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Chúng ta đang sống trong những ngày đầu Xuân 
Quý Mão 2023 với những khởi đầu cho một năm 
mới đầy hy vọng ở phía trước. Xuân mới, ai ai cũng 
tràn đầy nhiệt huyết, khí thế cho những dự định 
mới.

BRAVO cũng như rất nhiều doanh nghiệp khác 
cũng đã bước vào những ngày làm việc nghiêm túc 
sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài. Bên cạnh 
những hoạt động chào xuân thì các hoạt động sản 
xuất kinh doanh đã trở về guồng quay vốn có. 

Nội san BRAVO Focus số 85 sẽ cùng bạn đọc sống 
trong không khí mùa xuân qua các hoạt động của 
BRAVO cả nước trong tháng 1 vừa qua.

Trân trọng.

Ban biên tập

Tập san nội bộ Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
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TIN NỔI BẬT THÁNG 01
Khen thưởng rộn ràng khắp 3 miền

BRAVO HCM
Khép lại quý IV/2022, BRAVO HCM đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong công tác SXKD đến từ các phòng ban trong văn 
phòng. Đây là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của cả tập thể vì sự phát triển chung của BRAVO. Tại cuộc họp 
Tổng kết quý IV/2022, Ban Lãnh đạo công ty đã đặc biệt dành nhiều lời khen ngợi và quyết định khen thưởng cho các cá 
nhân, tập thể đã hoàn thành xuất sắc công việc.

BRAVO Đà Nẵng
Sáng ngày 17/1, sau khi tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tháng 12, BRAVO ĐN đồng thời trao thưởng 
“nóng” tới các CBNV đạt thành tích nổi bật trong công việc gồm có: Khen thưởng các CBNV phòng Công nghệ đã có đóng 
góp trong việc nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện sản phẩm phần mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN). Khen thưởng CBNV 
Nguyễn Trần Ngọc Bích (Phòng Kinh doanh 1) đã nỗ lực thực hiện ký kết thành công hợp đồng cung cấp phần mềm BRAVO 
ERP cho Tổng Công ty sông Gianh.

BRAVO Hà Nội
Sáng ngày 16/01, các thành viên BRAVO HN phấn khởi đón nhận cơn mưa thưởng nóng từ Ban lãnh đạo: Khen thưởng các 
Khối phòng, bộ phận có đóng góp trong việc nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện sản phẩm phần mềm BRAVO 8R3 
(ERP-VN). Khen thưởng nhóm CBNV phòng Kỹ thuật Triển khai 3 đã nỗ lực thực hiện triển khai hợp đồng cung cấp phần 
mềm BRAVO ERP cho Công ty CP dinh dưỡng Quốc tế CNC. 

Sáng ngày 12/01 vừa qua, tại phòng hội thảo tầng 8 của 
Đại học Tài chính – Ngân hàng đã diễn ra lễ ký kết thỏa 
thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO và 
Viện Công nghệ Thông tin (CNTT), Đại học Tài chính – 
Ngân hàng. Sự kiện chính thức đặt dấu mốc quan trọng 
cho quá trình hợp tác lâu dài, tin cậy giữa nhà trường và 
phía doanh nghiệp.

BRAVO ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Tài 
chính – Ngân hàng



04

Gửi quà và chúc Tết gia đình CBNV dịp Xuân Quý Mão
Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống của Việt Nam. Mỗi độ Tết đến xuân về, những món quà Tết 
lại được đại diện Ban lãnh đạo công ty gửi tới tận tay CBNV như lời cảm ơn cho những cống hiến trong năm vừa qua và chúc 
mừng cho năm mới. Năm nay, những món quà ý nghĩa đó lại tiếp tục được gửi đến tận tay các CBNV như lời cảm ơn cho 
những cống hiến trong năm vừa qua và chúc mừng cho năm mới.
Bên cạnh đó, những lời chúc và món quà Tết còn được gửi đến gia đình (thân sinh) của các CBNV bằng cách trao trang 
trọng trao tại văn phòng công ty, như một lời tri ân sâu sắc đến những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng các CBNV; 
và luôn là hậu phương vững chắc để mỗi người yên tâm công tác tốt. 

