Kính göûi:

Quyù khaùch haøng

Lôøi ñaàu tieân Coâng Ty TNHH Cung ÖÙng Nguoàn Nhaân Löïc Toaøn Thònh xin göûi tôùi Quyù
khaùch haøng lôøi chuùc söùc khoûe vaø lôøi chaøo traân troïng nhaát !
Chuùng toâi cuõng xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh nhaát tôùi nhöõng khaùch haøng ñaõ, ñang
vaø seõ söû duïng dòch vuï cuûa chuùng toâi.
Coâng Ty TNHH Cung ÖÙng Nguoàn Nhaân Löïc Toaøn Thònh ñöôïc thaønh laäp vôùi mong
muoán trôû thaønh moät trong nhöõng ñôn vò haøng ñaàu veà cung öùng nguoàn nhaân löïc vaø cho
thueâ laïi lao ñoäng.
Vôùi phöông chaâm: “ An toaøn, chaát löôïng ñeå phaùt trieån beàn vöõng”, chuùng toâi ñang noã
löïc haøng ngaøy ñeå khaúng ñònh chính mình vaø giöõ gìn söï tin yeâu cuûa khaùch haøng. Ñeán vôùi
chuùng toâi, Quyù khaùch haøng coù theå hoaøn toaøn yeân taâm veà chaát löôïng dòch vuï vaø giaù caû
phuø hôïp.
Coâng ty TNHH Cung öùng Nguoàn Nhaân Löïc Toaøn Thònh luoân coi “ Söï phuø hôïp” laø lôïi
theá caïnh tranh, laø thaønh coâng vaø söï toàn taïi cuûa chính mình.
Coâng ty TNHH Cung öùng Nguoàn Nhaân Löïc Toaøn Thònh laø ñôn vò chuyeân cung caáp
Dòch vuï tính löông, Cho thueâ laïi lao ñoäng, Hôïp thöùc hoùa lao ñoäng, khai baùo baûo hieåm xaõ
hoäi, Dòch vuï cung caáp löïc löôïng hoã trôï baùn haøng, khaûo saùt thò tröôøng, giôùi thieäu saûn
phaåm, cung caáp PGs, Salesforce... cho caùc doanh nghieäp coù nhu caàu söû duïng nhieàu lao
ñoäng hoaëc caùc doanh nghieäp söû duïng lao ñoäng khoâng mang tính thöôøng xuyeân, caù c
doanh nghieäp môùi hoaït ñoäng maø löïc löôïng lao ñoäng chöa ñuû hay caùc doanh nghieäp muoán
söû duïng lao ñoäng thueâ ngoaøi nhö laø 1 lôïi theá caïnh tranh ñeå chuyeån chi phí nhaân coâng
voán ñöôïc xem laø ñònh phí thaønh bieán phí coù hoùa ñôn.
“Taát caû vì lôïi ích vaø söï thònh vöôïng cuûa quyù khaùch haøng”. Chuùng toâi luoân hy voïng
Quyù vò seõ chon cho mình moät ñoái taùc tin caäy vaø chuyeân nghieäp.
Neáu quyù vò ñang coù nhu caàu veà Cung öùng vaø cho thueâ lao ñoäng, xin vui loøng lieân heä
vôùi chuùng toâi trong thôøi gian sôùm nhaát, chuùng toâi seõ chuaån bò cho Quyù vò moät phöông aùn
phuïc vuï toát nhaát
Toaøn Thònh laø ñoái taùc tin caäy vaø luoân ñoàng haønh cuøng Quyù vò.
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Tröôùc aùp löïc caïnh tranh
vaø nhöõng bieán ñoäng cuûa neàn
kinh teá toaøn caàu, vieäc leøo laùi con
thuyeàn Doanh nghieäp ñi ñuùng
“quyõ ñaïo”, theo keá hoaïch ñeà ra
ñang daàn trôû neân traéc trôû nhieàu
hôn. Vôùi vai troø quan troïng
trong vieäc kieán thieát vaø phaùt
trieån yeáu toá coát loõi cuûa toå chöùc
laø nguoàn nhaân löïc, caùc nhaø quaûn
lyù nhaân söï caøng phaûi khoâng
ngöøng tìm kieám loä trình toát nhaát
vaø phuø hôïp ñeå doanh nghieäp coù
theå toàn taïi vaø phaùt trieån vôùi tieâu
chí hieäu quaû luoân ñöôïc ñaët leân
haøng ñaàu.

