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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Với những lợi ích của công tác ñánh giá thành tích nhân viên, tôi chọn 

nghiên cứu ñề tài “Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần ñường 

Kon Tum” làm luận văn thạc sĩ với mong muốn hệ thống hoá các lý luận cơ 

bản về ñánh giá thành tích áp dụng vào thực tế và ñề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại Công ty ngày càng 

hợp lý và toàn diện hơn, góp phần giúp cho Công ty cổ phần ñường Kon Tum 

thực hiện tốt công tác quản trị nguồn nhân lực của mình, phát huy cao nhất tiềm 

lực của công ty ñể ñạt ñược mục tiêu. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

 Đánh giá thực trạng công tác ñánh giá thành tích nhân viên  tại Công ty Cổ 

phần Đường Kon Tum trong giai ñoạn 2008 – 2010  rút ra những nội dung ñã 

làm ñược và những nội dung còn hạn chế. Trên cơ sở các nội dung còn hạn chế 

tác giả ñề xuất một số giải pháp nhằm phát huy ưu ñiểm và xây dựng biện pháp 

khắc phục những mặt còn hạn chế dần hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích  

nhân viên tại Công ty cổ phần ñường Kon Tum ñến năm 2015. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

-  Đội ngũ  nhân viên của Công ty cổ phần ñường Kon Tum. 

- Toàn bộ hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân viên từ năm 2008 ñến 2010  

của Công ty Cổ phần ñường Kon Tum. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các  phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp thống kê tổng hợp ñể tổng hợp số liệu, dữ liệu. 

- Phương pháp chuyên gia và phân tích số học, so sánh, phương pháp ñiều 

tra bằng bảng câu hỏi nhằm ñánh giá thực trạng và dự báo ñơn giản ñể giải 

quyết vấn ñề. 

5. Kết cấu của luận văn 

Nội dung của luận văn ñược trình bày ở 3 chương: 

- Chương 1: Những lý luận cơ bản về ñánh giá thành tích nhân viên trong 

doanh nghiệp. 
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- Chương 2: Thực trạng công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại công ty 

cổ phần Đường Kon Tum  giai ñoạn 2008 ñến 2010. 

- Chương 3: Hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại công ty 

cổ  phần ñường Kon Tum. 

6. Đóng góp của luận văn 

Quá trình nghiên cứu sẽ giúp cho Công ty nhận thấy ưu khuyết ñiểm trong 

công tác ñánh giá thành tích nhân viên. Đồng thời tác giả cũng ñề xuất một số 

giải pháp hoàn thiện công tác này. Từ ñó giúp Công ty  phát huy ưu ñiểm, có 

biện pháp khắc phục khuyết ñiểm nâng cao hiệu quả trong công tác ñánh giá 

thành tích nhân viên.  

7. Giới hạn của ñề tài 

Với thời gian nghiên cứu có hạn và phương pháp nghiên cứu ñơn giản, Tác 

giả chưa ñi vào thiết kế toàn bộ hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên, chỉ ñề 

xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này có thể áp dụng trong ñiều 

kiện hiện tại của Công ty cổ phần ñường Kon Tum. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG LÝ LU ẬN CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN 

VIÊN TRONG DOANH NGHI ỆP 

1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của công tác ñánh giá thành tích 

nhân viên trong doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm ñánh giá thành tích nhân viên 

1.1.2 Tầm quan trọng của công tác ñánh giá thành tích nhân viên trong 

doanh nghiệp 

1.2.1.1 Đối với doanh nghiệp 

1.2.1.2 Đối với cá nhân nhân viên 

1.2 Nội dung và tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên trong doanh 

nghiệp 

1.2.1 Xác ñịnh mục tiêu của công tác ñánh giá thành tích nhân viên 

-  Đánh giá kết quả thực hiện công việc ñược giao.  

-  Cơ sở trả lương và khen thưởng  

- Đánh giá thành tích nhằm phát triển nhân viên 

- Đánh giá thành tích làm cơ sở ra các quyết ñịnh hành chính 

1.2.2 Thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

 Khái niệm tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

 1.2.2.1 Căn cứ ñể xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá  

- Bản mô tả công việc   

- Tiêu chuẩn nhân viên  

1.2.2.2 Các yêu cầu ñối với tiêu chuẩn ñánh giá 

- Cụ thể, chi tiết, do lường ñược, phù hợp thực tiễn,có thể tin cậy ñược, sự 

khả thi, thời gian thực hiện, loại bỏ các lỗi ñánh giá 

1.2.2.3 Nội dung tiêu chuẩn ñánh giá 

- Đánh giá dựa trên ñặc ñiểm 

- Đánh giá dựa trên hành vi 

- Đánh giá dựa trên kết quả 

- Đánh giá năng lực nhân viên 

1.2.3 Lựa chọn phương pháp ñánh giá 

1.2.3.1 Đánh giá khách quan 
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Là ñánh giá thành tích dưới góc ñộ các con số, có 5 loại chính của ñánh giá 

khách quan: Đánh giá số lượng sản xuất, doanh số bán ra, dữ liệu cá nhân, trắc 

nghiệm thành tích, ñánh giá ñơn vị kinh doanh 

1.2.3.2 Đánh giá chủ quan 

-  Đánh giá thành tích chủ quan bao gồm: Phương pháp xếp hạng,  phương 

pháp thang ñiểm ñánh giá, liệt kê kiểm tra, kỹ thuật sự kiện ñiển hình, thang 

ñiểm ñánh giá hành vi, thang quan sát hành vi (nêu các nội dung chính của các 

phương pháp này)  

1.2.3.3 Phương pháp phân tích ñịnh lượng 

Bước 1: Xác ñịnh các yêu cầu chủ yếu khi thực hiện công việc 

Bước 2:  Phân loại mức ñộ thoả mãn yêu cầu  khi thực hiện công việc  

Bước 3: Đánh giá tầm quan trọng của mỗi nhóm yêu cầu ñối với hiệu quả 

thực hiện công việc của nhân viên 

Bước 4: Đánh giá tổng hợp về năng lực thực hiện công việc của nhân viên 

1.2.4 Xác ñịnh ñối tượng thực hiện ñánh giá 

- Tự ñánh giá 

- Cấp trên trực tiếp ñánh giá 

- Đồng nghiệp ñánh giá 

- Khách hàng ñánh giá 

- Đánh giá 3600  

1.2.5 Lựa chọn thời ñiểm ñánh giá 

Có nhiều cách lựa chọn thời ñiểm ñánh giá: một số thì ñánh giá dựa vào 

thời gian xác ñịnh như ngày thuê mướn lao ñộng, ngày tiếp nhận nhân viên, một 

cách khác có thể tiến hành ñánh giá theo lịch hàng năm hoặc ñánh giá ñịnh kỳ 

hàng tháng, quý, năm.  

