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The Covid pandemic has led to upheavals in 
businesses, individuals’ lives and daily routines. 
2021 has seen changes across Vietnam, with 
many companies pivoting business models, 
restructuring their operations and shifting work 
arrangements. 

Despite the challenges, some companies 
continued to build a culture of trust and 
demonstrated exemplary leadership with 
a people-first, purpose-driven mindset. 
This enabled individuals to reach their full 
human potential and contribute to business 
sustainability and growth. 

We salute the companies on our inaugural list 
of Vietnam Best Workplaces™. Their leaders, 
middle managers and HR professionals have 
supported their employees through the 
challenges over the past year. Many of them 
have gone above and beyond to support 
team members and their families who were 
personally impacted by the pandemic. They 
have proactively connected with individual 
employees, to check in on their well-being, 
engage them and rally their people to stand 
together as one team and one company, to 
ride through the ups and downs together. These 
companies have successfully built a Great 
Place to Work® For All™.

Joni Ong & Evelyn Kwek
Managing Directors
Great Place to Work® ASEAN & ANZ

Joni Ong Evelyn Kwek
From Our MDs
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On 12 May 2022, Great Place to Work® 
announced the first batch of companies ranked 
on our Vietnam Best Workplaces™ List in an 
award ceremony held at the Sofitel Saigon 
Plaza. The evaluation for this 2022 List was 
based on Great Place to Work employee 
surveys administered in 2021 and through 
Q1/2022. 

At Great Place to Work, we define a “great 
workplace” as one in which people trust 
their leaders, take pride in their work, and 
experience camaraderie with their colleagues. 
This is evaluated through our Trust Index™ survey 
which measures the three key relationships 
that drive an employee’s experience in their 
workplace—relationships with management, 
colleagues, and their job. 

Introduction

A great place to work is 
one in which you TRUST 
the people you work 
for, have PRIDE in what 
you do, and ENJOY the 
people you work with.

What is a great workplace?

How is this evaluated?

Trust is built—and reinforced—when employees 
have consistently positive experiences in these 
relationships. Best Workplaces consistently 
build a high-trust workplace culture regardless 
of employee size, demographics and industry. 
And they realize the benefits from a multiplier 
effect as they maximize their human potential 

3 Key Relationships
• Management
• Employees
• Job

5 Dimensions
• Credibility
• Respect
• Fairness
• Pride
• Camaraderie

Through the Trust Index™ Survey

through effective leaders, meaningful values, 
and a deep foundation of trust with all 
employees. When those are in place, these 
workplaces benefit from improved innovation 
and financial growth driven by engaged and 
productive teams who work together towards a 
common goal. 

https://greatplacetowork.com.vn/2022-vietnam-best-workplaces-list/
https://greatplacetowork.com.vn/employee-survey/
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“Vietnam is an important part of 
ASEAN and represents a significant 
opportunity for companies to tap a 
well-educated, skilled and young 
workforce. Great Place to Work's 
representative office in Vietnam 
will allow us to support local and 
multinational companies to better 
develop and strengthen their 
workplace culture in Vietnam, and 
this will also help job seekers identify 
companies who do this well. Our 
mission is to build a better world by 
helping organizations become Great 
Places to Work For All™.” 

Evelyn Kwek, Managing Director
Great Place to Work® ASEAN & ANZ

What Makes a 
Great Workplace 
in Vietnam? 

Employees on “What makes our workplaces special…” 

Our 15 list makers demonstrated that amidst 
challenges brought about by the Covid-19 
pandemic over the past two years, they were 
able to adapt their businesses, enable new 
ways of working, and stay focused on top and 
bottom-line growth while adopting a people-

first, purpose-driven approach. The leaders, 
middle managers and human resources 
professionals in these companies persevered in 
creating great workplaces For All™ by cultivating 
an open, high-trust work culture that enabled 
their employees to thrive. 
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So, what makes the 2022 Vietnam Best 
Workplaces (VN Best) stand out from the 
crowd? Based on insights gleaned from the 
Great Place to Work® Trust Index™ survey data 
and Culture Audit™ submissions, we found that 
at Vietnam’s Best Workplaces:  

1. Leaders walk-the-talk 
consistently and build trust 
through their actions and 
behaviors  

 In these companies, leaders role model 
company values—they walk-the-talk and 
employees experience this through their 
leaders’ communications, actions and daily 
interactions with them. They build credibility 
by hiring the right people and deploying 
their talents and skills optimally. Importantly, 
leaders do what they say, and their 
actions match their words. Among VN Best 
companies, 9 in 10 employees experience 
this consistently, which powerfully reinforces 
a culture of trust.

94%

91%

90%

Our executives fully embody 
the best characteristics of 
the company.

Management’s actions 
match its words.

Management does a 
good job of assigning and 
coordinating people.

• At HP, the HP Way guides its workplace 

culture—it defines how things get done 

and is the sum of actions, decisions, 

and behaviors that are ingrained in its 

employees as they go about achieving 

their goals together. With a strong 

belief that culture is something that 

is created and co-created every day, 

senior leaders are held accountable 

for building inclusion and belonging, 

encouraging and rewarding teamwork, 

and to act with uncompromising ethics 

regardless of circumstance. To enable and 

support its leaders and ensure alignment 

with the HP Way, it designs specific 

HP leadership courses for leaders at 

every level—from Jumpstart program for 

individual contributors, to HP2 leadership 

development in partnership with Stanford 

University for senior executives and 

directors.

• At DHL Express, leadership attributes are 

based on the principle of leading with 

Head, Heart and Guts. They are designed 

to establish a sustainable leadership 

culture, develop a common language and 

support managers to lead their employees 

in a fast-changing environment. DHL 

invests heavily in its people leaders, as 

it believes that great managers and 

supervisors are the keys to their employees’ 

experience and journey. To ensure that 

leaders at every level are well equipped 

and inspired to lead, motivate and build 

trust within their teams, comprehensive 

in-house programs have been developed 

to transform leadership thinking for the 21st 

Century. 

2. Employee engagement and 
communication is a priority 

 VN Best companies recognize that reaching 
out to connect, engage and communicate 
with employees is of paramount 
importance. This is especially so during the 
Covid-19 pandemic, when many people 
faced logistical challenges and there were 
widespread concerns over health and job 
security. At VN Best companies, managers 
at all levels from senior leaders to frontline 
managers reached out to their teams, 
made themselves accessible in a variety of 
ways and platforms, communicated openly 
about important issues and changes, 
and addressed employees’ questions 
and concerns. They actively collaborated 
with employees by eliciting feedback and 
suggestions on matters that would impact 
their jobs or work environment, and to 
develop viable solutions that would better 
meet employees’ needs.  

93%
Management keeps me 
informed about important 
issues and changes.

89%

91%

I can ask management any 
reasonable question and 
get a straight answer.

Management involves 
people in decisions that 
affect their jobs or work 
environment.