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD 2022 và kế 
hoạch 2023 tại BRAVO 3 miền

Gala Tất niên 2022 – chào Xuân Quý Mão 2023 

Vừa qua, Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và 
kế hoạch năm 2023 đã được tổ chức lần lượt tại BRAVO 
HCM vào ngày 05/01, tại BRAVO ĐN vào ngày 07/01 và tại 
BRAVO HN vào ngày 09/01 với sự tham dự của Ban lãnh 
đạo công ty cùng toàn thể cán bộ cấp quản lý tại mỗi 
miền. Với những thành quả đã đạt được trong năm 2022 
và mục tiêu đã đề ra cho năm 2023, toàn thể CBNV BRAVO 
cùng nhau cố gắng, quyết tâm và nỗ lực hơn .

Như thông lệ hàng năm, hòa vào không khí hân hoan phấn 
khởi đón chào những ngày đầu năm mới và tạm biệt năm 
cũ, toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO lại 
cùng nhau quây quần trong đêm tiệc tất niên, tận hưởng 
bầu không khí ấm cúng và tràn ngập niềm vui. 
Ngày 12/01, chương trình đã được diễn ra tại cả 3 miền, rất 
nhiều những khoảnh khắc đẹp trong đêm tiệc Gala Tất 
niên 2022 đã được ghi nhận.

Vui hết mình với BRAVO Games Day 2023 Tưng bừng khai xuân trên khắp BRAVO 3 miền

Đã trở thành thông lệ mỗi dịp tết đến xuân về tại BRAVO 
HN, ngày hội BRAVO Games Day được tổ chức vào ngày 
làm việc cuối cùng của năm (âm lịch) là hoạt động thu hút 
sự quan tâm và hào hứng tham gia của tất cả các thành 
viên. Năm nay, BTC thông báo 4 bộ môn hấp dẫn tham gia 
thi đấu bao gồm: Đế chế, Liên quân Mobile, Cá ngựa và 
Billiard. Ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần đã 
khép lại với những kỷ niệm khó quên, các thành viên 
BRAVO-HN một lần nữa được dịp vui hết mình và rinh lộc 
lớn về nhà.

Đã thành truyền thống hàng năm tại BRAVO, vào ngày làm 
việc đầu tiên của năm mới, các thành viên ai ai cũng háo 
hức lên công ty để cùng quây quần tham gia các hoạt 
động “Khai xuân” tại văn phòng, mở đầu cho một năm làm 
việc đầy may mắn và thành công. Phát biểu trong lễ khai 
xuân, đại diện BLĐ công ty tại BRAVO ba miền đã gửi 
những lời chúc mừng năm mới An khang – Thịnh vượng – 
Thành công tới toàn thể CBNV, đồng thời khẳng định niềm 
tin vào một năm mới với những thay đổi bứt phá và gặt hái 
nhiều thắng lợi mới. 



Những Quản lý tài ba của BRAVO
Để có được một BRAVO phát triển vững mạnh đạt được những thành quả trong năm 2022 vừa rồi, mỗi phòng ban 
trong công ty đều phải từng ngày nỗ lực với nhiệm vụ của mình, cũng như phối hợp ăn ý cùng các bộ phận khác, nhằm 
tạo ra một tập thể làm việc thống nhất, hiệu quả. Ngoài sự nỗ lực của mỗi CBNV, sự đồng lòng, đoàn kết thì việc có 
một người quản lý giỏi, định hướng và kiểm soát hiệu quả cho mỗi phòng ban là vô cùng quan trọng. Cùng Nội san 
BRAVO Focus số này điểm lại những Cán bộ quản lý đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022 tại cả 3 miền nhé!
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BRAVO Hà Nội:

BRAVO Đà Nẵng:
Hoàng Xuân Huy – Trưởng phòng Triển khai: Đã góp công 
sức lớn trong việc chỉ đạo công việc để phòng Kỹ thuật 
triển khai hoàn thành 140% định mức, 115% kế hoạch năm.

