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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài  

Hòa nhịp vào sự phát triển của nền kinh tế của ñất nước thì hoạt ñộng 

ngân hàng cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ, không chỉ về mặt số lượng 

mà cả về mặt chất lượng. Khiến cho sự cạnh tranh trong lĩnh vực này 

ngày càng mạnh mẽ. Để có thể tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh 

quyết liệt này thì nguồn nhân lực luôn luôn là sự lựa chọn hàng ñầu cho 

một lợi thế cạnh tranh bền vững ñối với hầu hết mọi ngân hàng.  

Tầm quan trọng của tài sản con người trong cuộc cạnh tranh ñã giải 

thích lý do tại sao các ngân hàng và các nhà quản lý ñều cần một hệ 

thống ñánh giá thành tích phù hợp với ñợn vị mình ñể tận dụng nguồn 

nhân lực của ñơn vị. Đánh giá thành tích ñóng một vai trò quan trọng 

trong việc ñảm bảo hành vi mà nhân viên thực hiện trên công việc nhất 

quán với chiến lược của tổ chức.  

Vì vậy ñể có thể thu hút cũng như giữ chân nguồn nhân lực trong tổ 

chức, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 

(Techombank Đà Nẵng) cần xây dựng chính sách nhân sự hoàn thiện, ñáp 

ứng ñược nhu cầu và mong muốn của người lao ñộng: cụ thể là việc ñánh 

giá thành tích phải ñược thực hiện ñúng cách sẽ giúp cho ngân hàng duy trì 

và phát triển nguồn nhân lực một cách hiệu quả 

Với những lý do trên, tác giả chọn ñề tài : “Đánh giá thành tích nhân 

viên tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng” 

2. Mục ñích nghiên cứu  

- Hệ thống hóa lý luận về quản trị nguồn nhân lực và quản trị thành 

tích 

- Nghiên cứu tình hình ñánh giá thành tích của Ngân hàng TMCP Kỹ 

thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 
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- Đánh giá thực trạng thực hiện ñánh giá thành tích nhân viên tại 

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, ñề xuất 

các giải pháp tăng cường , nâng cao hiệu quả công tác ñánh giá thành 

tích nhân viên tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh 

Đà Nẵng 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn ñề liên quan ñến quản trị 

nguồn nhân lực và ñánh giá thành tích của Ngân hàng TMCP Kỹ thương 

Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Nguồn số liệu phục vụ cho việc phân tích ñược thu thập tại Ngân 

hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng thông qua các 

báo cáo của năm 2007, 2008 và phiếu ñiều tra 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử ñể nghiên 

cứu 

- Sử dụng phương pháp thống kê ñể thu thập và xử lý các số liệu, 

thông tin liên quan ñến vấn ñề nghiên cứu 

- Sử dụng tổng hợp các phương pháp phân tích mô tả, so sánh ñể 

nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn. Đặc biệt áp dụng phương pháp phỏng 

vấn chuyên gia, phiếu ñiều tra ñể thiết kế hệ thống ñánh giá thành tích tại 

ngân hàng 

5. Nội dung luận văn 

Luận văn ngoài phần mở ñầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và 

phụ lục gồm ba chương : 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về ñánh giá thành tích nhân viên trong 

ngân hàng 

- Chương 2: Thực trạng về ñánh giá thành tích tại Ngân hàng TMCP 

Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 
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- Chương 3: Hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại tại 

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng   

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN  

TRONG NGÂN HÀNG 

1.1. Khái niệm và nội dung quản tr ị nguồn nhân lực 

1.1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 

Theo tác phẩm Quản trị nguồn nhân lực của trường ñại học Kinh tế 

Đà Nẵng, 2006 “Quản trị nguồn nhân lực là thiết kế các chính sách và 

thực hiện các lĩnh vực hoạt ñộng nhằm làm cho con người ñóng góp hữu 

hiệu nhất cho tổ chức, bao gồm các lĩnh vực hoạch ñịnh nguồn nhân lực, 

phân tích và thiết kế công việc, chiêu mộ và lựa chọn, ñánh giá thành 

tích, ñào tạo và phát triển, thù lao, sức khoẻ, an toàn nhân viên và tương 

quan lao ñộng …” 

1.1.2. Nội dung chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực 

- Hoạch ñịnh nguồn nhân lực;- Phân tích và thiết kế công việc;- 

Tuyển mộ và lựa chọn;- Đánh giá thành tích; - Đào tạo và phát triển; - 

Thù lao 

Trong ñó ñánh giá thành tích có vai trò khá quan trọng trong hoạt 

ñộng quản trị nguồn nhân lực của tổ chức.  