• Capella Hanoi truly believes that its 

employees are its greatest assets. Its 

monthly General Manager Dialogue 

provides an effective engagement 

platform for feedback and action planning 

to address line employees’ needs and 

concerns. To ensure that every employee 

has a chance to hear directly from senior 

leadership beyond monthly townhalls, it 

also organizes quarterly dialogue sessions 

for odd-shift colleagues (e.g. those 

on midnight shifts). This ensures that—

regardless of shift hours and nature of 

their job—every individual is able to hear 

about important issues and changes within 

the hotel, share their views and play an 

important role in shaping its business. 

• Life at Cisco is driven by its Conscious 

Culture, which speaks to the importance of 

everyone being aware (’conscious’) of the 

environment they’re part of, and feeling 

accountable, empowered, and expected 

to act in creating a culture where each 

individual feels safe and can thrive. It 

conducts a quarterly Real Deal Survey, to 

assess strategy, culture and leadership. 

Survey data provides insights for executive 

and functional leaders on actions to take 

to enrich the employee experience.  

https://greatplacetowork.com.vn/employee-survey/
https://greatplacetowork.com.vn/gptwcertified/hp-vietnam/
https://greatplacetowork.com.vn/gptwcertified/dhl-express-vietnam/
https://greatplacetowork.com.vn/gptwcertified/capella-hanoi/
https://greatplacetowork.com.vn/gptwcertified/cisco-systems-vietnam/
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3. A positive workplace culture 
based on authentic care and 
support 

 The culture at VN Best companies is 
driven by a strong people-first philosophy. 
There is authentic care for employees—
beyond physical health and safety, to their 
psychological and emotional wellness. 
Leaders understand that employees have 
to juggle work responsibilities alongside 
personal and family needs particularly 
when working remotely. They consciously 
instill a sense of psychological safety that 
encourages employees to try new things, 
dare to innovate and thrive at work. 

93%

91%

88%

Management shows a 
sincere interest in me 
as a person, not just an 
employee.

We celebrate people who 
try new and better ways of 
doing things at work.

This is a psychologically and 
emotionally healthy place 
to work.

• FPT Software bases its people strategy 

on the question “what can we do to make 

our employees’ lives better?” It leverages 

online platforms to communicate across 

different departments, provide updates 

on new policies and address issues of 

concern. The FUN department hosts 

celebrations and organizes activities that 

build bridges across team members. Its 

people policies benefit not just employees 

but also their families, and include 

housing/car support, tuition fees for 

children, generous healthcare plans, and 

parents’ day. During the pandemic, it even 

personally updates parents of employees 

who have gone on prolonged business 

trips so that they need not worry. 

 

• Takeda seeks to bring out the best in its 

team by fostering a diverse, equitable, 

inclusive and collaborative workplace 

built on trust and respect. It celebrates 

individual differences and believes that it 

is the collective experiences, backgrounds, 

and perspectives that enable it to 

deliver its goals. It provides training for 

all employees about diversity, equity and 

inclusion, and information on their Myers 

Briggs Type Indicator results to help them 

and their teams better understand one 

another. These efforts enable employees 

to appreciate differences and encourage 

them to feel safe and comfortable 

speaking up and offering a different 

opinion based on their experiences.

These are three key characteristics that we 
found were common across the 2022 Vietnam 
Best Workplaces. They underlie how these 
companies continue to create great places to 
work for all their employees amidst the constant 
changes over the past year, how they empower 
every individual to reach their full human 
potential despite the constraints imposed by 
the pandemic, and how they have emerged 
head and shoulders above their competition. 

It comes as no surprise that over 9 in 10 
employees in VN Best companies are proud to 
tell others where they work, recommend their 
company to friends and family, and willingly go 
the extra mile to get their job done.

92%

92%

94%

I would strongly endorse 
my company to friends and 
family as a great place to 
work.

People here are willing to 
give extra to get the job 
done.

I am proud to tell others I 
work here.

https://greatplacetowork.com.vn/gptwcertified/fpt-software/
https://greatplacetowork.com.vn/gptwcertified/takeda-vietnam/
https://greatplacetowork.com.vn/2022-vietnam-best-workplaces-list/
https://greatplacetowork.com.vn/2022-vietnam-best-workplaces-list/
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Insights from the 2022 Vietnam 
Best Workplaces™
We were interested to find out what was special or unique about 
an organization’s practices and programs, and how these positively 
impacted the lives of employees.

We found that Best Workplaces…  

… adopt a progressive approach and are intentional about 
cultivating high-trust cultures built on a people-first mindset. They 
tend to have clearly defined values or a company philosophy that 
guides their decisions, actions and internal activities, and strive to 
create a culture based on diversity, equity, inclusion and belonging.

… have a comprehensive and structured approach to learning and 
development. These companies are intentional about uplifting their 
workforce; they invest heavily in learning and development to enable 
career growth. They offer different modalities of learning–from 
traditional in-person workshops to online learning and conferences. 
Many also used business closures during the lockdown to develop 
their internal talent pool.

… have a strong sense of purpose, which generates excitement, 
creates unity of focus to grow the business, its people and make 
a positive impact on their community. They find ways to recognize 
employee efforts and contributions in alignment with their purpose. 

Culture Audit
About 
Great Place to Work®

Great Place to Work® is the global authority on 
workplace culture. Since 1992, we have surveyed 
more than 100 million employees around the world 
and used those deep insights to define what 
makes a great workplace experience. It boils down 
to trust.

Great Place to Work helps organizations quantify 
their culture and produce better business results 
by creating a high-trust work experience for all 
employees. Emprising™, our culture management 
platform, empowers leaders with the surveys, real-
time reporting and insights they need to make 
data-driven people decisions. Our unparalleled 
benchmark data is used to recognize Great 
Place to Work-Certified™ companies and the 
Best Workplaces™ in the U.S. and more than 
60 countries, including those on the 100 Best 
Companies to Work For® and World’s Best lists 
published annually by Fortune.

Everything we do is driven by the mission to build 
a better world by helping every place become a 
Great Place to Work For All™.

To learn about how you can create a 
great workplace For All, visit
www.greatplacetowork.com.vn 
listen to the podcast 
Better by Great Place to Work
and read 
“A Great Place to Work for All” 

Join the Community on LinkedIn, 
Facebook and Instagram.
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http://www.greatplacetowork.com.vn
https://www.greatplacetowork.com/resources/podcast
https://www.amazon.com/Great-Place-Work-All-Business/dp/1523095083/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504107712&sr=8-1&keywords=great+place+to+work+for+all
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHmonS052ZDUgAAAYCXgzioytPOFgmtiJnhrwPoYdy0fiDVCgwBwcqD5dBhPaJG3oS35pgu_u9voiZja3VZLoOFte9enUVqE8EKfLNf29xLu7cUlIl49BmsIoYZhyCq6twul18=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fgreat-place-to-work%25C2%25AE-vietnam%2F
https://www.facebook.com/gptwvn
https://www.instagram.com/gptw.vn/
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There are other best companies, best 
workplaces, and best employer lists here. 
What’s the difference and why do you 
publish this?