BRAVO HCM:
- Trương Thị Hồng Ngọc – Phó phòng Kinh doanh 3: Đạt 
257% cá nhân và 137% kế hoạch phòng
- Võ Khôi Lợi – Trưởng phòng Kỹ thuật triển khai 1T2: Doanh 
số cá nhân đạt 160% Kế hoạch và 110% Định mức, Phòng 
đạt 122% kế hoạch và 146% Định mức
- Phan Châu Lộc – Trưởng phòng Kỹ thuật Triển khai 1T3: 
Doanh số cá nhân đạt 138% Kế hoạch và 104% Định mức, 
Phòng đạt 109% kế hoạch và 137% định mức
- Trịnh Hoài Phong – Trưởng phòng Kỹ thuật 2T2: Doanh số 
cá nhân đạt 126% kế hoạch và 147% định mức, Doanh số 
phòng đạt 147% kế hoạch
- Nguyễn Hoàng Long – Phó phòng Test: Kết quả cá nhân 
đạt 218% kế hoạch và 228% định mức, Kết quả phòng đạt 
132% kế hoạch
- Huỳnh Phước Quân – Phó Phòng Bảo hành: Kết quả cá 
nhân đạt 120% kế hoạch và 152% định mức, Kết quả phòng 
đạt 112% kế hoạch và 122% định mức

- Trương Hoài Mơ – Giám đốc khối Kinh doanh: Đạt 
200% doanh số cá nhân và 109% Khối
- Đinh Phạm Ngọc Phúc – Phó Giám đốc Khối Kỹ 
thuật 1: Quản lý khối hoàn thành 114% kế hoạch và 
131% định mức
- Nguyễn Xuân Vang – Phó Giám đốc khối Kỹ thuật 2: 
Quản lý khối hoàn thành 109% kế hoạch và 155% định 
mức
- Thái Phương Bắc - Giám đốc khối Kỹ Thuật: hoàn 
thành 102% kế hoạch và 109% định mức

Bùi Xuân Công - Trưởng phòng Kinh doanh 
số 1: thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch 
năm 2022 công ty giao: đạt 125% kế hoạch 
và Cá nhân: Hoàn thành vượt mức doanh 
số, đạt 164% so với Kế hoạch Công ty giao, 
191 % so với định mức công việc.

Đỗ Xuân Thiết - Giám đốc khối Bảo hành: 
Quản lý Khối bảo hành thực hiện hoàn 
thành vượt kế hoạch năm 2022 công ty 
giao: hoàn thành vượt kế hoạch 179,79%, 
giao dịch bảo hành vượt kế hoạch 117%, tỷ 
lệ đúng hạn các giao dịch là 97,32%.



Boss – Sếp trực tiếp hiện tại, người 
luôn tin tưởng tôi mọi việc, giao cho 
tôi toàn bộ công việc kinh doanh của 
BRAVO HCM, cho tôi toàn quyền quyết 
định và chưa từng hỏi lại hay thắc 
mắc cho những quyết định của tôi. Cả 
trong những thời khắc quan trọng, kể 
cả những lúc kết quả kinh doanh theo 
thời điểm chưa tốt thì cũng chưa từng 
nhắc nhở hay trách móc, anh làm cho 
tôi cảm thấy mình được tin tưởng 
tuyệt đối và anh hiểu tôi tự có trách 
nhiệm với công việc của mình.

Với một Boss ít khi nói những lời 
ngọt ngào và kiệm lời khen, tôi phải 
toàn tự hiểu nụ cười hài lòng của 
anh, cộng với không bao giờ kiểm 
soát thời gian và công việc của tôi là 
một lời khen lớn, hoặc có thể do tôi 
tự “sướng” như vậy vì anh hầu như 
chưa từng khen tôi gì cả. Thì BigBoss 
lại hay khen hơn, những lời tán 
dương đúng lúc của anh cũng tiếp 
lửa cho tôi rất nhiều trong công việc.

Trong gần 17 năm làm việc ở BRAVO, 
16 năm tham gia Tất Niên là từng ấy 
lần tôi được gọi tên ở vị trí “Nhân viên 
xuất sắc”, rồi đến “Quản lý xuất sắc”, 
nhiều người nói tôi may mắn. Cũng 
đúng thôi, tôi thật sự thấy mình may 
mắn khi tìm được một công việc yêu 
thích, một công ty phù hợp và những 
người sếp thật sự tuyệt vời.