1.2.6 Thảo luận và sử dụng kết quả ñánh giá thành tích trong công tác 

quản trị nguồn nhân lực 

1.2.6.1 Thảo luận kết quả ñánh giá thành tích  

- Doanh nghiệp cần tổ chức các buổi thảo luận giữa nhà quản lý và nhân 

viên về kết quả ñánh giá thành tích  

 - Phản hồi thông tin ñánh giá ñến từng nhân viên.  
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1.2.6.2 Sử dụng kết quả ñánh giá thành tích trong công tác quản trị nguồn 

nhân lực 

-  Trả lương và khen thưởng 

-  Đề bạt, bổ nhiệm và phân công việc cho nhân viên 

-  Xây dựng chính sách ñào tạo và phát triển nhân viên 

- Tuyển dụng và ký kết hợp ñồng lao ñộng 

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác ñánh giá thành tích nhân viên 

1.3.1 Nhân tố khách quan 

Chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước,  Văn hoá – xã hội . . .  

1.3.2 Nhân tố chủ quan 

1.3.2.1 Đặc ñiểm kinh doanh  

1.3.2.2 Bộ máy quản lý  

1.3.2.3 Các tổ chức ñoàn thể 

1.3.2.4 Văn hoá  của doanh nghiệp 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH  NHÂN VIÊN 

TẠI  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM TRONG 

GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 
2.1 Khái quát về Công ty cổ phần ñường Kon Tum 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 

Công ty cổ phần ñường Kon Tum, tên giao dịch quốc tế là KonTum sugar 

joint stock company có trụ sở chính ñặt tại Km số 2, xã Vinh Quang, thành phố 

Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. 

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần ñường Kon Tum 

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Đại hội cổ ñông, Hội ñồng quản trị, 

Ban kiểm soát, Ban ñiều hành (Ban giám ñốc) và 5 phòng chức năng (trại giống 

và trạm nguyên liệu thuộc phòng nông vụ), 10 tổ sản xuất ñược bố trí theo hình 

vẽ 2.1  

 

 

 

 

 

 
 
                                                                 
                                                                                

 

 

 

 

                                                                                         : Quan hệ trực tuyến 
                                                                                          : Quan hệ phối hợp 

Hình 2.1 sơ ñồ Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty phần ñường Kon Tum 

Phòng 
TC-HC 
Nhân sự 

Phòng 
 Kinh  

doanh - 
TH 

 

Đại hội cổ ñống 

Hội ñồng quản trị Ban Kiểm Soát 

Ban ñiều hành ( GĐ,PGĐ)  

Tổ sản 
xuất 

Trạm nguyên 
liệu 

Trại giống 

Phòng 
Kế toán 

 

Phòng 
KTCL - 

SP 

 

Phòng 
nông vụ 
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2.1.3 Chức năng nhiệm vụ và cơ sở vật chất của Công ty cổ phần ñường 

Kon Tum 

2.1.3.1 Chức năng của Công ty 

- Trồng mía và ñầu tư xây dựng vùng nguyên liệu mía giống  

- Sản xuất ñường và các sản phẩm sau ñường  

- Tận dụng phế liệu, phế phẩm trong sản xuất ñường ñể phát ñiện phục vụ 

cho nhà máy và bán ñiện còn dư thừa cho lưới ñiện Kon Tum, sản xuất phân 

bón vi sinh, thức ăn gia súc . 

2.1.3.2 Nhiệm vụ của Công ty 

2.1.3.3 Cơ sở vật chất của Công ty 

2.1.4 Tình hình sản xuất và  kinh doanh 

Kết quả sản xuất kinh doanh trong giai ñoạn 2008 ñến 2010 

Bảng 2.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty giai ñoạn 2008 - 2010 

                                                                                                             ĐVT: ñồng 

STT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 

1 Doanh thu từ hoạt 

ñộng sản xuất kinh 

doanh 

116.080.528.0

00 

108.548.122.30

3 

154.422.268.509 

2 Tổng lợi nhuận kế 

toán trước thuế 

9.982.880.000 12.192.701.757 45.018.715.194 

                                                                                        Nguồn CT cổ phần ñường Kon Tum 

Bảng 2.3 Kết quả sản xuất giai ñoạn 2008 -2010 

                                                                             Đơn vị: Tấn 

Chỉ tiêu 2008 2009 2010 

1. Sản lượng ñường RS 9.172 9.845 18.400 

2. Sản phẩm khác 3.500 4.102 8.700 

3. Hiệu xuất thu hồi 83,8% 82% 87% 

                                                                          Nguồn Công ty Đường Kon Tum 
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2.2 Tình hình quản lý và sử dụng lực lượng nhân viên tại Công ty Cổ 

phần ñường Kon Tum 

 2.2.1 Cơ cấu nhân sự trong Công ty 

Bảng 2.4 Cơ cấu nhân sự tại Công ty Cổ phần ñường KT 2008-2010 
2008 2009 2010  

STT 

 

Chức danh Số 

lượng 

Tỷ 

lệ/tổng 

số 

Số  

lượng 

Tỷ 

lệ/tổng 

số 

Số 

lượng 

 Tỷ 

lệ/tổng 

số  

1 Nhân viên quản lý 38 10,9% 38 11,6% 38 11,7% 

2 Nhân viên thừa hành 308 89,1% 292 89,4% 286 88,3% 

 Tổng số nhân viên 346  326  324  

                                              Nguồn CT CP ñường Kon Tum và  tính  toán của tác giả 

2.2.2 Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực của Công ty 

Bảng 2.5 Cơ cấu nhân sự phân theo trình ñộ chuyên môn 

2008 2009 2010                     

STT 

 