Great Place to Work® is proud to be the 
founder of the great workplace and the FOR 
ALL™ movement. Looking beyond people 
practices, the Great Place to Work Model 
focuses on the premise that a great workplace 
is one where employees trust the people they 
work for, have pride in that they do, and enjoy 
the people they work with.

Our evaluation methodology is rigorous and 
known globally to be objective, thorough 
and credible. Recognition by Great Place to 
Work is held as the highest accolade of great 
workplace performance by business leaders 
and job seekers; it provides employers with the 
opportunity to not only receive recognition, but 
also receive data analysis to help them improve.

In Vietnam, this is our inaugural year publishing 
the Vietnam Best Workplaces list.

Frequently Asked 
Questions

Q:

Do I need to be a consulting client or 
purchase reports to have my company 
make it on one of your lists? Can you help 
me get on one of your lists?

No. Great Place to Work is not in the business 
of helping organizations get on lists. Our 
list evaluation is based on an objective 
interpretation of your company’s employee 
survey and Culture Audit™ data, and the 
system does not take into account any broader 
purchase history or engagement with Great 
Place to Work. We encourage participants 
to make use of the survey data and analysis 
that is available as part of the process in 
order to take advantage of the opportunity to 
improve their workplace culture, but decisions 
to purchase  services have no bearing on our 
analysis.

Organizations are eligible to apply to our lists 
and are successful in achieving recognition 
on them regardless of whether they choose to 
consult with us or use our consultancy services. 
The integrity of our list evaluation process is of 
utmost importance to us.

We do believe that years of dedicated 
analysis of the best companies gives us unique 
insight into how companies can create great 
workplaces and we are passionate about 
helping companies to be successful in doing 
so. We set clear expectations upfront with all 
clients that we are in the business of helping 
organizations improve their workplace culture, 
not help clients appear on one of our lists. 

Q:
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What other services do you offer, other than 
publishing lists?

Our mission is to help every place become 
a great place to work for all, and we help 
companies transform their workplaces. Lists 
are an important part of our work, as they 
gather data and research that we can use as 
resources to help any organization learn from 
the best, and improve their workplace; they 
provide important motivation and recognition in 
the marketplace for those companies who are 
successful in creating outstanding workplaces.

At our core, our business is about transforming 
workplace culture—to analyze and understand 
strengths and weaknesses of each organization 
as it seeks to create a great workplace. We 
provide consulting, coaching, training, data 
analysis, as well as resources in the form 
of events, peer networking, research and 
publications that will help any company, in any 
industry, anywhere in the world, to create a 
great workplace.

Q: 2022 Vietnam 
Best Workplaces™ 
Scorecard

Taking 
everything 
into account, 
I would say 
this is a ‘Great 
Workplace’

Trust 
Index© 
Score

Overall 
Engagement Score*

(This score comprises statements around employee experiences 
that impact engagement levels, including “I can be myself around 
here”, “Management shows a sincere interest in me as a person, 
not just an employee”, and “ I feel I make a difference here”, etc.)
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*VN Best refers to companies on the 2022 Vietnam Best Workplaces list. VN Rest refers to other companies, including Great 
Place to Work-Certified™ companies, that participated in this year’s survey. Not all Certified companies appear on the 2022 
Best Workplaces list.

93%

92%

92%

86%

85%

85%

85% 
VN REST

92% 
VN BEST

84% 
VN REST

92% 
VN BEST

84% 
VN REST

92% 
VN BEST

85% 
VN REST

92% 
VN BEST

85% 
VN REST

91% 
VN BEST

Fairness

Credibility

Pride

Respect

Camaraderie
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Demographics

40%

20%

0%
Over

20 years
Less than 
2 years

2 years
to 5 years

6 years
to 10 years

11 years
to 15 years

16 years
to 20 years

8%8%

16%
21%

32%

15%

69%

1%

30%

Male

Female

Not Listed / 
Other

6%

40% 36%

16%

2%

25 years 
or 

younger

26 years 
to 

34 years

35 years 
to 

44 years

45 years 
to 

54 years

55 years 
or 

older

Gender

Tenure

Age  

A great place to work is one where 
you trust the people you work for, 
have pride in what you do, and enjoy 
the people that you work with.

To determine the 2022 Vietnam’s Best 
Workplaces, Great Place to Work analyzed 
confidential survey feedback representing 
nearly 21,000 employees across different 
industries in Vietnam. Employees responded to 
60 survey questions describing the extent to 
which their organization creates a Great Place 
to Work For All™.

85% of the evaluation is based on what 
employees say about their experiences of 
trust and reaching their full human potential 
as part of their organization, no matter who 
they are or what they do. Great Place to Work 
analyzes these experiences relative to each 
organization’s size, workforce make up, and 
what’s typical in their industry. 

Selection of 
2022 Vietnam 
Best Workplaces™

The remaining 15% of the rank is based on an 
assessment of all employees’ daily experiences 
of innovation, the company’s values, and the 
effectiveness of their leaders, to ensure they’re 
consistently experienced. 

To be considered, companies have to meet 
the Great Place to Work-Certified standard. 
To ensure survey results truly represent all 
employees, Great Place to Work requires 
that Trust Index™ survey results are accurate 
to a 95% confidence level with a 5% margin 
of error or better. The team also reviews any 
anomalies in survey responses, news and 
financial performance to ensure there are no 
extraordinary reasons to doubt a company’s 
survey results. 

Companies with 10 to 99 people were 
considered for the Small category and 
companies with 100 employees or more were 
considered for the Medium and Large category.
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Top 10 Medium & Large 
Workplaces™ 
(100 or more employees)

1. DHL-VNPT Express Limited 

2. EPAM Systems 

3. Medtronic Vietnam

4. Avery Dennison Vietnam

5. Capella Hanoi

6. DHL Supply Chain Vietnam

7. Ericsson Vietnam

8. Deloitte Vietnam

9. DHL Global Forwarding 
 Vietnam Corporation

10. FPT Software

Top 5 Small Workplaces™ 
(10 to 99 employees)

1. Cisco Systems Vietnam 

2. HP Technology Vietnam

3. Softline International Co., Ltd.

4. Takeda Vietnam

5. Advanced Sterilization Products 
 – Vietnam 

2022 Vietnam 
Best Workplaces™ 
Award Winners
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Con người - Hàng đầu, 
Mục đích – Kim chỉ nam
Vinh Danh Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2022
E V E LY N  K W E K ,  H A M I N H  C H A U,  PA M E L A S N G  &  R AY M O N D  T E O
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Nội dung

Thông điệp từ Giám Đốc Điều Hành Great Place to Work® ASEAN & ANZ

Giới thiệu

Điều gì tạo nên Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam? 

