phút đầu
giờ, 5 phút cuối giờ, giữa chương trình – trao đổi cụ
thể)

X

X

X

X

Được thay đổi cập nhật các mức tài trợ

X

X

X

X

Được tặng miễn phí giấy mời tham gia sự kiện tài trợ

5

3

2

1

Được tặng miễn phí giấy mời tham gia các hội thảo
chuyên môn khác của HRA trong vòng 1 năm

3

2

1

QUYỀN LỢI

II.

QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG

Được đăng thông báo tuyển dụng miễn phí các vị trí
cần tuyển trên trang web của Hiệp hội nhân sự
III.

IV.

TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

QUYỀN LỢI KHÁC

Lưu ý: Mọi thông tin xin liên hệ về địa chỉ sau:
Ban Truyền thông - Đối ngoại HRA: Chị Yến Đỗ, 0904155707, yendt2002@yahoo.com.hk
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HRA - LỊCH HỘI THẢO, HOẠT ĐỘNG 2016
Bản chính thức, cập nhật 22/2/2016
TT Ngày/tháng

Chiều thứ 7,

1
19/3/2016

Chiều thứ 7,

2
14/5/2016

3

Cả ngày CN,

Hoạt động/Chủ đề
Hội thảo chuyên môn,
Người dẫn dắt: TS. Ngân Bình
Chủ đề: Đảm bảo tuân thủ pháp luật
phục vụ công tác thanh tra về chính sách
lao động tại doanh nghiệp

Phụ trách nội
dung

Ban Pháp luật
Lao động

Hội thảo chuyên môn
Chủ đề: Đánh giá, thưởng hiệu quả

Ban Lương,
Phúc lợi

làm việc

Dã ngoại, Xây dựng đội ngũ

19/6/2016

Ban PTHV chủ
trì; Ban TC-HC,
BĐH, NCV, NTL
hỗ trợ)

Đối tác đồng hành (ĐTĐH)
Nhà tài trợ (NTT)
OCD, JLT (đối tác đồng hành)
Chào đón thêm các
NTT/ĐTĐH
OCD, JLT (đối tác đồng hành)
Chào đón thêm các
NTT/ĐTĐH
OCD, JLT (đối tác đồng hành)
Chào đón thêm các
NTT/ĐTĐH
OCD, JLT (đối tác đồng hành)

4

Sáng Thứ 7,
16/7/2016

Hội thảo chuyên môn
Chủ đề: Xây dựng lộ trình công danh

Chào đón thêm các
NTT/ĐTĐH

Hội thảo thường niên/HRA Annual

5

Ban Đào tạo Phát triển

Chiều Thứ 7,

Workshop

17/9/2016

Chủ đề: Hoạch định nguồn nhân lực và
Định biên nhân sự

Ban Chiến lược
Nguồn nhân lực

OCD, JLT (đối tác đồng hành)
Chào đón thêm các
NTT/ĐTĐH

Hội thảo chuyên môn

6

Chiều Thứ 7, Chủ đề: Sử dụng hiệu quả mạng xã hội và

12/11/2016

OCD, JLT (đối tác đồng hành)
Ban Tuyển dụng

công nghệ vào tuyển dụng & thu hút

Chào đón thêm các
NTT/ĐTĐH

lao động;
Chủ tịch, Ban

7

Sáng CN,

Tổng kết hoạt động năm 2016

Tài chính - Hành

15/1/2017

và thông qua Kế hoạch 2017 của HRA

chính, BĐH,

Chào đón các NTT/ĐTĐH

NCV, NTL
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HRA - DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH, NHÀ TÀI TRỢ
2012 – 2015
STT

Tên nhà tài trợ

Mức tài trợ

Hoạt động/Chủ đề

Thời gian

1

ACC

Đồng

Khung năng lực - Xu hướng ứng dụng trong
bối cảnh hội nhập

9/20/2015

HRBP – Đối tác chiến lược nhân sự

9/22/2013

Sử dụng linh hoạt quỹ lương
trong thời kỳ khủng hoảng

12/2/2012

Khung năng lực - Xu hướng ứng dụng
trong bối cảnh hội nhập

9/20/2015

2

ACCA

Đồng

3

Apollo

Vàng

Tổng kết hoạt động năm 2014 và thông qua
Kế hoạch 2015 của HRA

1/18/2015

4

Bệnh viện Ung bướu
Hưng Việt

Đồng

Hoạch định đội ngũ kế cận

10/26/2012

5

Birches Group, LLC

Bạc
Bạc

6

7
8

9

British Council

Connect
Teambuilding
Crestcom

Đại học
Ngoại thương (FTU)

Hỗ trợ hội
trường
Hoạt động
XDĐN
Diễn giả

Đồng tổ chức

Xây dựng chế độ đãi ngộ hiệu quả
cho thị trường mới nổi
Kỷ niệm 10 năm thành lập HRA & Tọa đàm
chuyên môn: Chân dung Nhà quản trị
Nhân sự thế kỷ 21
Phòng ngừa rủi ro khi chấm dứt
hợp đồng lao động

3/21/2015
6/8/2014
6/2/2013

Dã ngoại 2015

5/13/2015

Quản lý phong cách làm việc

11/21/2013

Hội thảo năm (HRA Annual Workshop): Xây
dựng và triển khai chiến lược Nguồn nhân lực
từ Chiến lược Kinh doanh