Nội dung Số 

lượng 

Tỷ lệ/ 

Bộ 

phận 

Số 

lượng 

Tỷ lệ/ 

Bộ 

phận 

Số 

lượng 

 Tỷ 

lệ/ 

Bộ 

phận 

 Tổng số NV trong toàn 

CT 

346  326  324  

 - Đại học 59 17% 62 19% 72 22% 

 - Cao ñẳng, trung cấp 82 23% 78 23% 68 20% 

 - Công nhân kỹ thuật 126 36% 114 34% 111 34% 

 - Công nhân phụ trợ, LĐ 

khác 

75 24% 72 24% 69 24% 

                                           Nguồn CT CP ñường Kon Tum và  tính  toán của tác giả 
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2.3 Thực trạng công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ 

phần ñường Kon Tum 

2.3.1 Về xác ñịnh mục tiêu ñánh giá  

  Hiện nay, mục tiêu của công tác ñánh giá thành tích tại Công ty ñược xác 

ñịnh gồm 2 nội dung chính  

• Đánh giá  thành tích ñể làm cơ sở trả lương, xét nâng lương, nâng ngạch   

•    Đánh giá thành tích ñể làm cơ sở khen thưởng cho nhân viên 

2.3.2 Về hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

2.3.2.1 Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá thành tích của Công ty 

Các tiêu chuẩn ñánh giá thành tích của nhân viên ñược Công ty xây dựng 

trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban tổ sản xuất ñược 

quy ñịnh tại Quy chế hoạt ñộng của Công ty 

Yêu cầu về tiêu chuẩn nhân viên  

2.3.2.2 Nội dung tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên tại Công ty 

Tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên ñược quy ñịnh tại Quy chế lao 

ñộng và tiền lương như sau:  

- Hoàn thành công tác chuyên môn và công tác ñoàn thể ñược giao. 

- Đảm bảo ngày công và giờ công làm việc trong kỳ ñánh giá 

- Chấp hành kỷ luật lao ñộng và thoả ước lao ñộng tập thể. 

- Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 

2.3.3 Về phương pháp ñánh giá  

Công ty sử dụng phương pháp xếp hạng ñể ñánh giá thành tích 

2.3.4 Về ñối tượng thực hiện ñánh giá  

Đối tượng thực hiện ñánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần 

ñường Kon Tum là cấp trên trực tiếp và cá nhân nhân viên 

2.3.5 Thời ñiểm ñánh giá 

Công ty ñã  lựa chọn chu kỳ ñánh giá hàng tháng và  thời ñiểm ñánh giá 

vào ngày cuối tháng 

2.3.6 Thảo luận và sử dụng kết quả ñánh giá thành tích trong công tác 

quản trị nguồn nhân lực 

2.3.6.1 Thảo luận kết quả ñánh giá  
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Công ty chưa tổ chức thảo luận giữa nhà quản lý và nhân viên về kết quả 

ñánh giá thành tích trong kỳ.  

2.3.6.2 Sử dụng kết quả ñánh giá thành tích trong công tác quản trị nguồn 

nhân lực 

Gắn kết với mục tiêu của công tác ñánh giá thành tích nhân viên, Công ty 

chỉ sử dụng kết quả vào các công tác sau: 

a. Làm cơ sở ñể trả lương 

b.  Làm cơ sở ñể khen thưởng  

c. Làm cơ sở ñể ký kết hợp ñồng lao ñộng 

2.4 Nhận xét chung về công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại Công 

ty cổ phần ñường Kon Tum 

2.4.1 Ưu ñiểm 

- Với mô hình trực tuyến của cơ cấu tổ chức bộ máy ñã tạo ñiều kiện thuận 

lợi cho nhà quản lý trong việc phân bổ, giám sát, kiểm tra các phòng, tổ sản 

xuất trong thực hiện nhiệm vụ ñồng thời nhân viên cũng ñược tiếp nhận thông 

tin trực tiếp từ cấp quản lý. 

- Đặc thù sản xuất tập trung theo dây chuyền công nghệ, nhân viên trong 

công ty luôn ñề cao tinh thần tập thể và tính cộng ñồng, xây dựng sự gắn bó hòa 

thuận trên dưới. Ảnh hưởng của giá trị văn hóa này mà thành tích tập thể 

thường ñược chú trọng hơn thành tích cá nhân 

- Hiện tại Công ty ñã thành lập Tổ chức Công ñoàn và Đoàn thanh niên, 

Công ty không sử dụng kết quả hoạt ñộng của hai tổ chức này và việc ñánh giá 

thành tích nhân viên vì vậy công tác ñoàn thể không tạo sự ảnh hưởng lớn ñến 

kết quả ñánh giá thành tích. 

- Công ty ñã ñưa ra các tiêu chí trong nội quy lao ñộng của Công ty làm cơ 

sở ñánh giá thành tích.  Đây cũng là các mục tiêu ñể nhân viên  chủ ñộng  trong 

việc thi ñua  hoàn thành nhiệm vụ, dễ dàng trong việc tự ñánh giá và ñánh giá. 

- Đánh giá thành tích ñược thực hiện hàng tháng giúp cho nhân viên  nhận 

ra ñược mình hoàn thành nhiệm vụ ở mức ñộ nào, những nội dung chưa hoàn 

thành.  

- Định kỳ ñánh giá ngắn ñảm bảo bám sát mục tiêu của Công ty và ý nghĩa 

các giá trị phần thưởng 
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2.4.2 Hạn chế 

- Chưa thực hiện phân tích công việc ñể xây dựng bản mô tả công việc và 

yêu cầu về tiêu chuẩn nhân viên ñể làm căn cứ thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá. 

- Chưa xây dựng nội dung tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên gắn kết 

với mục tiêu và nhiệm vụ trực tiếp tại các phòng, ban, tổ sản xuất. Chưa có 

thang ñiểm ñánh giá rõ ràng và hiệu quả, cách ñánh giá chủ yếu dựa trên quan 

ñiểm của người quản lý trực tiếp và nội quy quy ñịnh về chấp hành giờ giấc, 

thời gian làm việc của nhân viên, dẫn ñến kết quả ñánh giá thiếu chính xác 

- Chưa xác ñịnh ñúng tầm quan trọng của công tác ñánh giá thành tích 

nhân viên trong Công ty, thể hiện tại ñiều ñồ 2.3 ñiều tra về tầm quan trọng của 

ñánh giá thành tích trong Công ty. 