Giới thiệu về Great Place to Work®  

Các câu hỏi thường gặp  

Bảng so sánh điểm Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Lựa chọn Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Các công ty đạt danh hiệu Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022

1
2
5
11
12
15
17
18

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những biến động 
trong doanh nghiệp, đời sống cá nhân và thói 
quen hàng ngày. Năm 2022 đã chứng kiến 
những thay đổi khắp Việt Nam, với rất nhiều 
công ty xoay chuyển mô hình kinh doanh, tái 
cơ cấu hoạt động và thay đổi cách sắp xếp việc 
làm. 

Dù có thách thức, một số công ty vẫn tiếp tục 
xây dựng văn hóa tin cậy và thể hiện lãnh đạo 
làm gương với tư duy con người-hàng đầu, mục 
đích-kim chỉ nam, cho phép các cá nhân có thể 
phát huy tối đa tiềm năng và đóng góp vì sự 
bền vững và phát triển của doanh nghiệp. 

Chúng tôi chúc mừng các công ty đạt danh hiệu 
Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022. Các lãnh 
đạo, quản lý cấp trung và chuyên gia nhân sự 
của họ đã hỗ trợ nhân viên trải qua các thách 
thức trong năm qua. Rất nhiều công ty trong 
bảng xếp hạng đã nỗ lực vượt bậc để hỗ trợ 
người lao động và gia đình của họ- những 
người trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. Họ 
đã chủ động kết nối với từng nhân viên để tìm 
hiểu hoàn cảnh riêng, gắn kết họ và tập hợp họ, 
sát cánh thành một tập thể và một công ty, cùng 
nhau vượt qua bao thăng trầm. Các công ty này 
đã xây dựng thành công Nơi làm việc tuyệt vời 
vì tất cả- Great Place to Work® For All™.

Joni Ong & Evelyn Kwek
Giám đốc điều hành
Great Place to Work® ASEAN & ANZ

Joni Ong Evelyn Kwek
Thông điệp từ 
Giám Đốc Điều Hành
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Ngày 12-5-2022, Great Place to Work® công 
bố các công ty đầu tiên có tên trong bảng xếp 
hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam tại sự kiện 
ra mắt giải thưởng Vietnam Best Workplaces™ 
được tổ chức tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza. 

Ở Great Place to Work, chúng tôi định nghĩa 
“Nơi làm việc xuất sắc” là nơi mà người lao 
động tin tưởng lãnh đạo của họ, tự hào công 
việc họ đang làm và có mối quan hệ thân thiết 
với đồng nghiệp. Biểu đồ dưới đây mô tả 3 
mối quan hệ trọng yếu dẫn dắt trải nghiệm của 
nhân viên tại nơi làm việc —với Quản lý, Đồng 
nghiệp và Công việc.

Giới thiệu 

“Nơi làm việc xuất sắc” là 
nơi mà người lao động TIN 
CẬY lãnh đạo của họ, TỰ 
HÀO công việc họ đang 
làm và TẬN HƯỞNG mối 
quan hệ thân thiết với 
đồng nghiệp.

Nơi làm việc xuất sắc là gì?

Nơi làm việc xuất sắc được đánh giá như thế nào?

Sự tin cậy được xây dựng—và củng cố— khi 
người lao động có trải nghiệm tích cực và nhất 
quán trong ba mối quan hệ này. Nơi làm việc tốt 
nhất quán xây dựng văn hóa nơi làm việc tin cậy 
cao bất kể quy mô công ty, nhân khẩu học và 
ngành nghề. Họ nhận thức được lợi ích từ góc 
độ hiệu quả ở cấp số nhân khi có thể tối đa hóa 
tiềm năng con người 

3 Mối quan hệ trọng yếu
• Lãnh đạo
• Đồng nghiệp
• Công việc

5 Phạm vi
• Uy tín
• Tôn trọng
• Công bằng
• Tự hào
• Tình đồng nghiệp

Thông qua khảo sát Chỉ số tin cậy

thông qua lãnh đạo hiệu quả, giá trị cốt lõi có ý 
nghĩa và nền tảng tin cậy sâu sắc với người lao 
động. Khi các yếu tố này tồn tại, doanh nghiệp 
sẽ hưởng lợi từ sự đổi mới và tăng trưởng tài 
chính thúc đẩy bởi tập thể gắn kết có năng suất 
lao động cao khi cùng nhau làm việc vì mục tiêu 
chung. 

https://greatplacetowork.com.vn/2022-vietnam-best-workplaces-list/
https://greatplacetowork.com.vn/employee-survey/
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Việt Nam đóng vai trò quan trọng 
trong khối ASEAN và đem đến cơ 
hội lớn cho các công ty muốn tiếp 
cận lực lượng lao động có giáo dục 
tốt, có tay nghề và sức trẻ. VPĐD của 
Great Place to Work tại Việt Nam 
cho phép chúng tôi hỗ trợ các công 
ty trong nước và công ty đa quốc 
gia đang hoạt động ở Việt Nam xây 
dựng và củng cố tốt hơn văn hóa 
nơi làm việc của họ, đồng thời giúp 
người tìm việc dễ dang nhận diện 
những công ty như vậy. Sứ mệnh của 
chúng tôi là xây dựng một thế giới 
tốt đẹp hơn bằng việc giúp đỡ các 
tổ chức trở thành “Nơi làm việc xuất 
sắc vì tất cả” 

Evelyn Kwek, Giám Đốc Điều Hành 
Great Place to Work® ASEAN & ANZ

Điều gì tạo nên 
Nơi làm việc xuất 
sắc ở Việt Nam?

Trả lời của người lao động với câu hỏi “Điều gì khiến nơi làm việc của 
chúng tôi trở nên đặc biệt…” 

15 công ty đạt giải thưởng đã chứng tỏ rằng 
giữa muôn vàn thách thức bởi đại dịch Covid-19 
suốt hai năm qua, họ vẫn có thể thích nghi với 
hoàn cảnh kinh doanh, áp dụng cách làm việc 
mới, tập trung tăng trưởng lợi nhuận mà vẫn 
áp dụng tôn chỉ Con người- Hàng đầu và Mục 

đích- Kim chỉ nam. Các lãnh đạo, quản lý cấp 
trung, và cán bộ nhân sự tại các công ty này đã 
kiên định xây dựng Nơi làm việc xuất sắc vì tất 
cả bằng việc nuôi dưỡng văn hóa làm việc cởi 
mở và tin cậy cao, tạo điều kiện cho nhân viên 
phát triển.
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94%

