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Lợi nhuận trước thuế là doanh thu trừ đi tổng chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh của một tổ chức (có điều chỉnh cho các khoản mục bất thường). Lợi nhuận trước thuế
không bao gồm điều chỉnh các khoản dự phòng cho cổ đông thiểu số.

FTE bao gồm tất cả nhân viên toàn thời gian và bán thời gian trong lực lượng lao động ‘lõi’ (nhân
viên có hợp đồng không thời hạn và có thời hạn từ một năm trở lên), nhân viên có hợp đồng ngắn
hạn (dưới 1 năm) và nhân viên thời vụ. FTE không bao gồm nhà thầu phụ, nhân viên thuê qua
trung gian, và tư vấn viên (các cá nhân tổ chức tuyển dụng trực tiếp).

Lợi nhuận trước thuế

Tổng số FTE

Nhóm đo lường: Ảnh hưởng tài chính và năng suất

Diễn giải:
• Lợi nhuận trên mỗi FTE có sự khác biệt theo từng ngành, vì vậy thường được

so sánh trong cùng ngành.
• Lợi nhuận sẽ thay đổi với tỷ lệ tương đương ngay khi có sự thay đổi về doanh

thu và chi phí trong quá trình hoạt động. Các xu hướng thay đổi của tỷ lệ Lợi
nhuận trên mỗi FTE thường được xét theo tỷ lệ phần trăm chứ không như khi
xét các tỷ lệ về doanh thu hoặc chi phí.

• Thay đổi số lượng FTE sẽ có ảnh hưởng cận biên lên Lợi nhuận trên mỗi FTE
lớn hơn là lên các chỉ số đo lường doanh thu và chi phí tương đương.

• Các tổ chức đã trải nghiệm giai đoạn dài thành công bền vững, thường là các tổ
chức có tỉ lệ Lợi nhuận trên mỗi FTE cao so với thị trường, có thể bị mất ‘mục
tiêu thúc đẩy’ và bằng lòng với bản thân. Vì vậy, tăng trưởng lợi nhuận chậm
hoặc xu hướng Lợi nhuận trên mỗi FTE không thay đổi có thể chỉ ra rằng tổ
chức dễ bị tấn công bởi các yếu tố thị trường bên ngoài như là tăng cạnh tranh
thương mại, tăng do lạm phát trong chi phí cơ sở (ví dụ: nguyên liệu thô, chi phí
dịch vụ tiện ích, v.v.) và lạm phát chi phí lương. Trong các trường hợp này, giám
sát các xu hướng năng suất là rất cần thiết (sẽ được trao đổi thêm trong các tỷ
lệ Chi phí Đãi ngộ/Doanh thu và Chi phí Đãi ngộ/Chi phí).

• Các câu hỏi chính cần xem xét:
 Các sáng kiến nào về nguồn nhân lực sẽ giúp cải tiến lợi nhuận cho tổ

chức?
 Thay đổi nào về chính sách nguồn nhân lực hay hành vi của nhân viên sẽ

giúp cải tiến đáng kể quan hệ khách hàng?
 Nếu hiệu suất tài chính tốt, sự đóng góp của nguồn nhân lực và chức năng

Nhân lực vào hiệu suất đó là như thế nào?
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Ý kiến của quý vị

Hãy tham gia với chúng tôi tại “Asia Pacific HR Analitics Forum” trên LinkedIn
để trao đổi cách nhìn của quý vị và chia sẻ với chúng tôi về các phương pháp đo
lường Nguồn nhân lực đang được tổ chức của quý vị sử dụng như thế nào để
thúc đẩy thành công trong đội ngũ nhân viên.

Nếu quý vị muốn chia sẻ kinh nghiệm hoặc có phản hồi giúp chương trình “Thước

đo của tháng” hoàn thiện hơn, xin liên hệ:
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