-  Mục tiêu chủ yếu của công tác ñánh giá là làm cơ sở ñể phân phối lương, 

thưởng nhưng kết quả ñánh giá là thủ tục hành chính (chiếm 52%) mang tính 

hình thức, cào bằng không tạo ñộng lực cho nhân viên nổ lực nâng cao hiệu quả 

thực hiện công việc mà làm cho một bộ phận nhân viên có ý thụ ñộng chây lỳ 

- Đánh giá thành tích nhân viên theo loại A,B,C,D chưa có sự tách bạch rõ 

ràng. Thông thường cấp quản lý  thường ñạt loại A còn lại nhân viên thường ñạt 

loại B, C 

- Phương pháp và quy trình ñánh giá chưa phù hợp, hình thức, mang tính 

chủ quan của cấp quản lý. Công ty chưa xây dựng các chính sách khen thưởng, 

xử phạt hợp lý kèm theo, chưa lập ra các chương trình ñào tạo và phát triển 

nhân viên sau khi ñánh giá. Vì vậy sẽ khó khăn trong việc tạo nguồn nhân lực 

cho tương lai. 

- Kết quả ñánh giá thành tích hàng tháng thiếu chính xác, dẫn ñến ñánh giá 

thành tích cuối năm không chính xác và nhân viên chỉ hoàn thành nhiệm vụ 

bình thường vẫn có thể có mức khen thưởng bằng nhân viên hoàn thành xuất 

sắc. Công tác ñánh giá thành tích không có vai trò thật sự trong công tác trả 

lương, khen thưởng ñể tạo ra những kích thích vật chất có tác dụng rất tích cực 

ñối với nhân viên trong việc phấn ñấu thực hiện công việc tốt hơn. 

- Kết quả ñánh giá chưa ñược Công ty phản hồi thường xuyên. Do ñó nhân 

viên chưa nhận biết ñược hạn chế cụ thể của mình ñể có kế hoạch khắc phục 

sửa chữa nhằm cải thiện thành tích trong kỳ ñánh giá tiếp theo. 
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2.4.3 Nguyên nhân 

2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan 

- Mặc dù thiết bị ñồng bộ nhưng ñược nhập khẩu từ Trung Quốc vào 

những năm 80 vì thế ñến nay dây chuyền máy móc công nghệ sản xuất, chế 

biến ñã lạc hậu, công suất thấp ñiều này phần nào ảnh hưởng ñến kết quả hoàn 

thành công việc của nhân viên.  

- Thiếu phương pháp và công cụ ñánh giá. 

- Chưa xác ñịnh  ñược ñánh giá thành tích là một khâu trong chuỗi các hoạt 

ñộng quản lý.  

- Chưa chú trọng ñào tạo ñội ngũ chuyên môn thực hiện công tác ñánh giá 

thành tích nhân viên theo hướng chuyên nghiệp.  

- Chưa thành lập bộ phận chịu trách nhiệm  trực tiếp quản lý và  thực hiện 

công tác ñánh giá thành thích nhằm ñưa công tác này vào hướng thường xuyên 

và chuyên nghiệp.  

2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan 

- Công tác ñánh giá thành tích là một việc khó khăn, phức tạp ñòi hỏi 

chuyên môn cao, trong khi ñó Công ty vừa thực hiện chuyển ñổi hình thức từ 

doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần nên hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh và công tác tổ chức bộ máy có nhiều thay ñổi chưa ổn ñịnh dẫn ñến công 

tác ñánh giá thành tích trở nên càng khó khăn hơn.  

- Công tác ñánh giá thành tích chịu sự ảnh hưởng bởi hệ thống pháp luật 

Việt Nam, các quy ñịnh của Hiệp hội mía ñường Việt Nam . .. quy ñịnh về 

quyền lợi và nghĩa vụ của người lao ñộng. 

- Đặc thù của ngành sản xuất ñường là tập trung sản xuất vào thời vụ thu 

hoạch mía, vì vậy công tác ñánh giá thành tích nhân viên trong thời gian vào vụ 

sẽ phần nào bị ảnh hưởng. 
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CHƯƠNG 3 

HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T ẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM 

3.1 Căn cứ hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại Công 

ty Cổ phần ñường Kon Tum  

3.1.1 Một số ñặc ñiểm cơ bản ảnh hưởng ñến công tác ñánh giá thành 

tích nhân viên  

Đặc ñiểm sản xuất: Sản xuất ñường trắng kết tinh bằng phương pháp 

sunfic hóa có sử dụng công nghệ lắng nồi Blanco Dircctor. 

- Nhà máy của Công ty chỉ hoạt ñộng khi vào vụ thu hoạch mía từ tháng 11 

của năm  trước ñến tháng 4 của năm sau.  

Đặc ñiểm về công nghệ thiết bị: Thiết bị ñồng bộ nhưng ñược nhập khẩu 

từ Trung Quốc vào những năm 80 vì thế ñến nay dây chuyền máy móc công 

nghệ sản xuất, chế biến ñã lạc hậu, công suất thấp. 

Đặc ñiểm sản phẩm:  Sản phẩm chủ yếu là ñường trắng RS và mật rỉ ñược 

sản xuất từ cây mía. Hàng năm Công ty cung cấp ra thị trường một lượng 

ñường lớn hơn 10.000 tấn với chất lượng tốt và ổn ñịnh.  

Đặc ñiểm nguyên liệu: Mía  là cây nguyên liệu chính và quan trọng nhất 

của ngành công nghiệp ñường. Thời gian thu hoạch yêu cầu ñúng vụ do ñó việc 

thu hoạch sẽ tập trung vào một thời gian nhất ñịnh khi vào vụ.  