91%

90%

Lãnh đạo của chúng tôi là 
hiện thân của các đặc điểm 
tốt nhất của công ty

Việc làm của Lãnh đạo đi 
đôi với lời nói

Lãnh đạo làm tốt phần giao 
việc và điều phối nhân sự 

• Tại HP, Cách thức HP (The HP Way) dẫn 
dắt văn hóa nơi làm việc— định nghĩa cách 
thức công việc được thực hiện và thể hiện 
những hành động, quyết định và chuẩn 
mực hành vi mà người lao động đã nắm rõ 
trong hành trình cùng nhau đạt mục tiêu 
chung. Với niềm tin mãnh liệt rằng văn 
hóa được tạo ra và cùng tạo ra mỗi ngày, 
các lãnh đạo cao cấp chịu trách nhiệm xây 
dựng sự hòa hợp và thuộc về, khích lệ và 
tưởng thưởng tinh thần đồng đội, tuân thủ 
chuẩn mực đạo đức, không thỏa hiệp bất 
kể hoàn cảnh nào. Để tăng năng lực và hỗ 
trợ đội ngũ lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu 
cầu của Cách thức HP, công ty thiết kế các 
khóa học lãnh đạo dành riêng cho HP cho 
các cấp độ, từ chương trình Jumpstart cho 
các cán bộ chuyên trách cho tới chương 
trình phát triển kỹ năng lãnh đạo HP2 hợp 
tác với Đại học Stanford dành cho Giám 
đốc điều hành và Giám đốc cấp cao.

• Tại DHL Express, Các phẩm chất lãnh đạo 
dựa trên nguyên tắc lãnh đạo bằng lý trí, 
tình cảm và trực giác. Các phẩm chất này 
được đưa ra nhằm tạo nên văn hóa lãnh 
đạo bền vững, xây dựng ngôn ngữ chung 
và hỗ trợ nhà quản lý dẫn dắt đội ngũ của 
mình trong môi trường thay đổi nhanh 
chóng. DHL đầu tư đáng kể vào đội ngũ 
lãnh đạo quản lý con người vì tin rằng 
quản lý và giám sát giỏi là nền tảng tạo ra 
trải nghiệm nhân viên. Để đảm bảo lãnh 
đạo ở mọi vị trí được trang bị tốt, và được 
truyền cảm hứng để dẫn dắt, tạo động lực 
và xây dựng sự tin cậy trong đội ngũ, các 
chương trình đào tạo nội bộ toàn diện đã 
được phát triển nhằm chuyển đổi tư duy 
lãnh đạo cho thế kỷ 21.

Vậy, yếu tố nào khiến các công ty được vinh 
danh Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (VN Best) 
khác biệt với các công ty còn lại? Dựa vào 
thông tin chuyên sâu phân tích từ dữ liệu khảo 
sát chỉ số tin cậy của nhân viên thực hiện bởi 
Great Place to Work® và Hồ sơ văn hóa, chúng 
tôi nhận thấy, tại những nơi làm việc tốt nhất:   

1. Lãnh đạo nói đi đôi với làm và xây 
dựng sự tin cậy thông qua hành 
động và hành vi.  

 Ở các công ty được vinh danh, lãnh đạo làm 
gương các giá trị cốt lõi của công ty— lời nói 
đi đôi với việc làm và nhân viên trải nghiệm 
việc này thông qua cách giao tiếp, hành 
động và tương tác hàng ngày của người 
lãnh đạo. Lãnh đạo xây dựng sự tin cậy 
bằng tuyển mộ đúng người và phát huy tối 
đa tài năng, kỹ năng của nhân viên. Quan 
trọng là lãnh đạo nói đi đôi với làm, hành 
động đúng với lời nói. Tại các Nơi làm việc 
tốt nhất Việt nam, 9/10 nhân viên có trải 
nghiệm này nhất quán, tạo nên sức mạnh to 
lớn trong việc củng cố văn hóa tin cậy.

91%

89%

Tôi có thể đặt các câu hỏi 
phù hợp và nhận câu trả lời 
thẳng thắn của Lãnh đạo

Lãnh đạo cho nhân viên tham 
gia vào các quyết định có ảnh 
hưởng tới việc làm hoặc môi 
trường công việc của họ.

2. Gắn kết nhân viên và Giao tiếp là 
ưu tiên  

 Các công ty tốt nhất Việt Nam nhận thức 
rằng kết nối, gắn kết và giao tiếp với nhân 
viên có tầm quan trọng lớn. Điều này đặc 
biệt đúng trong đại dịch Covid-19, khi có 
nhiều người đối mặt với những khó khăn 
vật chất và những lo lắng lan rộng về sức 
khỏe và an ninh việc làm. Tại các công ty 
tốt nhất Việt Nam, nhà quản lý mọi cấp từ 
lãnh đạo cấp cao cho tới quản lý tuyến đầu 
đã chủ động kết nối đội ngũ của mình, để 
nhân viên có thể tiếp cận mình qua nhiều 
kênh, theo nhiều cách, giao tiếp cởi mở về 
mọi vấn đề và những thay đổi quan trọng, 
giải đáp các thắc mắc và lo lắng của nhân 
viên. Họ chủ động phối hợp với nhân viên 
bằng cách khơi gợi phản hồi và đề xuất 
trong các vấn đề tác động tới việc làm hoặc 
môi trường công việc của họ, và đưa ra giải 
pháp khả thi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
của nhân viên.

93%
Lãnh đạo thông báo với tôi 
về những vấn đề và thay đổi 
quan trọng

• Capella Hanoi thực sự tin rằng người lao 
động là tài sản lớn nhất. Đối thoại với Tổng 
Giám Đốc hàng tháng, tạo nền tảng gắn 
kết hiệu quả để nhận phản hồi của người 
lao động và lập kế hoạch hành động nhằm 
giải quyết các nhu cầu và lo lắng của nhân 
viên. Nhằm đảm bảo mọi nhân viên đều có 
cơ hội lắng nghe trực tiếp từ lãnh đạo cao 
cấp, ngoài cuộc họp toàn nhân viên hàng 
tháng, khách sạn còn tổ chức các buổi đối 
thoại theo quý cho đồng nghiệp làm ca 
lẻ (ví dụ những người làm ca nửa đêm) để 
chắc chắn rằng — bất kể giờ giấc, ca kíp 
hay tính chất công việc — mọi cá nhân đều 
có thể biết các vấn đề và thay đổi quan 
trọng trong khách sạn, chia sẻ quan điểm 
của mình và đóng vai trò quan trọng trong 
việc hình thành bản sắc doanh nghiệp.  