Đến lúc này tôi vẫn còn cảm giác 
hạnh phúc lâng lâng của đêm Tất 
Niên, đêm mà tần suất bước lên sân 
khấu dày đặc cho cơn mưa giải 
thưởng từ Cá nhân đến Tập thể, từ 
Công việc đến những hoạt động của 
Khối Kinh doanh HCM. Năm 2022 có 
vẻ mọi thứ đã quá ưu đãi cho Kinh 
doanh, sự cố gắng nỗ lực không 
ngừng của cá nhân và tập thể, cùng 
với sự hỗ trợ của BGĐ và các Khối 
Phòng khác cộng với may mắn đã tạo 
nên một kết quả tốt đẹp cho Khối Kinh 
doanh, cho Văn phòng BRAVO HCM 
nói riêng và cả Công ty nói chung. 

Sếp trực tiếp đầu tiên – Người đã dìu 
dắt tôi từng bước một, nâng đỡ, tạo 
điều kiện để tôi thăng tiến trong công 
việc – mặc dù hiện tại cả 2 không còn 
là đồng nghiệp nhưng chúng tôi vẫn 
giữ mối quan hệ anh em thân thiết. 
Giờ anh đã có sự nghiệp riêng nhưng 
anh em vẫn cùng đồng hành, sẵn 
sàng tương trợ nhau và hợp tác trong 
một số dự án cùng nhau khi có thể.

BigBoss – Mặc dù anh không quản lý 
trực tiếp, nhưng luôn có mặt khi tôi 
cần, những lời động viên chân thành, 
sâu sắc, kinh nghiệm mà anh chia sẻ 
làm cho tôi “lớn” hơn từng ngày. 

Big-BigBoss – Cũng không quản lý 
trực tiếp, ít khi gặp và gần như rất ít 
tiếp xúc trong công việc, một năm 
chỉ gặp nhau vài lần trong những 
cuộc họp quan trọng của cả công ty, 
nhưng luôn ấm áp gần gũi, lần nào 
gặp cũng lan tỏa năng lượng tích 
cực, còn mỗi lần nói chuyện là ấm 
áp đến mấy ngày sau.

Công việc thì đương nhiên có lúc 
thăng lúc trầm, tôi may mắn là ngay 
cả những lúc trầm vẫn luôn có các 
sếp tin tưởng không trách cứ mà chỉ 
động viên, cùng với đồng nghiệp 
luôn sát cánh đồng lòng. Bên cạnh 
những khách hàng rất dễ thương thì 
đôi lúc chúng tôi cũng có gặp những 
khúc mắc với khách hàng. Tôi nhớ có 
1 lần, ngay ngày cuối năm, sau khi 
tất cả những báo cáo đã xong thì có 
khách hàng đó lại hủy hợp đồng giá 
trị khá lớn, khi tôi còn chưa biết sự 
việc vì vào ngày nghỉ tôi chưa check 
mail, thì đã nhận được thông báo từ 
Boss và BigBoss, kèm theo an ủi và 
nói rằng hoàn toàn tin tưởng vào tôi. 
Hợp đồng đó về sau đã được ký lại và 
hiện giờ thì đó cũng đang là đối tác 
lớn của BRAVO chúng tôi.

Như đã nói ở trên, ngoài những khó 
khăn mà chúng tôi coi đó là hiển 
nhiên khi làm việc với khách hàng, 
thì có những khách hàng đi cùng 
chúng tôi từ những ngày đầu thành 
lập đến hiện tại, nâng cấp qua nhiều 
phiên bản vẫn tin tưởng ở BRAVO. Có 
những khách hàng bây giờ đã trở 
thành “bạn thân”, luôn có mặt trong 
tất cả những sự kiện lớn nhỏ của 
BRAVO và không ngại đường xa.

Công việc của tôi cũng có lúc quá 
bận rộn và lúc không, nhưng đa 
phần là bận rộn trong vui vẻ, vì tôi 
được làm công việc mình thích và 
tạo nên giá trị của bản thân. Và quan 
trọng là luôn luôn có những người 
đồng nghiệp dễ thương đồng hành.

Giờ thì chắc các bạn cũng đã hiểu, 
tại sao tôi gắn bó với nơi này lâu đến 
vậy. Người ta nói đi làm chọn Công 
ty hay chọn Sếp? Nhưng tôi không 
cần trả lời vì tôi đã có một môi 
trường làm việc như mong muốn, 
một công việc đúng sở thích, những 
người Sếp quá ĐỈNH và Đồng 
nghiệp “hết nước chấm”.

