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Chương trình đào tạo

TÍNH &
TRẢ LƯƠNG



Thông tin chi tiết
chương trình đào tạo

Khóa học thiết kế dành cho

Nhân viên tiền lương
Nhân viên, Chuyên viên Nhân sự nhưng chưa học qua nghiệp tính lương
Nhân viên kế toán phụ trách tính và trả lương cho nhân viên

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên là những Chuyên gia/Giám đốc Nhân sự, có nhiều năm thực 
hành công tác nhân sự tại các doanh nghiệp, luôn tận tâm và sẵn sàng chia sẻ 
kinh nghiệm thực tiễn với học viên.

Giảng viên đưa ra tình huống thực tế và tạo nhu cầu học.
Học viên thảo luận, làm việc theo nhóm, thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Trên cơ sở những khám phá và những trải nghiệm thực hành của học viên, giảng viên 
đúc kết và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm giúp học viên làm chủ kiến thức và cách 
làm để áp dụng hiệu quả vào công việc.

Phương pháp đào tạo

Thời lượng đào tạo

05 buổi tương đương 15 giờ đào tạo. Vào các buổi tối 2-4-6 hoặc 3-5.

Xác định được các hình thức trả lương và cách tính lương.
Tính lương, các chế độ phúc lợi, các khoản khấu trừ bảo hiểm, thuế thu nhập cho người lao 
động théo chính sách của Doanh nghiệp và các yêu cầu của pháp luật.

Sau khi kết thúc chương trình học viên sẽ:

Mục tiêu đào tạo

Trung tâm đào tạo Nhân sự



Môn học Buổi Giờ

Nội dung chi tiết
chương trình đào tạo

Tính và trả lương 05 15

Trung tâm đào tạo Nhân sự

Khái niệm về lương và cơ cấu lương 3P
Các hình thức trả lương và các cách tính lương (thời gian, sản phẩm, doanh số, 
hiệu quả, khoán)
Các khoản phúc lợi
Quy định của Pháp luật về mức lương tối thiểu; BHXH, BHYT, BHTN; thuế thu 
nhập cá nhân & các khoản trợ cấp từ bảo hiểm

Thực hành: Lập Bảng tính lương hàng tháng (chấm công, tính lương, chế độ, 
bảo hiểm, …)



-“Kim chỉ Nam của chúng tôi là ba chữ thực: 
Thực tiễn, thực học và thực chất”-

BCC Corp.
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