• Đời sống công sở tại Cisco được dẫn dắt 
bởi văn hóa tỉnh thức đề cao tầm quan 
trọng của môi trường và ý thức chịu trách 
nhiệm, được trao quyền và được mong đợi 
hành động trong việc tạo ra văn hóa nơi 
mọi cá nhân đều cảm thấy an toàn và có 
thể vươn lên. Công ty tiến hành khảo sát 
thực chất hằng quý để đánh giá chiến lược, 
văn hóa và lãnh đạo. Dữ liệu khảo sát cung 
cấp thông tin chuyên sâu để lãnh đạo cấp 
cao và lãnh đạo phòng ban đưa ra các kế 
hoạch hành động nhằm tăng cường trải 
nghiệm nhân viên.  

https://greatplacetowork.com.vn/gptwcertified/hp-vietnam/
https://greatplacetowork.com.vn/gptwcertified/dhl-express-vietnam/
https://greatplacetowork.com.vn/employee-survey/
https://greatplacetowork.com.vn/gptwcertified/capella-hanoi/
https://greatplacetowork.com.vn/gptwcertified/cisco-systems-vietnam/
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3. Văn hóa tích cực nơi làm việc dựa 
trên sự quan tâm và hỗ trợ chân 
thành. 

 Văn hóa ở Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 
được dẫn dắt bởi triết lý mạnh mẽ Con 
người - Hàng đầu dựa trên sự quan tâm 
chân thành tới nhân viên — từ sức khỏe và 
an toàn thể chất tới sức khỏe tâm lý và cảm 
xúc. Họ hiểu rằng nhân viên phải xoay xở 
với các trách nhiệm công việc cùng với các 
nhu cầu cá nhân và gia đình, đặc biệt khi 
làm việc từ xa. lãnh đạo đã mang lại cảm 
giác an toàn tâm lý nhằm khuyến khích 
người lao động thử sức những điều mới mẻ, 
dám đổi mới và thăng hoa trong công việc.   

93%

91%

88%

Lãnh đạo thể hiện sự quan 
tâm chân thành với tôi như 
một con người, không chỉ là 
một nhân viên

Chúng tôi cổ vũ những ai 
thử nghiệm cái mới và cách 
làm hay hơn.

Đây là một nơi làm việc coi 
trọng sức khỏe tâm lý và 
cảm xúc

• FPT Software chiến lược con người dựa 
trên câu hỏi “chúng ta có thể làm gì khiến 
cuộc sống của người lao động tốt đẹp 
hơn?”. Công ty sử dụng đòn bẩy là các 
nền tảng trực tuyến để giao tiếp giữa các 
phòng ban, cập nhật chính sách mới và giải 
quyết các vấn đề băn khoăn. Phòng FUN 
có chức năng tổ chức các hoạt động vinh 
danh, kết nối thành viên. Chính sách con 
người của công ty không chỉ mang lại lợi 
ích cho nhân viên mà còn gia đình của họ 
gồm hỗ trợ nhà/xe, học phí cho con em, 
các gói chăm sóc sức khỏe nhiều quyền lợi, 
ngày hội phụ huynh. Trong thời gian dịch, 
công ty thậm chí còn cập nhật riêng thông 
tin cho cha mẹ của những nhân viên phải 
đi công tác dài ngày.   

 
• Takeda tìm cách khai thác những phẩm 

chất tốt đẹp nhất của tập thể bằng việc 
củng cố nơi làm việc đa dạng, công bằng, 
hòa hợp và hợp tác được xây dựng dựa 
trên sự tin tưởng và tôn trọng. Công ty cổ 
vũ khác biệt cá nhân và tin rằng quan điểm, 
trải nghiệm, xuất thân khi được kết hợp với 
nhau sẽ giúp công ty đạt được mục tiêu 
của mình. Công ty tổ chức đào tạo cho tất 
cả nhân viên về đa dạng, công bằng và 
hòa hợp, các kết quả trắc nghiệm tính cách 
Myers Briggs sẽ giúp cả tập thể hiểu nhau 
hơn. Nỗ lực này cho phép nhân viên tôn 
trọng sự khác biệt và khiến họ cảm thấy an 
toàn và thoải mái, dám nói và đưa ra quan 
điểm riêng dựa trên trải nghiệm của chính 
mình.                                   

Trên đây là ba đặc tính mà chúng tôi thấy rất 
phổ biến tại những Nơi làm việc tốt nhất Việt 
Nam 2022. Điều này giải thích cho việc các 
công ty này liên tục tạo ra Nơi làm việc xuất sắc 
vì tất cả bất kể biến động liên tục trong năm 
qua, cách thức họ trao quyền mỗi cá nhân để 
phát huy hết tiềm năng của mình dù có những 
hạn chế gây ra bởi đại dịch, và cách họ có thể 
vượt mặt đối thủ.

Không ngạc nhiên khi 9/10 nhân viên tại Nơi 
làm việc tốt nhất Việt Nam tự hào nói với mọi 
người nơi họ làm việc, giới thiệu công ty của họ 
cho bạn bè và gia đình, sẵn sàng làm trên sức 
mình để hoàn thành công việc.

92%

92%

94%

Tôi sẽ nhiệt tình giới thiệu 
công ty với bạn bè và gia 
đình vì đây là nơi làm việc 
xuất sắc

Mọi người ở đây sẵn sàng 
làm trên sức mình để hoàn 
thành công việc

Tôi tự hào nói với người 
khác mình làm việc ở đây

https://greatplacetowork.com.vn/gptwcertified/fpt-software/
https://greatplacetowork.com.vn/gptwcertified/takeda-vietnam/
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Thông tin nổi bật về Nơi làm 
việc tốt nhất Việt Nam 2022
Chúng tôi quan tâm tìm hiểu đặc tính đặc biệt hoặc độc đáo về các 
chương trình và thực tiễn của tổ chức và cách chúng tác động tích cực 
đến đời sống của người lao động.

Chúng tôi nhận ra rằng Nơi làm việc tốt nhất …    

… thực hiện các phương pháp tiên tiến và chủ định nuôi dưỡng văn 
hóa tin cậy cao dựa trên tư duy Con người - Hàng đầu.  Họ có thiên 
hướng định nghĩa các giá trị cốt lõi rõ ràng hoặc có triết lý để dẫn dắt 
các quyết định, hành động, và các hoạt động nội bộ, nỗ lực xây dựng 
văn hóa dựa trên đa dạng, bình đẳng, hòa hợp và thuộc về.

… có cách tiếp cận đào tạo và phát triển một cách toàn diện và bài 
bản. Các công ty chủ đích nâng cao trình độ của lực lượng lao động; 
Họ đầu tư đáng kể vào đào tạo và phát triển, tạo điều kiện phát triển 
sự nghiệp. Họ đề xuất nhiều hình thức đào tạo– từ các hội thảo trực 
tiếp theo cách truyền thống cho tới đào tạo trực tuyến và hội nghị. 
Nhiều công ty sử dụng thời gian đóng cửa doanh nghiệp trong thời kỳ 
phong tỏa để phát triển nhân tài nội bộ.

… có mục tiêu rõ ràng, nên tạo ra được sự hứng thú, và thống nhất 
cùng tập trung phát triển doanh nghiệp, con người và tạo ra tác động 
tích cực cho cộng đồng. Doanh nghiệp tìm các cách khác nhau để ghi 
nhận nỗ lực và đóng góp của người lao động khi sống với mục tiêu.