CHỌN CÔNG TY HAY CHỌN SẾP?

Trương Hoài Mơ - GĐ Khối Kinh doanh, BRAVO HCM
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Hà Nội của tôi, khi mùa xuân gõ cửa
Lặng nghe tiếng thì thầm của mùa xuân đang gõ cửa từng nhà, 
gửi lời chúc tới toàn thể anh chị em cả 3 miền bằng những lời 
thơ, ngắm cô con gái nhỏ xinh đang ôm mẹ ngủ ngon, tôi thầm 
cảm ơn tất cả những gì đã trải qua trong năm 2022 – Một năm 
bùng nổ với tôi cả về công việc và cuộc sống gia đình.

Khởi đầu năm, do tình hình dịch bệnh, tuân thủ chủ trương chống dịch phải làm việc giãn cách. Có thể nói đó là khoảng 
thời gian khó khăn không chỉ của công ty, cả 3 miền mà còn của cả nước. Nhưng thật may mắn, trong khi nhiều công ty 
giảm lương, giảm nhân sự để tồn tại, thì tại gia đình BRAVO, các lãnh đạo luôn luôn quan tâm đến sức khỏe và đời sống 
của cán bộ nhân viên, chúng tôi phải làm giãn cách nhưng vẫn được nhận đủ lương, vẫn được nhận thưởng nếu hoàn 
thành tốt công việc – niềm động lực rất lớn để mỗi thành viên ngày một cố gắng hoàn thành tốt cùng công ty phát triển. 
Không những thế, trong khoảng thời gian đó, gia đình nhỏ của tôi chào đón cô con gái nhỏ - niềm vui cực kỳ lớn đối với 
người lần đầu được làm bố, làm mẹ và cũng là động lực để tôi hoàn thành tốt công việc được giao.

Trải qua khoảng thời gian khó khăn đó, công việc thuận lợi hơn khi dịch bệnh dần được kiểm soát. Dưới sự lãnh đạo tận 
tâm và sáng suốt của các sếp, anh em phòng kỹ thuật triển khai 4 nói riêng và toàn công ty nói chung đã cùng tạo ra sản 
phẩm và dịch vụ chất lượng tốt để nhận được sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng. Nhờ những nỗ lực trong công việc 
cá nhân cũng như sự hỗ trợ của tập thể phòng tôi, trong lễ vinh danh cuối năm của công ty, tôi đã đạt danh hiệu “Lao động 
giỏi năm 2022” với những con số kết quả của năm: giá trị CBH cao nhất khối triển khai, đạt 189% kế hoạch, 1 thư cảm ơn 
từ khách hàng vì sự hỗ trợ nhiệt tình, 2 lần khen thưởng của công ty hoàn thành tốt dự án, 1 lần đạt cúp tháng. Thêm vào 
đó, năm 2022 bùng nổ khép lại với việc tôi đã được bổ nhiệm Trưởng nhóm kỹ thuật triển khai dưới sự đề xuất của anh 
Quang – Trưởng phòng kỹ thuật triển khai 4 với Ban lãnh đạo công ty.

Bước sang năm 2023, dưới vai trò Trưởng nhóm mới, một niềm động lực cực kỳ lớn để tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân 
cũng như kiến thức trong công việc để hoàn thành tốt những kỳ vọng của Ban lãnh đạo đề ra. Tiếp tục cùng anh em khối 
kỹ thuật triển khai nói chung và công ty nói riêng xây dựng một BRAVO ngày càng vững mạnh, mang đến sản phẩm phần 
mềm với những tính năng hữu ích đáp ứng được các nhu cầu quản lý của mỗi khách hàng. 

Chúc toàn thể anh chị em BRAVO, một năm mới 
AN KHANG THỊNH VƯỢNG. Cùng nhau góp công 
sức nhỏ của mình để xây dựng lên đại gia đình 
BRAVO ngày càng phát triển.

Niềm tin cũng như sự hài lòng của khách hàng, là những khích lệ tinh thần 
cực kỳ lớn đối với chúng tôi, những người xây dựng và phát triển phần 
mềm. Làm việc bằng cái tâm, chắc chắn sẽ vững bước trong tương lai.