Chính vì vaäy maø caùc nhaø quaûn trò hieän nay, thay vì giaønh nhieàu
thôøi gian cho caùc hoaït ñoäng mang tính thöïc thi haøng ngaøy thì laïi
thöôøng taäp trung phaàn lôùn nguoàn löïc vaø thôøi gian cho caùc hoaït ñoäng
mang tính ñònh höôùng nhieàu hôn, ví duï nhö vieäc hoaïch ñònh chieán
löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc daøi haïn, chieán löôïc chieâu moä caùc
nhaân söï cao caáp, xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp…

 COÂNG TY TNHH CUNG ÖÙNG NHAÂN LÖÏC TOAØN THÒNH ñöôïc thaønh
laäp vaø hoaït ñoäng vôùi lónh vöïc chính laø:
Cho thueâ laïi lao ñoäng, cung öùng lao ñoäng thôøi vuï cho caùc doanh nghieäp
saûn xuaát söû duïng nhieàu lao ñoäng hoaëc caùc doanhy nghieäp muoán söû duïng
lao ñoäng thueâ ngoaøi nhö laø moät lôïi theá caïnh tranh ñeå chuyeån chi phí
nhaân coâng voán ñöôïc xem laø ñònh phí, thaønh bieán phí coù hoùa ñôn.
www.nhanluctoanthinh.com
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Với nhiều năm kinh nghiệm
trong ngành quản lý nhân sự,
chúng tôi đã xây dựng đội ngũ hơn
40 cán bộ nhân viên, và hơn 2,400
lao động cho thuê lại, Toàn Thịnh
đã và đang cung cấp thường xuyên
cho các Doanh nghiệp đối tác như:
Foster ( Điện tử), Inox Diệu Thịnh,
Thuốc Lá Sài Gòn, Giày Adora,
Nhựa Đại Đồng Tiến, San Hà
Foods, Vietcorp ( Cơ Điện), Công
Ty Kỹ Nghệ Thực Phẩm Vifon,
Cholimex ( FMCG)…



Văn Phòng hoạt động gồm 01

trụ sở chính tại TPHCM, và 7 chi
nhánh tại HCM, Bình Dương, Đồng
Nai, Long An, Bắc Ninh, Cần Thơ,
Đà Nẵng, cùng hệ thống tuyển dụng
rộng rãi trên 30 tỉnh thành.

 Chúng

tôi tin tưởng với lợi thế

của mình, sẽ đáp ứng được nhu cầu
khắt khe của khách hàng và luôn
nỗ lực để làm hài lòng đối tác.
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ÑOÁI VÔÙI ÑOÁI TAÙC:



 Mang laïi söï thoûa maùi vaø hieäu quaû cho ñoái

CHAÁT
LÖÔÏNG LAØ

taùc thoâng qua vieäc:

SOÁ 1

 Tìm
THEO

KHAÙCH

ÑUOÅI SÖÏ

HAØNG LAØ

HOAØN HAÛO

TREÂN HEÁT

hieåu, hoã trôï vaø ñoàng haønh cuøng söï

phaùt trieån cuûa ñoái taùc

 Cung caáp nhöõng giaûi phaùp tö vaán, ñaøo taïo
nhaân söï vaø heä thoáng moät caùch chuyeân
nghieäp, hieäu quaû, gia taêng lôïi nhuaän cuûa

DUÕNG
CAÛM
CAÏNH
TRANH

ñoái taùc.

 Cung caáp nguoàn löïc phuïc vuï nhu caàu hoaït
ñoäng saûn xuaát, kinh doanh cuûa ñoái taùc.

 Ñeà cao tinh thaàn hôïp taùc cuøng phaùt trieån
 Phaùt

huy tình thaân höõu, thaân aùi, hôïp taùc

vaø hoøa bình giöõa coäng ñoàng xaõ hoäi.



ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI LAO ÑOÄNG

 Mang laïi söï tieän ích vaø phaùt trieån toaøn
dieän cho ngöôøi lao ñoäng thoâng qua vieäc:



Xaây döïng moâi tröôøng laøm vieäc chuyeân
nghieäp, naêng ñoäng, saùng taïo vaø nhaân vaên.



Taïo cô hoäi phaùt trieån coâng baèng cho taát
caû nhaân vieân.



Tuaân thuû quy ñònh cuûa phaùp luaät nhaèm
ñaûm baûo quyeàn lôïi cho ngöôøi lao ñoäng.



Naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn
cuûa ngöôøi lao ñoäng.

www.nhanluctoanthinh.com
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SÖÙ MEÄNH
Toaøn Thònh luoân mang
ñeán dòch vuï toái öu
nhaát, baèng taát caû
traùch nhieäm, traùi tim
vaø söï nhieät huyeát.

TAÀM NHÌN
Phaán ñaáu vöôn leân
thaønh DN haøng ñaàu
Vieät Nam trong lónh
vöïc Cung ÖÙng Lao
Ñoäng

LAØM VIEÄC THEO NHOÙM

KHAÙT VOÏNG CHIEÁN THAÉNG

TOÂN TROÏNG NHAÂN VIEÂN

Vôùi söï tin töôûng, toân

Chuùng toâi seõ khoâng

Chuùng toâi seõ naâng

troïng laãn nhau vaø

ngöøng phaán ñaáu, toaøn

cao phaåm giaù cuûa lao

taâm, toaøn söùc trong moïi

ñoäng baèng caùch khuyeán

vieäc ñeå taïo ra giaù trò cao

khích

cuøng moät muïc ñích,
chuùng toâi seõ laøm vieäc
höôùng tôùi nhöõng khaùt
voïng chung cuûa toaøn
coâng ty vaø khoâng coù
raøo caûn veà phoøng ban,
boä phaän.

nhaát trong taát caû moïi vieäc
chuùng toâi laøm. Chuùng toâi
seõ chuû ñoäng laøm vieäc
baèng tinh thaàn caáp baùch,
khaû naêng caïnh tranh vaø
coáng hieán cho taát caû.

nhaân

vieân

cuûa

mình laøm toát nhaát trong
lónh vöïc cuûa hoï. Chuùng
toâi cam keát taïo ra moät
moâi

tröôøng

laøm

vieäc

khuyeát khích giao tieáp
côûi môû, tình baïn vaø söï
phaùt

trieån

chuyeân

nghieäp.
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Trong xu höôùng Quyù Coâng ty muoán môû
roäng, phaùt trieån saûn xuaát, hoaëc coù nhöõng
döï aùn ngaén haïn, thôøi vuï hoaëc lao ñoäng cuûa
Quyù Coâng ty phaûi laøm ngoaøi giôø vaø toång
giôø naøy coù theå seõ vöôït quaù 200 giôø trong
naêm.



Giaûi phaùp ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà naøy
ñöôïc Toaøn Thònh ñöa ra laø cung caáp dòch
vuï cho thueâ laïi lao ñoäng phoå thoâng.



Hieän taïi Toaøn Thònh ñaõ cho thueâ hôn 2000
lao ñoäng ôû 120 doanh nghieäp thuoäc nhieàu
lónh vöïc khaùc nhau taïi Vieät Nam.



Ñaëc bieät Toaøn Thònh coù theå cung caáp cho
khaùch haøng soá löôïng lao ñoäng lôùn, ñaùp öùng
yeâu caàu trong thôøi gian ngaén.

CHUÛ ÑOÄNG NGUOÀN

TRAÙNH CAÙC RUÛI RO VEÀ

HIEÄU QUAÛ VAØ GIAÛM

NHAÂN LÖÏC & LINH HOAÏT

LAO ÑOÄNG

CHI PHÍ

Khaùch haøng seõ ñöôïc chuû

Khaùch haøng ñöôïc quyeàn

Doanh nghieäp seõ khoâng

ñoäng trong vieäc söû duïng

yeâu caàu ñoåi lao ñoäng

maát thôøi gian vaø chi

nguoàn lao ñoäng, ñöôïc

vaø sa thaûi caùc lao ñoäng

phí vaøo coâng taùc tuyeån

taêng/giaûm

ñoäng

khoâng phuø hôïp hoaëc vi

duïng, cuõng nhö quaûn

theo tình hình saûn xuaát

phaïm noäi quy coâng ty

trò veà caùc thuû tuïc haønh

kinh doanh cuûa coâng ty,

maø khoâng phaûi chòu

chính. Toaøn Thònh seõ

ñeà nghò Toaøn Thònh thay

traùch nhieäm boài thöôøng

giuùp Khaùch haøng laøm

theá caùc lao ñoäng laøm

hoaëc caùc ruûi ro veà phaùp

ñieàu ñoù.