Hồ sơ văn hóa 
Giới thiệu về 
Great Place to Work®

Great Place to Work® là cơ quan toàn cầu về văn 
hóa nơi làm việc. Từ năm 1992, chúng tôi đã khảo 
sát hơn 100 triệu người lao động trên thế giới và 
sử dụng thông tin chuyên sâu này để xác định các 
yếu tố cấu thành trải nghiệm “Nơi làm việc xuất 
sắc”: sự tin cậy.

Great Place to Work hỗ trợ các tổ chức đánh giá 
văn hóa của họ và thu nhận kết quả kinh doanh 
bằng cách tạo ra trải nghiệm công việc có độ tin 
cậy cao cho tất cả nhân viên. Emprising™, nền 
tảng khảo sát nhân viên của chúng tôi tăng quyền 
năng cho lãnh đạo với báo cáo phản hồi và thông 
tin chuyên sâu thời gian thực để giúp doanh 
nghiệp đưa ra quyết định liên quan nhân sự dựa 
trên dữ liệu. Dữ liệu chuẩn đối sánh chưa từng có 
của chúng tôi được sử dụng để ghi nhận các công 
ty được chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc (Great 
Place to Work-Certified™) và Nơi làm việc tốt nhất 
(Best Workplaces™) tại Mỹ và hơn 60 nước, gồm 
các công ty trong bảng xếp hạng 100 công ty tốt 
nhất làm việc cùng (100 Best Companies to Work 
For ®) và bảng xếp hạng các công ty tốt nhất được 
công bố hàng năm của Fortune (World’s Best)

Mọi việc chúng tôi làm được dẫn dắt bởi sứ mệnh 
xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng việc giúp 
các tổ chức trở thành Nơi làm việc tốt nhất cho tất 
cả - Great Place to Work For All™.

Để biết làm cách nào tạo ra Nơi làm 
việc xuất sắc cho tất cả, hãy ghé
www.greatplacetowork.com.vn 
Hãy nghe podcast  
Better by Great Place to Work
và đọc  
“A Great Place to Work for All” 

Hãy tham gia cộng đồng Online tại 
LinkedIn, Facebook và Instagram.
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www.greatplacetowork.com.vn
https://www.greatplacetowork.com/resources/podcast
https://www.amazon.com/Great-Place-Work-All-Business/dp/1523095083/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504107712&sr=8-1&keywords=great+place+to+work+for+all
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHmonS052ZDUgAAAYCXgzioytPOFgmtiJnhrwPoYdy0fiDVCgwBwcqD5dBhPaJG3oS35pgu_u9voiZja3VZLoOFte9enUVqE8EKfLNf29xLu7cUlIl49BmsIoYZhyCq6twul18=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fgreat-place-to-work%25C2%25AE-vietnam%2F
https://www.facebook.com/gptwvn
https://www.instagram.com/gptw.vn/
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Có nhiều bảng xếp hạng khác trên thị 
trường có tên danh hiệu là Công ty tốt 
nhất, Nơi làm việc tốt nhất và Nhà tuyển 
dụng tốt nhất. Sự khác biệt là gì và Tại sao 
quý cơ quan công bố giải thưởng này? 

Great Place to Work® tự hào là cơ quan tiên 
phong với mô hình Nơi làm việc xuất sắc VÌ TẤT 
CẢ - (FOR ALL™) không giới hạn ở các thông 
lệ nhân sự, Mô hình của Great Place to Work 
tập trung vào tiền đề Nơi làm việc xuất sắc, nơi 
người lao động tin tưởng môi trường làm việc 
của mình, tự hào về công việc mình làm và có 
mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp.

Sự chặt chẽ và nổi tiếng thế giới trong phương 
pháp đánh giá của chúng tôi đến từ sự khách 
quan, thấu đáo và tin cậy. Được chứng nhận 
bởi Great Place to Work là bảo chứng cao nhất 
về hiệu quả công việc của doanh nghiệp bởi 
chính lãnh đạo doanh nghiệp và người tìm việc; 
Phương pháp luận của chúng tôi không chỉ đem 
đến cơ hội được chứng nhận mà còn phân tích 
dữ liệu giúp họ cải thiện. 

Tại Việt Nam, đây là năm đầu tiên của chúng 
tôi ra mắt giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Việt 
Nam.

Các câu hỏi 
thường gặp 

Q:

Tôi có cần trở thành khách hàng tư vấn 
hay mua báo cáo để công ty tôi có mặt 
trong bảng xếp hạng của quý cơ quan? 
Quý cơ quan có thể giúp công ty tôi góp 
mặt trong bảng xếp hạng được không?  

Không. Hỗ trợ các tổ chức để có thể nằm trong 
bảng xếp hạng không phải cách thức hoạt 
động của Great Place to Work. Chúng tôi đánh 
giá bảng xếp hạng dựa trên phân tích khách 
quan các dữ liệu khảo sát người lao động và Hồ 
sơ văn hóa, và hệ thống không bị tác động bởi 
lịch sử mua hàng hay mối quan hệ trước đây với 
Great Place to Work. Chúng tôi khuyến khích 
các tổ chức tận dụng tối đa dữ liệu và phân tích 
khảo sát để nắm cơ hội cải thiện văn hóa nơi 
làm việc, nhưng quyết định mua dịch vụ tuyệt 
đối không tác động tới công việc phân tích của 
chúng tôi.

Các tổ chức đủ tiêu chuẩn tham gia vào bảng 
xếp hạng và được xếp hạng bất kể việc họ có sử 
dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi hay không. 
Sự liêm chính của quy trình đánh giá xếp hạng 
là tối quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với nhiều 
năm chuyên tâm phân tích Nơi làm việc tốt nhất 
đã cho chúng tôi đạt tới những hiểu biết chuyên 
sâu, độc đáo về cách các công ty tạo ra Nơi làm 
việc xuất sắc và chúng tôi mong muốn được 
hỗ trợ các tổ chức thành công trong việc đó. 
Chúng tôi luôn thẳng thắn bày tỏ kỳ vọng với tất 
cả các khách hàng rằng cách thức làm việc của 
chúng tôi là hỗ trợ các tổ chức cải thiện văn hóa 
nơi làm việc chứ không giúp họ xuất hiện trong 
bảng xếp hạng. 

Q:



Con người  -  Hàng đầu, Mục  đ ích  –  K im ch ỉ  nam 
Vinh  Danh Nơi  Làm Việc  Tốt  Nhất  Việt  Nam 2022 

1 4 ©️2022 Great  P lace to  Work®️.  A l l  R ights  Reserved

Con người  -  Hàng đầu, Mục  đ ích  –  K im ch ỉ  nam 
Vinh  Danh Nơi  Làm Việc  Tốt  Nhất  Việt  Nam 2022 

1 5©️2022 Great  P lace to  Work®️.  A l l  R ights  Reserved

Quý cơ quan còn cung cấp dịch vụ nào 
khác ngoài việc công bố bảng xếp hạng?  