Đặc ñểm về thị trường:. Hiện nay theo dự báo của Hiệp hội mía ñường 

Việt Nam, vụ mùa 2010 tổng sản lượng của các nhà máy trong nước vào 

khoảng 1,5 triệu tấn, nhu cầu tiêu dùng trong nước dự kiến khoảng 1,7 ñến 1,8 

triệu tấn.  

3.1.2 Một số chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh của Công ty trong 

thời gian ñến 

 - Tăng diện tích vùng nguyên liệu từ Từ 2.200ha ñến 2.500ha với sản 

lượng mía khoảng 162.500 tấn/vụ. Nghiên cứu thị trường mở rộng ñầu tư, ña 

dạng hoá sản phẩm.  

- Nâng cao năng lực hoạt ñộng thông qua việc nâng cao năng lực tài chính, 

năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm, dịch vụ bán hàng, mở rộng thị 
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trường, xây dựng khách hàng truyền thống ñể ñảm bảo mục tiêu phát triển ổn 

ñịnh, bền vững.  

- Kiện toàn công tác tổ chức, bộ máy cán bộ một số phòng ban của Công 

ty, rà soát bố trí lại nguồn nhân lực nhằm ñáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh 

trong giai ñoạn tiếp theo. 

3.1.3 Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty ñến năm 2015 

- Củng cố và phát triển vùng mía, nâng cấp thiết bị, hoàn thiện công nghệ, 

mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường công tác thông tin và xúc tiến thương 

mại.  

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ñảm bảo về số lượng, chất lượng  

và ổn ñịnh  là nhu cầu cấp thiết.  

3.1.4 Yêu cầu về nguồn nhân lực của Công ty ñến năm 2015 

- Đối với  nhân viên quản lý:  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý có kiến 

thức và kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn, về quản trị doanh nghiệp, về 

kinh tế thị trường. 

- Nhân viên Lao ñộng gián tiếp: Đào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ nhân viên  

nhằm nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ.  

- Nhân viên lao ñộng trực tiếp: Đào tạo nâng cao tay nghề, nâng cao kiến 

thức kỹ thuật, ñào tạo bổ sung ñón ñầu những công nghệ kỹ thuật mới.  

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên 

tại Công ty Cổ phần ñường Kon Tum 

3.2.1 Mở rộng mục tiêu của công tác ñánh giá thành tích nhân viên  

- Đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên  

- Căn cứ thành tích của nhân viên ñể làm cơ sở trả lương và khen thưởng 

- Dựa vào kết quả ñánh giá thành tích nhân viên xác ñịnh nhu cầu ñào tạo 

và phát triển nhân viên 

- Dựa vào kết quả ñánh giá thành tích nhân viên ñể ñề bạt, tuyển dụng 

3.2.2 Thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên tại Công ty 

3.2.2.1 Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên ñược thể hiện 

trên hình vẽ 2.2  
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Hình 2.2 căn cứ thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

3.2.2.2 Nội dung tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

Để minh họa cụ thể, tại luận văn này tác giả thực hiện xây dựng bản mô tả 

công việc và tiêu chuẩn nhân viên cho vị trí trưởng phòng Nông vụ của Công 

ty. 

Bản mô tả công việc: 

- Nhận diện công việc: Trưởng phòng Nông vụ Công ty Cổ phần ñường 

Kon Tum 

- Tóm tắt công việc 

- Chức năng trách nhiệm trong thực hiện công việc 

- Quyền hạn thực hiện công việc 

Phân tích 
công việc 

Mục tiêu 
 SXKD của 

Công ty 

 

Mục tiêu SXKD 
phòng, tổ sản 

xuất 

Mục tiêu công 
việc của nhóm 

hoặc từng 
NViên 

Tiêu chuẩn 
ñánh giá  
TTNV 

 
Nhân viên 

- Nhà quản lý 
 -  HĐ thi ñua 
- Phòng TCHC-NS 

 
Bản mô tả công 

việc 

 

Bản tiêu chuẩn 
nhân viên 
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- Các mối quan hệ trong thực hiện công việc 

- Các tiêu chí ñánh giá kết quả thực hiện công việc 

- Điều kiện làm việc: 

Bản tiêu chuẩn nhân viên 

- Chức vụ: Trưởng phòng Nông vụ 

- Sức khoẻ: tốt 

- Tuổi ñời:  từ 35 ñến 55 tuổi 

- Kiến thức và  kỹ năng cần thiết:   Bằng cấp, kinh nghiêm công tác,kiến 

thức về lĩnh vực làm việc và những kỹ năng cần có ñể thực hiện công việc, yêu 

cầu về phẩm chất 

3.2.2.3 Nội dung tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

a. Tiêu chuẩn về kết quả thực hiện công việc 

- Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong kỳ ñánh giá, lãi hay lỗ. 

(doanh thu, lợi nhuận, giá cổ phiếu. . .) 

- Hiệu quả trong ñầu tư, hiệu quả trong việc sử dụng vốn 

- Phạm vi thị trường tiêu thụ sản phẩm ñường, mật rỉ và các sản phẩm phụ 

khác, số lượng sản phẩm tiêu thụ ñược trong kỳ, số lượng diện tích vùng 

nguyên liệu (tăng hay giảm), tỷ lệ thu hồi nợ ñầu tư trong nâng dân 

 - Tính hợp lý trong việc bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực của Công ty. (hợp 

lý hay chưa hợp lý). Kết quả trong việc phân công nhiệm vụ cho nhân viên dưới 

quyền, kết quả thực hiện các chế ñộ chính sách ñối với người lao ñộng 

- Kết quả thực hiện mục tiêu của phòng, tổ sản xuất trong kỳ ñánh giá: 

Hoàn thành các báo cáo tài chính, kinh doanh, kế hoạch, số lượng hợp ñồng bán 

hàng ñược ký mới . . ., số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành và tỷ lệ sản 

phẩm hỏng 

- Báo cáo và ñề xuất kịp thời phương án xử lý xự cố kỹ thuật ñối với dây 

chuyền sản xuất, thiết bị công nghệ. Hiệu quả của sự phối hợp với các nhân 

viên khác trong dây chuyền sản xuất.  Kết quả trong quản lý tài sản của công ty 

- Giải pháp kỹ thuật công nghệ, kết quả áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tỷ lệ và 

hiệu quả của việc tu bổ, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện của Công ty 

b. Tiêu chuẩn ñánh giá dựa trên năng lực 
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- Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, khả năng lãnh ñạo, khả năng hoạch 

ñịnh, khả năng tổ chức, khả năng kiểm tra, giám sát, khả năng giao tiếp nhân 

sự, khả năng quyết ñịnh và kỹ năng khác. 