vieäc khoâng hieäu quaû.

lyù.

lao

www.nhanluctoanthinh.com
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Dòch Vuï Gia Coâng Haøng Hoùa laø vieäc beân thueâ gia coâng giao cho moät ñôn
vò nhaän gia coâng saûn xuaát thöïc hieän moät hay nhieàu coâng ñoaïn nhaèm taïo ra moät
saûn phaåm haøng hoùa theo tieâu chuaån ñöôïc cam keát giöõa hai beân.

Ñaùnh
Giaù

Khaûo
Saùt

Laäp
phöông
aùn

Baùo
Giaù

Gia Coâng

Baùo
Caùo

Haøng Hoùa

Thuyeát
trình

Thöïc
Hieän
Hôïp
Ñoàng

Ñieàu
chænh

Dòch Vuï thöïc hieän thaàu phuï, thaàu khoaùn laøm giaûm vieäc söû duïng nhaân söï tröïc tieáp,
naâng cao tính caïnh tranh vaø thuùc ñaåy söï phaùt trieån. Ngaøy nay caùc dòch vuï thaàu phuï, thaàu
khoaùn ngaøy caøng ña daïng giuùp baïn giaûm thieåu nhöõng ruûi ro, coù ñöôïc nhöõng tö vaán toái öu cho
raéc roái veà nhaân söï.

www.nhanluctoanthinh.com
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 Vôùi öu theá am hieåu saâu roäng thò tröôøng
lao ñoäng Vieät Nam; cô sôû döõ lieäu huøng
haäu goàm nhieàu öùng vieân saùng giaù, coù
nhieàu naêm kinh nghieäm trong nhieàu lónh
vöïc taïi caùc taäp ñoaøn lôùn, vôùi phong caùch
phuïc vuï chuyeân nghieäp cuûa ñoäi nguõ
tuyeån duïng.



Toaøn Thònh cam keát seõ cung caáp cho
quyù vò chaát löôïng dòch vuï theo tieâu chí
cao, cheá ñoä phuïc vuï khaùch haøng toát nhaát
vôùi möùc phí caïnh tranh.



Qui Trình Tuyeån Duïng Cuûa Toaøn

Thònh ñöôïc ñaët ra vôùi tieâu chí sau:



Tuyeån Duïng Nhanh Nhaát: Thôøi gian
tuyeån duïng trung bình caùc vò trí chæ trong
10 ngaøy laøm vieäc, vaø 15 ngaøy cho caùc vò
trí Cao caáp.



Chi Phí Caïnh Tranh: Chuùng toâi taïo ñieàu
kieän cho khaùch haøng tieáp caän dòch vuï vôùi
chi phí phuø hôïp nhaát.



Tuyeån Duïng Nhaân Söï Phuø Hôïp Nhaát:
Toaøn Thònh luoân ñöôïc khaùch haøng ñaùnh
giaù laø ñôn vò tuyeån duïng coù soá löôïng
nhaân söï ñaït hieåu quaû cao, 95% khaùch
haøng ñaùnh giaù haøi loøng khi söû duïng dòch
vuï cuûa Toaøn Thònh.

www.nhanluctoanthinh.com
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Toaøn Thònh luoân mang ñeán cho khaùch

haøng caùc giaûi phaùp uy tín, chuyeân nghieäp veà
dòch vuï veä sinh coâng nghieäp toång theå cho
doanh nghieäp, khu coâng nghieäp.

www.nhanluctoanthinh.com
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Đƣợc hỗ trợ bởi công cụ Phần mềm thông minh và hiện đại cùng với đội ngũ
chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ thay các doanh nghiệp đảm nhận công
việc quản trị tiền lƣơng. Hãy trút bỏ gánh nặng hành chính lên đôi vai của chúng
tôi để các khách hàng tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình
nhằm tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cho khách hàng đồng thời luôn đảm bảo
tính bảo mật và độ chính xác cao.