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi nơi trở 
thành Nơi làm việc xuất sắc vì tất cả, và chúng 
tôi hỗ trợ các công ty chuyển đổi nơi làm việc 
của mình. Bảng xếp hạng là một phần quan 
trọng của công việc chúng tôi làm, khi các công 
ty thu thập dữ liệu và nghiên cứu thì chúng tôi 
sử dụng như nguồn tài nguyên để giúp tổ chức 
học hỏi từ Nơi làm việc tốt nhất, và cải tiến nơi 
làm việc của chính mình; Bảng xếp hạng chính 
là động lực và sự ghi nhận của thị trường lao 
động đối với các công ty thành công trong việc 
tạo ra nơi làm việc vượt trội.

Nhiệm vụ cốt lõi của chúng tôi là chuyển đổi 
văn hóa nơi làm việc— phân tích và tìm hiểu sở 
trường và sở đoản của mỗi tổ chức trong quá 
trình xây dựng Nơi làm việc xuất sắc. Chúng tôi 
tư vấn, huấn luyện, đào tạo, phân tích dữ liệu và 
các nguồn tài nguyên dưới hình thức sự kiện, 
gặp gỡ đồng nghiệp, nghiên cứu và xuất bản 
để giúp các công ty, thuộc mọi ngành nghề, ở 
mọi nơi trên thế giới xây dựng Nơi làm việc xuất 
sắc.

Q: Bảng so sánh điểm 
những Nơi làm việc 
tốt nhất Việt Nam

Cân nhắc mọi 
yếu tố, tôi có 
thể khẳng định 
đây là ‘Nơi làm 
việc xuất sắc ’ 

Chỉ số 
tin cậy

Điểm số gắn kết tổng thể *

( Điểm số này bao gồm các câu hỏi về trải nghiệm nhân viên tác 
động tới mức độ gắn kết bao gồm “Tôi có thể là chính mình khi ở 
đây”, “Quản lý quan tâm chân thành đến tôi như một cá nhân, không 
chỉ như một nhân viên”, và “Tôi cảm thấy tôi tạo ra sự khác biệt ở 
đây”, vv…)
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t
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*VN Best nói về các công ty trong bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022. VN Rest nói về các công ty khác, gồm 
công ty được chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc, đã tham gia khảo sát năm nay. Không phải tất cả các công ty được chứng nhận 
đều góp mặt trong bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất 2022.

93%

92%

92%

86%

85%

85%

85% 
VN REST

92% 
VN BEST

84% 
VN REST

92% 
VN BEST

84% 
VN REST

92% 
VN BEST

85% 
VN REST

92% 
VN BEST

85% 
VN REST

91% 
VN BEST

Công bằng

Uy tín

Tự hào

Tôn trọng

Tình đồng nghiệp
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Số liệu nhân khẩu học 

40%

20%

0%

Trên 
20 năm 

Dưới 2 
năm

2 đến 
5 năm

6 đến 
10 năm

11 đến 
15 năm

16 đến 
20 năm

8%8%

16%
21%

32%

15%

69%

1%

30%

Nam

Nữ

Không ghi /
 Giới khác

6%

40% 36%

16%

2%

25 tuối 
hoặc ít 

hơn 

26 đến
34 tuổi

35 đến
44 tuổi 

45 đến
54 tuổi 

55 tuổi 
hoặc hơn

Giới

Thâm niên

Tuổi  

Nơi làm việc tốt nhất là nơi bạn tin 
tưởng lãnh đạo của mình, tự hào về 
công việc mình làm và có mối quan 
hệ thân thiết với đồng nghiệp.

Để xác định Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 
2022 Great Place to Work đã phân tích kết quả 
khảo sát nhân viên được bảo mật danh tính 
đại diện cho gần 21.000 người lao động thuộc 
nhiều ngành nghề tại Việt Nam. Người lao động 
đã trả lời 60 câu hỏi khảo sát đánh giá mức độ 
xây dựng “Nơi làm việc xuất sắc vì tất cả” (Great 
Place to Work For All™).

85% lựa chọn dựa trên đánh giá của người lao 
động về mức độ trải nghiệm sự tin cậy và cơ 
hội tối đa tiềm năng khi là một thành viên của 
tổ chức, không phân biệt họ là ai hay vai trò của 
họ là gì. Great Place to Work phân tích các trải 
nghiệm này theo quy mô, thành phần lực lượng 
lao động, và đặc thù ngành nghề. 

Để đảm bảo tính nhất quán trong trải nghiệm 
15% lựa chọn còn lại dựa trên đánh giá trải 
nghiệm thường nhật của người lao động liên 
quan tới đổi mới, giá trị cốt lõi của tổ chức, và 
hiệu quả lãnh đạo 

Lựa chọn Nơi làm việc 
tốt nhất Việt Nam 
2022

Để được chứng nhận, các công ty phải đáp ứng 
tiêu chuẩn “Nơi làm việc xuất sắc”. Để đảm bảo 
kết quả khảo sát thực sự đại diện tiếng nói của 
toàn bộ nhân viên, Great Place to Work yêu 
cầu kết quả khảo sát chỉ số tin cậy phải chính 
xác tới 95% hoặc nhiều hơn với 5% phạm vi sai 
số. Chúng tôi cũng kiểm tra những bất thường 
trong câu trả lời khảo sát, tin tức trên các kênh 
truyền thông và hiệu quả tài chính đảm bảo 
không có lý do đáng ngờ nào khiến chúng tôi 
không thể tin tưởng ở kết quả khảo sát của 
công ty. 

Các công ty có từ 10 tới 99 người thuộc nhóm 
doanh nghiệp nhỏ và các công ty có bằng hoặc 
hơn 100 người thuộc nhóm doanh nghiệp vừa 
và lớn.
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Bảng xếp hạng 10 
Doanh nghiệp Vừa và Lớn 
(100 hoặc trên 100 người)

1. DHL-VNPT Express Limited 

2. EPAM Systems 

3. Medtronic Vietnam

4. Avery Dennison Vietnam

5. Capella Hanoi

6. DHL Supply Chain Vietnam

7. Ericsson Vietnam

8. Deloitte Vietnam

9. DHL Global Forwarding 
 Vietnam Corporation

10. FPT Software

Bảng xếp hạng 5 
Doanh nghiệp Nhỏ 
(10 tới 99 người)

1. Cisco Systems Vietnam 

2. HP Technology Vietnam

3. Softline International Co., Ltd.

4. Takeda Vietnam

5. Advanced Sterilization Products 
 – Vietnam 

Bảng xếp hạng các 
công ty đạt danh hiệu 
Nơi làm việc tốt nhất 
Việt Nam 2022
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www.greatplacetowork.com.vn

http://www.greatplacetowork.com.vn