- Khả năng nắm bắt thông tin, khả năng thiết kế và triển khai các chương 

trình. Mức ñộ hiểu biết và vận dụng các quy ñịnh của Nhà nước, của Tổng 

Công ty, của chính quyền ñịa phương  

- Khả năng ñề xuất sáng kiến, góp ý cải tiến phương pháp quản lý, cải tiến 

qui trình kỹ thuật ñược áp dụng và ñem lại hiệu quả. 

- Khả năng sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên liệu 

- Tay nghề kỹ thuật, tỷ lệ các kỳ sát hạch, ñào tạo về việc sử dụng những 

thiết bị mới và kỹ thuật an toàn 

c. Tiêu chuẩn ñánh giá dựa trên hành vi và ñặc ñiểm 

- Phong cách và ñạo ñức lãnh ñạo. Tác phong giao tiếp, sự nhanh nhẹn, 

nhiệt tình trong giải quyết công việc 

- Số lần vi phạm nội quy, quy chế của Công ty 

- Cầu tiến và trung thành với công ty, có khả năng chịu áp lực công việc 

- Số lần vi phạm nội quy lao ñộng và thỏa ước lao ñộng tập thể của Công 

ty 

- Số lần vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

(luật giao thông, chính sách dân số…)  

- Tinh thần hợp tác với ñồng nghiệp trong nhóm, trong tổ, ca sản xuất. 

Tuân thủ những ñiều ñộng ñột xuất 

Bên cạnh ñó, ñể có cơ sở so sánh và xây dựng thang ñiểm rõ ràng, các nội 

dung ñánh giá thành tích nhân viên nêu trên sẽ ñược tham chiếu với:  

 - Mục tiêu trung hạn, dài hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 

- Báo cáo tài chính của Công ty trong kỳ ñánh giá 

- Mục tiêu phân bổ cho phòng, tổ sản xuất trong kỳ ñánh giá,  

- Quy ñịnh về tiêu chuẩn nhân viên, nội quy lao ñộng và thỏa ước lao ñộng 

tập thể. 

- Quy chế hoạt ñộng của Công ty 
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- Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Báo cáo kết quả hoạt ñộng của phòng, tổ sản xuất trong kỳ ñánh giá 

Để thống nhất với phần căn cứ ñánh giá, tác giả xây dựng nội dung tiêu 

chuẩn ñánh giá chi tiết cho vị trí trưởng phòng Nông vụ nhằm minh họa cụ thể 

như sau: 

- Tiêu chuẩn về kết quả thực hiện công việc 

+ Sản lượng mía thu mua ñược trong vụ (Kế hoạch vụ ép 2010-2011: 

110.000 tấn/vụ) 

+ Diện tích vùng nguyên liệu tăng thêm trong kỳ ñánh giá (kế hoạch vụ ép 

2010-2011: trên 2.000 ha)  

+  Kết quả phối hợp với phòng Kế hoạch thực hiện thu hồi nợ ñầu tư trong 

nhân dân, cung cấp vật tư cho nông dân ñể  xây dựng vùng nguyên liệu. 

+ Kết quả trong việc phân công nhiệm vụ, giám sát và hỗ trợ cho nhân viên 

dưới quyền thực hiện công việc ñược giao ñạt hiệu quả 

+ Triển khai và thực hiện các mục tiêu của phòng ñảm bảo tiến ñộ và ñạt 

hiệu quả  

- Tiêu chuẩn ñánh giá dựa trên năng lực: 

+ Có trình ñộ ñại học trở lên thuộc các chuyên ngành Nông nghiệp, Lâm 

nghiệp,.. . 

+ Khả năng ñề xuất sáng kiến, góp ý cải tiến phương pháp quản lý nhân 

viên của phòng và áp dụng kỹ thật khoa học vào việc triển khai và thực hiện 

nhiệm vụ của phòng 

+ Kiến thức về trồng và khai thác cây mía. Khả năng truyền ñạt kỹ thuật  

và vận ñộng nông dân xây dựng vùng nguyên liệu (trồng mía). 

+ Khả năng thuyết phục nông dân trong thu hồi nợ ñầu tư 

- Tiêu chuẩn ñánh giá dựa trên hành vi và ñặc ñiểm 

+ Tác phong giao tiếp, sự nhanh nhẹn, nhiệt tình trong giải quyết công việc 

+ Số lần vi phạm nội quy, quy chế của Công ty và thỏa ước lao ñộng tập 

thể của Công ty. 

+ Cầu tiến và trung thành với công ty, có khả năng chịu áp lực công việc 
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+Số lần vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

(luật giao thông, chính sách dân số…) 

+ Tinh thần  hợp tác với ñồng nghiệp 

+ Tuân thủ những ñiều ñộng ñột xuất 

+ Số ngày công lao ñộng trong kỳ ñánh giá, số lần vi phạm ñi muộn về 

sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc, thời gian làm việc thêm giờ ñột xuất 

theo yêu cầu. 