Vũ Mạnh Giỏi 
Phòng Kỹ thuật triển khai số 4, BRAVO HN
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Hà Nội cổ kính thân thương
Đà Nẵng đi về, vấn vương tơ lòng

Miền Nam ở tận đàng trong
Cùng chung nhịp đập, tiếng lòng hội xuân

Tất niên ấm áp tình thân
Ba miền chung sức, góp phần dựng xây

Năm mới PHÚC LỘC tràn đầy
TẤN TÀI TẤN LỘC về đây ngập tràn

Xuân mới HẠNH PHÚC BÌNH AN
AN KHANG THỊNH VƯỢNG vững vàng tiến xa.



Con người luôn là yếu tố hàng 
đầu mà BRAVO quan tâm phát 
triển về cả lượng và chất. Vì khi 
nhân sự mạnh thì tất cả mọi 
mặt của hoạt động sản xuất 
kinh doanh sẽ phát triển bền 
vững. Trong năm 2022, nhân sự 
tăng đủ về số lượng kế hoạch. 
Tổng số lượng nhân sự BRAVO 
tăng trưởng 246% sau 10 năm.

Thu nhập bình quân của CBNV 
BRAVO tăng 107,33% so với năm 
2021. Thu nhập bình quân tăng 
trưởng 289% sau 10 năm. Thu 
nhập của CBNV tăng minh 
chứng cho sự phát triển của 
công ty cũng như khẳng định 
thêm những chính sách của 
Ban Lãnh đạo luôn quan tâm 
nâng cao đời sống cho CBNV.

Nhân sự có thâm 
niên trên 12 tháng 
chiếm tỷ lệ khá cao 
đạt 70%. Trong đó, 
BRAVO Hà Nội là 
74%, BRAVO Đà 
Nẵng là 76% và 
BRAVO HCM là 59%.

Bên cạnh việc ký kết 
hợp đồng thành 
công với khách 
hàng thì việc Triển 
khai phần mềm tới 
các doanh nghiệp 
cũng như Bảo hành 
– Bảo trì phần mềm 
trong quá trình sử 
dụng là những công 
việc vô cùng quan 
trọng góp phần tạo 
nên thành công 
chung của BRAVO. 
So với năm 2021 thì 
giá trị Triển khai 
chuyển Bảo hành 
toàn BRAVO tăng 
141%.

Doanh số ký toàn BRAVO tăng 
trưởng 120,03% so với năm 
2021. 2022 là một năm kinh tế 
có nhiều biến động khó khăn 
đến các doanh nghiệp. Nhưng 
đây là con số giúp toàn thể 
BRAVO cả nước làm động lực, 
bước đệm để năm 2023 sẽ bứt 
phá hơn và hoàn thành tốt hơn 
kế hoạch đề ra.

120.03% 246% 107.33%

141% 70%

Những con số năm cũ luôn là tiền đề, là động lực là bàn đạp để mỗi cá nhân, mỗi phòng ban và cả 
tập thể BRAVO thực hiện những kế hoạch, mục tiêu của năm mới. Bước sang năm mới 2023, 
chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đoàn kết, nỗ lực cho những thành công phía trước. Một lần nữa xin 
kính chúc các thành viên BRAVO cùng gia đình Sức khỏe – Hạnh Phúc - An khang – Thịnh vượng!

2022 đã đi qua, những thành quả đạt được luôn là tiền đề để chúng ta bứt phá hơn trong năm mới. Hãy cùng chúng 
tôi nhìn lại những con số của năm 2022 để làm động lực tạo nên những thành quả tuyệt vời hơn cho 2023.

BRAVO 2022 và những con số
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Con người – chìa khóa để doanh nghiệp phát triển 
trong năm mới, quản lý sao cho tốt?