1.2. Đánh giá thành tích nhân viên  

1.2.1.  Khái niệm nhân viên và ñánh giá thành tích nhân viên  

- Khái niệm nhân viên trong ngân hàng: là một người cụ thể ñảm 

nhận một chức vụ hay vị trí công tác nào ñó trong tổ chức . 

- Khái niệm ñánh giá thành tích nhân viên: Tác phẩm Quản trị nguồn 

nhân lực của trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, 2006 “Đánh giá thành tích 

nhân viên là tiến trình ñánh giá những ñóng góp của nhân viên cho tổ 

chức trong một giai ñoạn”. 
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1.2.2. Vai trò của công tác ñánh giá thành tích nhân viên 

- Đối với ngân hàng: Đánh giá thành tích nhân viên giúp ngân hàng 

phát triển bền vững  

- Đối với người lao ñộng: Giúp cho nhà quản lý và các nhân viên 

xem xét lại các phẩm chất liên quan ñến công việc  

1.2.3. Mục tiêu của công tác ñánh giá thành tích nhân viên 

1.2.3.1. Đánh giá thành tích nhằm phát triển nhân viên 

Củng cố và duy trì thành tích của nhân viên; Cải thiện thành tích; 

Xác ñịnh mục tiêu phát triển nghề nghiệp; Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo 

1.2.3.2.Đánh giá thành tích ñể ra các quyết ñịnh hành chính: Bao gồm 

các mục ñích cụ thể: 

- Làm cơ sở xác ñịnh lương thưởng với thành tích và các quyết ñịnh 

nhân sự nội bộ khác 

- Đánh giá các chính sách và chương trình nguồn nhân lực  

1.2.4. Đối tượng ñánh giá thành tích  

Tùy theo mục ñích quản lý mà ngân hàng có thể phân loại nhân viên 

theo một số các tiêu chí như giới tính, kinh nghiệm công tác, hình thức 

hợp ñồng lao ñộng, qui trình sản xuất, trình ñộ chuyên môn ...       

1.3. Hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên  

Chúng ta có thể khái quát như sau: "Hệ thống ñánh giá thành tích là 

một hệ thống chính thức ñể ñánh giá thành tích nhân viên thông qua ñó 

ñịnh hướng hành vi của nhân viên làm cho nhân viên nỗ lực vì mục ñích 

của tổ chức. Một hệ thống ñánh giá bao gồm nhiều hoạt ñộng như thiết 

lập mục tiêu, các tiêu thức, các phương pháp và ñối tượng ñánh giá nhằm 

ñem lại hiệu quả tối ưu cho nhân viên lẫn tổ chức". 

1.3.1. Tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

1.3.1.1. Khái niệm tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 
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Tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên: là hệ thống tiêu chí, chỉ 

tiêu, thể hiện các yêu cầu của việc hoàn thành một công việc cả về mặt 

chất lượng lẫn số lượng.  

1.3.1.2. Các yêu cầu ñối với tiêu chuẩn ñánh giá  

- Cụ thể; - Có thể ño lường ñược; - Có thể ñạt ñược; - Hợp lý; - Có 

hạn ñịnh thời gian  

1.3.1.3. Các loại tiêu chuẩn ñánh giá: Các tố chất, ñặc ñiểm; Các hành 

vi; Kết quả thực hiện công việc; Năng lực 

1.3.2. Thời ñiểm ñánh giá thành tích 

Khi tiến hành ñánh giá thành tích một yêu cầu ñặt ra ñó là phải thiết 

lập các chính sách về người ñánh giá, thời gian và mức ñộ thường xuyên. 