3.2.4 Cải tiến phương pháp ñánh giá  

Tác giả ñề xuất sử dụng phương pháp thang ñiểm ñánh giá ñể ñánh giá 

thành tích nhân viên. Bênh cạnh ñó, xây dựng thang quan sát hành vi, ghi sự 

kiện ñiển hình ñể ñánh giá sâu hơn ñối với loại tiêu chuẩn ñánh giá dựa trên ñặc 

ñiểm và hành vi. Thang ñiểm áp dụng ñược ñề xuất gồm 5 mức: Xuất sắc, tốt, 

khá trung bình, kém chi tiết thể hiện tại phụ lục 2,3,4 

3.2.5 Xác ñịnh ñối tượng thực hiện ñánh giá 

3.2.5.1 Tự ñánh giá 

3.2.5.2 Đồng nghiệp ñánh giá 

3.2.5.3 Cấp trên  trực tiếp ñánh giá 

 * Nhằm phát huy hiệu quả của công tác ñánh giá thành tích nhân viên, 

Công ty cần: 

-  Xác ñịnh rõ trách nhiệm của từng bộ phận 

- Để kết quả ñánh giá thành tích chính xác, tin cậy Công ty cần có kế hoạch 

và chương trình ñào tạo người ñánh giá 

3.2.6 Xác ñịnh thời ñiểm ñịnh kỳ ñánh giá thành tích nhân viên  

Với ñặc thù như trên và kết quả ñiều tra về thời ñiểm ñịnh kỳ ñánh giá 

thành tích nhân viên và ñể ñảm bảo chu kỳ ñánh giá ổn ñịnh, hiệu quả  tác giả 

ñề xuất: 

- Trong 6 tháng vào vụ ép Nhà máy của Công ty hoạt ñộng thường xuyên  

công ty nên tiến hành ñánh giá thành tích theo chu kỳ 3 tháng 1 lần ñối với tất 

cả nhân viên. 

- Đối với 6 tháng ngoài vụ ñịnh kỳ 3 tháng ñánh giá thành tích 1 lần ñối 

với nhân viên quản lý và nhân viên lao ñộng gián tiếp, 6 tháng ñánh giá thành 

tích 1 lần ñối với  nhân viên lao ñộng trực tiếp. 
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- Cuối niên vụ sản xuất tổng hợp kết quả ñánh giá từ kết quả ñánh giá ñịnh 

kỳ có xem xét ñến mức ñộ cải thiện thành tích. 

3.2.7 Thảo luận và sử dụng kết quả ñánh giá thành tích nhân viên trong 

công tác quản trị nguồn nhân lực 

3.2.7.1 Thảo luận kết quả ñánh giá  

 - Thảo luận giữa nhà quản lý và nhân viên về kết quả ñánh giá thành tích 

trong kỳ  

- Tiến hành phản hồi thông tin về kết quả ñánh giá ñến từng nhân viên 

3.2.7.2 Sử dụng kết quả ñánh giá thành tích nhân viên trong công tác quản 

trị nguồn nhân lực 

a  Cải tiến công tác trả lương, khen thưởng 

*  Công tác trả lương  

Đối với công tác trả lương, tác giả ñề xuất cải tiến phương pháp trả lương 

như sau: thay mức lương bình quân chung Công ty ñang sử dụng bằng cách xây 

dựng thang bảng lương và phụ cấp lương theo quy ñịnh của Nghị ñịnh 

114/2002/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2002  của Chính phủ  quy ñịnh “ Chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Bộ luật lao ñộng về tiền lương” và 

Thông tư số 13/2003/TT - BLĐTBXH  ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ lao 

ñộng - Thương binh và xã hội  hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh 

số 114/2002/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ “về tiền lương 

ñối với người lao ñộng làm việc trong doanh nghiệp hoạt ñộng theo luật doanh 

nghiệp”  

Khi ñã xây dựng thang bảng lương và phụ cấp lương, Công ty áp dụng làm 

cơ sở  trả lương cơ bản và chế ñộ nâng bậc lương. 

Hàng tháng mỗi nhân viên sẽ ñược hưởng lương cơ bản và lương kinh  

doanh. Hệ số lương kinh doanh sẽ ñược xác lập trên cơ sở hệ số lương cơ bản 

theo thang bảng lương của Công ty  x  hệ số thành tích. 

Hệ số lương kinh doanh =  Hệ số lương cơ bản x Hệ số thành tích 

Như vậy lương của một nhân viên sẽ ñược tính theo công thức: 
 

Lương   =   Hệ số lương + hệ số lương    * Mức lương tối  thiểu  +  các khoản 

nhân viên      cơ bản         kinh doanh        chung quy ñịnh cho            phụ cấp 

                                                               doanh nghiệp                  (nếu có) 
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* Công tác khen thưởng 

- Đối với nhân viên ñạt loại xuất sắc 

- Đối với nhân viên ñược xếp loại tốt 

- Đối với nhân viên ñược xếp loại khá 

- Đối với nhân viên ñược ñánh giá là trung bình 

- Đối với nhân viên ñược xếp loại kém 

b.  Đổi mới chính sách xử phạt 

c. Cải tiến chính sách ñào tạo, phát triển nhân viên  

- Đối với nhân viên ñạt loại xuất sắc 

- Đối với nhân viên ñạt loại tốt 

- Đối với nhân viên ñạt loại khá 

- Đối với nhân viên ñạt loại trung bình 

- Đối với nhân viên ñạt loại kém 

d. Đổi mới công tác ký kết hợp ñồng lao ñộng 

3.3 Kiến nghị  

3.3.1 Đối với Công ty Cổ phẩn Đường Kon Tum 

1. Công tác ñánh giá thành tích nhân viên ñạt hiệu quả hay không phần lớn 

phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực,(Nguồn nhân lực có chất lượng tốt  

thì công tác ñánh giá thành tích nhân viên một mặt sẽ ñược triển khai thực hiện 

nhanh hiệu quả, mặc khác tỷ lệ nhân viên ñạt thành tích cao sẽ chiếm tỷ lệ lớn)  

Công ty cần có kế hoạch và chương trình ñào tạo bồi dưỡng nhân viên nhằm 

nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực 

- Là ñơn vị kinh doanh ñóng chân trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum, một tỉnh 

nghèo thuộc vùng Tây nguyên. Công ty cần có các chính sách ưu tiên ñào tạo  

và sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ, ñặc biệt là lao ñộng dân tộc thiểu số. 

- Xây dựng chế ñộ ñãi ngộ ñể giữ chân nguồn nhân lực sẳn có, thu hút nhân 

tài có trình ñộ, năng lực, kinh nghiệm về ngành mía ñường ñóng góp vào sư 

phát triển bền vững của Công ty 

2.  Khuyến khích và tạo mọi ñiều kiện ñể phát triển mô hình liên kết Công 

ty- và Nông dân. Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền ñịa phương 

trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, thu mua nguyên liệu . . . 
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3. Tăng cường mở rộng vùng nguyên liệu có khả năng rải vụ nhằm kéo dài 

thời gian hoạt ñộng của Nhà máy, giảm áp lực làm việc tăng ca khi vào vụ cho 

nhân viên. 