LỢI ÍCH VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢN TRỊ
TIỀN LƢƠNG TỪ TOÀN THỊNH:
► Tiết kiệm thời gian, giảm áp lực để tập trung
vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của
doanh nghiệp;
► Độ chính xác cao, đƣợc hỗ trợ bởi đội ngũ
chuyên gia tƣ vấn chuyên nghiệp và giàu kinh
nghiệm - giảm thiếu tối đa những sai sót trong
việc tính toán lƣơng;
► Bảo mật tất cả các thông tin thu nhập và
các thông tin cá nhân nhạy cảm;
► Luôn đƣợc cập nhật các quy định mới về
lao động, thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm.

www.nhanluctoanthinh.com
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Dịch vụ Hợp thức hóa lao động của Toàn Thịnh là hình thức mà trong
đó Đối tác vẫn tự chủ động trong việc tổ chức tuyển dụng ứng viên theo yêu
cầu công việc riêng của mình và ủy thác việc ký hợp đồng lao động và quản lý
toàn bộ mặt nhân sự này cho Toàn Thịnh trực tiếp chịu trách nhiệm.
Việc các doanh nghiệp nước ngoài muốn gia nhập thị trường Việt Nam
nhưng chưa nắm rõ các quy định của luật lao động Việt Nam; doanh nghiệp có đội
ngũ nhân sự quá đông mà phòng nhân sự không đủ mạnh để quản lý hết các công
việc liên quan hay doanh nghiệp muốn giảm thiểu chi phí quản lý nguồn nhân lực
mà doanh nghiệp không có chuyên môn trong đó thì dịch vụ Hợp thức hóa lao động
của Toàn Thịnh sẽ là sự lựa chọn phù hợp.

www.nhanluctoanthinh.com
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PG – lễ tân là những nhân sự góp phần quảng bá
thƣơng hiệu, sản phẩm vƣơn tầm xa đƣợc đông đảo
nhiều ngƣời biết tới. Họ cũng là một phần giúp tạo nên
thành công cho chƣơng trình, sự kiện của công ty.
Việc sử dụng Promotion Girls (PG) và lễ tân cho hoạt
động quảng cáo trong những sự kiện, triển lãm, hội chợ
đã đƣợc chứng minh rằng đem lại hiệu quả đáng kể khi sử
dụng trong bán hàng, quảng bá thƣơng hiệu, đóng vai trò
quan trọng không nhỏ đối với sự thành công của mỗi sự
kiện.

www.nhanluctoanthinh.com
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Tình hình an tại các khu vực trung tâm thành phố đặc biệt là các bãi
xe lớn diễn biến phức tạp, các loại tội phạm ngày càng hoạt đông tinh vi
hơn chính vì điều đó chúng tôi cung cấp các dịch vụ như sau:
⇒ Nhận thầu các bãi giữ xe như: Chung cư, Toà nhà, Siêu thị, Trường học,
Bệnh viện, Khu phức hợp, Chợ, Trung tâm thương mại, v.v...
⇒ Giữ xe bằng thiết bị giữ xe thông minh, rút ngắn thời gian ghi thẻ, gửi xe
nhanh chóng, xúc tiến kinh doanh giao dịch cho quý khách.
⇒ Sắp xếp xe cộ theo hàng lối thuận tiện ra vào cho khách.
⇒ Với mong muốn mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng,
chúng tôi với bề dày kinh nghiệm quản lý bãi xe tại các trung tâm thương
mại, siêu thị, khu phức hợp, tòa nhà nhất định sẽ mang đến sự an toàn tuyệt
đối cho quý khách.
⇒ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 100% giá trị tài sản mất mát, rủi
ro.
⇒ Quan tâm đến việc kinh doanh của quý khách hàng, chúng tôi luôn hỗ
trợ khi quý khách hàng triển khai các chiến lược kinh doanh mới.
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