Để quản lý nhân sự trong một tổ chức hiệu quả, nhà quản lý cần có những phương pháp quản lý phù hợp. Thế nhưng 
việc lựa chọn cách quản lý thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất cũng là cả một nghệ thuật của người lãnh đạo hay 
những người nắm vai trò cấp quản lý trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ, các phần mềm 
quản lý để nâng cao hiệu quả trong công tác nhân sự là cách thức mà các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn hiện nay. 
Phát triển nguồn nhân lực là sử dụng tối ưu lực lượng lao động hiện có để nâng cao hiệu suất công việc. Từ đó, doanh 
nghiệp có thể tiết kiệm chi phí, đạt lợi nhuận bền vững trong dài hạn. Việc quản lý tốt nhân sự sẽ giúp đáp ứng nhu cầu 
tồn tại và phát triển của tổ chức trước những thay đổi của môi trường xung quanh. Đặc biệt, trong bối cảnh “bình thường 
mới”, doanh nghiệp cần đội ngũ nhân sự đủ mạnh để thực hiện các chiến lược “phục hồi”, bắt nhịp nhanh chóng với sự 
phát triển của xu hướng tự động hóa, ứng dụng công nghệ 4.0, hay chuyển đổi số. Đồng thời, hoạt động này còn giúp 
doanh nghiệp khẳng định vị thế của mình trên thương trường.
Những cách thức quản lý nhân sự phù hợp mà các doanh nghiệp thường áp dụng là:
- Chọn phong cách quản lý nhân sự hợp lý nhất
- Định hướng công việc rõ ràng cho nhân viên trong tổ chức
- Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân viên
- Thường xuyên đánh giá năng lực nhân viên định kỳ
- Gắn kết nhân viên với các mục tiêu chung của công ty
- Tạo động lực cho nhân viên bằng các chương trình khen thưởng thường xuyên
- Trao quyền cho nhân viên
- …
Bên cạnh đó, việc lựa chọn một phần mềm quản lý nhân sự phù hợp là chìa khóa của các doanh nghiệp để phát triển xa 
hơn. Phân hệ quản lý Nhân sự - Tiền lương của BRAVO với những tính năng nghiệp vụ được xây dựng dựa trên nghiên cứu 
kỹ lưỡng quy trình của các doanh nghiệp nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau, nhờ đó đáp ứng tốt được nhu cầu đặc thù 
của khách hàng. Hiện nay, với phiên bản mới nhất BRAVO 8R3 (ERP-VN) cũng được cập nhật thêm nhiều tính năng công 
nghệ mới giúp việc quản lý nhân sự hiệu quả và dễ dàng hơn. 

Phần mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN) hỗ trợ gì cho nghiệp vụ quản lý Nhân sự tại doanh nghiệp?

Quản lý tuyển dụng:
- Lập định biên nhân sự cho từng phòng ban
- Lập kế hoạch tuyển dụng
- Cập nhật và quản lý hồ sơ ứng viên: Sơ yếu lý lịch, văn bằng, 
chứng chỉ, kinh nghiệm…
- Lưu trữ thông tin về hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển phỏng 
vấn (không đạt) để có thể tái sử dụng khi cần tuyển dụng gấp
- Báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng Báo cáo 
so sánh giữa số lượng tuyển dụng so với yêu cầu, định biên, 
giữa kỳ này và kỳ trước.

Quản lý đào tạo:
- Cập nhật và theo dõi chi tiết nhu cầu đào tạo từ các 
phòng ban, bộ phận: nhu cầu đào tạo, số lượng người 
đào tạo, chi tiết nhân viên tham gia đào tạo
- Lập kế hoạch đào tạo nhân viên theo quy định của 
công ty (đào tạo nội bộ), kế hoạch cử đi học (đào tạo 
ngoài).
- Báo cáo thống kê đào tạo. Báo cáo so sánh giữa số 
lượng đào tạo so với kế hoạch, yêu cầu, so sánh giữa kỳ 
này và kỳ trước.



Quản lý nhân sự:
- Cập nhật thông tin chi tiết về nhân viên: Thông tin cá nhân, 
học vấn, kinh nghiệm, cam kết làm việc, …
- Cập nhật các thông tin về những thay đổi, biến động của 
từng cán bộ nhân viên trong quá trình làm việc (hợp đồng lao 
động, gia hạn hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật, 
thuyên chuyển, bổ nhiệm, kết quả đánh giá nhân viên định 
kỳ, quyết định tăng/giảm lương, quyết định nghỉ việc…)
- Báo cáo theo dõi nhân sự như: Báo cáo phân tích & tổng 
hợp nhân sự (thử việc, nhân viên chính thức, hợp đồng lao 
động 1 năm/2 năm…), Hồ sơ nhân viên, tình hình tăng giảm 
nhân sự.