4. Tăng thêm chức năng và nhiệm vụ  về công tác ñánh giá thành tích nhân 

viên cho Phòng Tổ chức hành chính- nhân sự và Thành lập hội ñồng thi ñua  

trực thuộc phòng Tổ chức hành chính nhân sự của công ty, ñồng thời bố trí một 

lãnh ñạo cấp phòng  ñể lãnh ñạo và ñiều hành công tác này.  

5. Xây dựng các tổ chức ñoàn thể như: Công ñoàn, Đoàn thanh niên.. . Bởi 

vì sinh hoạt phong trào của các tổ chức ñoàn thể là niềm vui là nguồn ñộng viên 

nhân viên sau những ngày làm việc nặng nhọc, nó giúp cho nhân viên sảng 

khoái tinh thần, tạo ñộng lực cho nhân viên làm việc tốt hơn. Do ñó, mặc dù 

không ñưa kết quả hoạt ñộng vào ñánh giá thành tích  nhân viên nhưng Công ty 

cần tạo mọi ñiều kiện tốt nhất ñể các tổ chức này hoạt ñộng.  

6. Để hỗ trợ cho công tác ñánh giá thành tích nhân viên, Công ty cần xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp theo tư tưởng truyền thống phương ñông coi trọng 

giá trị tập thể, thành tích tập thể. Bênh cạnh ñó, Công ty cần xác ñịnh tầm nhìn, 

sứ mệnh, xây dựng các giá trị cốt lõi ñể làm kim chỉ nam cho các hoạt ñộng:  

-   Tầm nhìn: “ Công ty cổ phần ñường Kon Tum là doanh nghiệp hàng ñầu 

về sản xuất và kinh doanh ñường tại khu vực Tây nguyên” 

-  Sứ mệnh: “ Sản phẩm - Chất lượng -  Thành tích” 

-   Xây dựng các giá trị cốt lõi: 

+ Xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm của khách hàng bằng chất lượng và 

thương hiệu sản phẩm. 

+ Đội ngũ nhân viên luôn luôn thể hiện sự ñoàn kết, chia sẽ gắn bó chặt 

chẽ ñể giải quyết công việc, cùng nhau phát triển, cùng hành ñộng vì sự thành 

công của Công ty. 

+ Sáng tạo là ñòn bẩy phát triển. 

+ Mọi hành ñộng của Công ty ñều hướng ñến mục tiêu vì sức khỏe  và an 

toàn của con người, Vì môi trường sống xanh sạch ñẹp 

+ Phát triển nguồn nhân lực xem nhân viên là tài sản quý giá giúp Công ty 

thành công và phát triển, Đồng thời con người ñược coi  là trung tâm trong mọi 

hoạch ñịnh chiến lược và chính sách của Công ty. 
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+  Công ty cam kết tôn trọng pháp luật 

7. Có thể ñổi mới trang thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ nhằm hổ 

trợ nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất như: Thay thế ñộng cơ xoay 

chiều bằng ñộng cơ một chiều, bổ sung trục nạp liệu dưỡng bức cho máy ép, 

thay thế băng tải cao su bằng băng tải cào và dùng phương pháp thẩm thấu bão 

hòa, làm mất mật chè bằng phương pháp lắng nồi…… 

3.3.2 Đối với Chính quyền ñịa phương 

- Cần có chính sách hỗ trợ Công ty Cổ phần ñường Kon Tum trong các 

chương trình ñào tạo nguồn nhân lực tại chỗ mà ñặc biệt là ñào tạo người lao 

ñộng thuộc ñồng bào dân tộc thiểu số  

- Tạo mọi ñiều kiện thuận lợi  về cơ chế và thủ tục hành chính giúp Công 

ty phát triển mô hình liên kết Công ty- và Nông dân cũng như việc xây dựng 

vùng nguyên liệu, thu mua nguyên liệu . . . 
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KẾT LUẬN 

 

Sự phát triển của nền kinh tế thị trường ñã tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ 

giữa các doanh nghiệp sản xuất. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển 

bền vững trên thị trường ñòi hỏi phải không ngừng nâng cao năng suất lao 

ñộng, sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có. 

Việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp hay 

không phụ thuộc rất lớn vào nguồn lực con người. Nguồn lực con người ñược 

coi là nguồn tài sản vô giá là yếu tố cơ bản nhất quyết ñịnh ñến sự tồn tại và 

phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp phải xây dựng nguồn nhân 

lực ñảm bảo chất lượng, ổn ñịnh về số lượng. Duy trì ñược mục tiêu này doanh 

nghiệp cần thực hiện tốt công tác quản trị nguồn nhân lực.  

Công tác ñánh giá thành tích nhân viên sẽ góp phần tích cực trong công tác 

quản trị nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp kiểm soát và sử dụng nguồn nhân 

lực một cách hữu hiệu. 

Đề tài “Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Đường Kon 

Tum” ñã phân tích những mặt tích cực của công tác ñánh giá thành tích nhân 

viên hiện tại của Công ty, chỉ ra những  ưu ñiểm cần phát huy và những mặt 

còn hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở ñó ñề xuất một số nội dung hoàn thiện 

công tác ñánh giá thành tích nhân viên, tạo ñiều kiện thuận lợi cho Công ty 

ñánh giá ñúng người, ñúng việc ñồng thời xây dựng các chính sách nhằm quản 

trị nguồn nhân lực phù hợp, hiệu quả, tạo ñộng  lực nhân viên tham gia tích cực 

vào việc tạo ra giá trị cho Công ty. 

Để ñánh giá thành tích nhân viên tại Công ty ñạt kết quả tốt còn phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố khác như ñiều kiện thực hiện, việc áp dụng,  kiểm tra và  ñiều 

chỉnh trong suốt quá trình thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của Công 

ty. 

Với thời gian nghiên cứu có hạn và phương pháp nghiên cứu ñơn giản. 

Luận văn sẽ không tránh ñược thiếu sót, rất mong sự tham gia góp ý của quý 

thầy cô giáo ñể ñề tài ñược hoàn thiện hơn. 

 

  