9/20/2014

Khung năng lực - Xu hướng ứng dụng trong
bối cảnh hội nhập

9/20/2015

Phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu
trong nghiệp vụ quản trị nhân sự

11/29/2015

10

Gras Savoye Willis
Vietnam Insurance
Brokers

Bạc

Giải pháp hiệu quả và linh hoạt trong sử dụng
nguồn nhân lực

5/22/2015

11

HAY Group

Diễn giả

Xây dựng tiêu chí đánh giá & hệ thống
quản lý thực hiện công việc

4/13/2012

12

Hiring Boss

Đồng

Phòng ngừa rủi ro khi chấm dứt
hợp đồng lao động

6/2/2013

13

Human Dynamic

Vàng

Kỷ niệm 10 năm thành lập HRA & Tọa đàm
chuyên môn: Chân dung Nhà quản trị
Nhân sự thế kỷ 21

6/8/2014

Đồng

Hội thảo năm (HRA Annual Workshop): Xây
dựng và triển khai chiến lược Nguồn nhân lực
từ Chiến lược Kinh doanh

14

Hyperlogy

9/20/2014
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STT

Tên nhà tài trợ

Mức tài trợ

Hoạt động/Chủ đề

Thời gian

15

ICAEW

Đồng

Khung năng lực - Xu hướng ứng dụng
trong bối cảnh hội nhập

9/20/2015

Đồng

Kỷ niệm 10 năm thành lập HRA & Tọa
đàm chuyên môn: Chân dung Nhà quản trị
Nhân sự thế kỷ 21

6/8/2014

Dã ngoại 2015
Quản lý phong cách làm việc
Các giá trị gắn kết nhân viên
Quản lý sự thay đổi

6/14/2015
11/21/2013
7/19/2013
3/24/2013

Đồng

Kỹ năng xây dựng văn bản nội bộ tạo
công cụ quản trị nguồn nhân lực hiệu quả

5/16/2014

Diễn giả

Giải pháp hiệu quả và linh hoạt trong
sử dụng nguồn nhân lực

5/13/2015

6/8/2014

16

17
18
19

20

JLT
Jobs Ville
Khách sạn Mường
Thanh

Bạc
Đồng
Hỗ trợ hội
trường

Manpower Group

21

MSB

Bạc

Kỷ niệm 10 năm thành lập HRA & Tọa
đàm chuyên môn: Chân dung Nhà quản trị
Nhân sự thế kỷ 21

22

MSI

Diễn giả

Dã ngoại 2015

6/14/2015

23

My Tour

Bạc

Tổng kết hoạt động năm 2014 và thông
qua Kế hoạch 2015 của HRA

1/18/2015

Bạc

Kỷ niệm 10 năm thành lập HRA & Tọa
đàm chuyên môn: Chân dung Nhà quản trị
Nhân sự thế kỷ 21

6/8/2014

Đồng

Hội thảo năm (HRA Annual Workshop):
Xây dựng và triển khai chiến lược
Nguồn nhân lực từ Chiến lược Kinh doanh

9/20/2014

Khung năng lực - Xu hướng ứng dụng
trong bối cảnh hội nhập

9/20/2015

Phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ
liệu trong nghiệp vụ quản trị nhân sự

11/29/2015

24

25

Navigos Search

OCD
Đối tác đồng
hành

26

Oracle

Đồng

Phong thủy và nhân tướng học
trong tuyển dụng

3/22/2014

27

Phòng khám Yecsanh

Đồng

Kỹ năng xây dựng văn bản nội bộ tạo
công cụ quản trị nguồn nhân lực hiệu quả

5/16/2014

28

PJICO Insurance

Đồng

Kỷ niệm 10 năm thành lập HRA & Tọa
đàm chuyên môn: Chân dung Nhà quản trị
Nhân sự thế kỷ 21

6/8/2014

29

Profile International

Đồng

HRBP – Đối tác chiến lược nhân sự

9/22/2013

30

PwC

Vàng

Kỷ niệm 10 năm thành lập HRA & Tọa
đàm chuyên môn: Chân dung Nhà quản trị
Nhân sự thế kỷ 21

6/8/2014
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STT

Tên nhà tài trợ

Mức tài trợ
Bạc

31
32
33

34

35

RGF
Thomas International
Towers Watson

Trung tâm tổ chức sự
kiện Long Vĩ

Vinaphone

Vàng + Diễn
giả
Đồng
Diễn giả

Hỗ trợ hội
trường

Bạc

Hoạt động/Chủ đề
Tổng kết hoạt động năm 2014 và thông qua
Kế hoạch 2015 của HRA
Phương pháp tuyển dụng theo
Khung năng lực
Quản lý phong cách làm việc

Thời gian
1/18/2015
7/24/2015
11/21/2013

Xây dựng chế độ đãi ngộ hiệu quả
cho thị trường mới nổi

3/21/2015

Tổng kết hoạt động năm 2014 và thông qua
Kế hoạch 2015 của HRA

1/18/2015

Bộ luật lao động 2012

8/17/2012

Quản lý tài năng

6/29/2012

Tổng kết hoạt động năm 2014 và thông qua
Kế hoạch 2015 của HRA

1/18/2015
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