Quản lý xe, phòng họp
- Thực hiện đăng ký sử dụng xe: đăng ký xe, thời gian 
sử dụng, lịch trình, người đi… trên hệ thống, trên App
- Đăng ký sử dụng phòng họp: Mã phòng, thời gian sử 
dụng, nội dung họp trên hệ thống, trên App
- Quản lý, phê duyệt đăng ký sử dụng xe, phòng họp. 
Phần mềm hỗ trợ đưa ra các cảnh báo khi đăng ký 
- Báo cáo quản lý xe: báo cáo tình hình sử dụng xe, hiệu 
suất sử dụng
- Báo cáo quản lý phòng họp: báo cáo lịch sử dụng 
phòng họp, báo cáo tình hình sử dụng phòng họp.

Quản lý chấm công và tính lương:
- Cập nhật dữ liệu chấm công: Dữ liệu chấm công thời gian lấy từ máy chấm công hoặc chấm công trực tiếp trên phần 
mềm, trên Mobile App, lấy dữ liệu thống kê sản lượng (tính lương theo sản phẩm).
- Các tham số lương (lương cơ bản, hệ số tính lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…) đều được thiết kế và khai báo 
linh động, cho phép người dùng tự cập nhật lại giá trị tham số khi có sự thay đổi trong quá trình sử dụng phần mềm.
- Phần mềm cho phép tính lương theo nhiều cách như lương ngày công, lương sản phẩm cá nhân, lương sản phẩm theo 
tổ, lương doanh số, lương khoán…
- Tự động tính và áp hệ số lương cho thời gian làm thêm ngày thường, ngày nghỉ hoặc hệ số lương sản phẩm vượt định 
mức….

Có được một hệ thống Quản lý Nhân sự tốt sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và quản lý thông tin cá nhân 
một cách rõ ràng, cụ thể. Đồng thời hệ thống hỗ trợ nhà quản trị theo dõi, đánh giá đúng năng lực thực tế của nhân sự, 
góp phần giúp tái cơ cấu hoặc doanh nghiệp có kế hoạch đào tạo, khai thác, sử dụng nhân sự với năng suất làm việc và 
kết quả cao hơn.
Mỗi doanh nghiệp có một quan điểm nhân sự, cách thức và quy trình quản lý cũng như phát triển nhân sự khác nhau. Tuy 
nhiên, doanh nghiệp nào thời đại 4.0 cũng mong muốn áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng quản lý trong công tác 
Nhân sự của mình.

Với hơn 23 năm xây dựng và phát triển, phần mềm của BRAVO đã được hơn 4.000 khách hàng tin tưởng sử dụng. Việc 
liên tục phát triển những công nghệ mới nhất cũng như cập nhật những tính năng mới nhằm đáp ứng ngày càng tốt 
hơn nhu cầu của khách hàng đã giúp cho BRAVO có được sự tín nhiệm lâu dài của các doanh nghiệp. 
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Màn bốc thăm sôi động với những bao lì xì đỏ thắm hứa hẹn một 
năm mới nhiều may mắn đến với toàn thể CBNV BRAVO.

Đội văn nghệ “xịn xò” của 
BRAVO Đà Nẵng check - in 
trước giờ lên sân khấu.

Công đoàn BRAVO Hà Nội luôn mang đến 
những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Tập thể BRAVO Đà Nẵng hứa sẽ đồng 
lòng để xây dựng BRAVO ngày càng 
vững mạnh.

Khi Lãnh đạo và ông bố bỉm sữa 
cùng “phiêu” trên sâu khấu. 

Khen thưởng khối Kinh doanh - Khối đã có thành 
tích xuất sắc trong năm 2022 của BRAVO HCM.

Đêm Gala của BRAVO HCM còn ghi dấu ấn bởi 
những tiết mục văn nghệ tuyệt vời. 

Ấn tượng Year End Party
Year End Party tại BRAVO cả 3 miền là một trong những hoạt động được đón chờ nhất mỗi dịp cuối năm. Trong không 
khí hân hoan rộn ràng trước thềm năm mới, BRAVO đã cùng nhau tổ chức đêm tiệc Tất niên 2022 – chào Xuân Quý 
Mão 2023 đầy sôi động và giàu cảm xúc. Đã có rất nhiều hình ảnh đẹp được ghi lại, hãy cùng chúng tôi nhìn lại một 
Year End Party của người BRAVO qua những hình ảnh ấn tượng nhé!