Theo các chuyên gia, ngân hàng có thể tổ chức ñánh giá thành tích nhân 

viên chính thức theo ñịnh kỳ và phi chính chức trong trường hợp cần 

thiết. 

1.3.3. Đối tượng thực hiện ñánh giá thành tích nhân viên 

- Tự ñánh giá; Cấp trên trực tiếp ñánh giá; Cấp dưới ñánh giá; Đồng 

nghiệp ñánh giá; . Khách hàng ñánh giá; Đánh giá 360 ñộ  

1.3.4. Các phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên 

1.3.4.1. Đánh giá khách quan: Là ñánh giá thành tích dưới góc ñộ các 

con số, bao gồm: Đánh giá số lượng sản xuất ; Doanh số bán trong một 

giai ñoạn; Dữ liệu nhân sự; Trắc nghiệm thành tích; Đánh gía ñơn vị 

kinh doanh. 

1.3.4.2. Đánh giá chủ quan 

- Phương pháp thang ñiểm ñánh giá : Thang ñiểm ñánh giá ñược chia 

thành 4 hoặc 5 mức ñộ thành tích như xuất sắc, tốt, trung bình, dưới 

trung bình, kém ... 

- Phương pháp xếp hạng :Là kỹ thuật ñơn giản nhất. Theo ñó, người 

ñánh giá ñược xếp hạng theo thứ tự mỗi ñặc tính hay yếu tố. Người ta áp 
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dụng phương pháp này thành hai phương pháp: Phương pháp xếp hạng 

luân phiên; Phương pháp so sánh từng cặp:. 

- Phương pháp kỹ thuật sự kiện ñiển hình  

- Phương pháp thang quan sát hành vi  

1.3.4.3. Phương pháp quản trị bằng mục tiêu (Management by objectives 

- MBO) 

MBO là một chu trình khép kín từ thiết lập mục tiêu của cá nhân, 

cách ñạt ñược mục tiêu cho ñến việc cấp trên và nhân viên thảo luận 

ñánh giá sự hoàn thành mục tiêu 

1.3.4.4. Phương pháp phân tích ñịnh lượng 

- Xác ñịnh các yêu cầu chủ yếu khi thực hiện công việc 

- Phân loại các mức ñộ thoả mãn yêu cầu khi thực hiện công việc 

Mọi phương pháp ñều có ưu nhược ñiểm riêng. Nhà quản trị cần cân 

nhắc khi sử dụng trên cơ sở mục ñích ñánh giá và ñối tượng ñánh giá. 

1.3.5. Các tiêu chuẩn cho một hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 

Để tiến trình ñánh giá mang lại hiệu quả, tổ chức cần phải xác ñịnh loại 

ñánh giá nào ñược sử dụng, tiêu chuẩn ñánh giá nào cần có trong bảng ñánh 

giá. Các quyết ñịnh này phải ñược căn cứ trên các quy tắc của hệ thống  

ñánh giá là : Tính hiệu lực; Độ tin cậy; Loại bỏ các lỗi ñánh giá.   

1.4. Tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên 

Tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên bắt ñầu bằng việc xác ñịnh các 

mục tiêu ñánh giá. Sau ñó các cấp quản trị phải ấn ñịnh các kỳ vọng hoàn 

thành công tác của nhân viên - nghĩa là xác ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá. Tiếp 

ñến, cấp quản trị xem xét nhân viên hoàn thành công việc tới ñâu thông 

qua thu thập, phản hồi thông tin về thành tích nhân viên, so sánh giữa công 

việc ñã ñược thực hiện với tiêu chuẩn ñã ñặt ra. Sau ñó, cấp trên phải thảo 

luận việc ñánh giá này với nhân viên ñể thống nhất những gì ñạt ñược, 

chưa ñạt ñược, kế hoạch hành ñộng kỳ sau và những hỗ trợ cần có. Cuối 
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cùng là hoàn tất hồ sơ ñánh giá. Hồ sơ ñánh giá là cơ sở cho kỳ ñánh giá 

tiếp theo. 

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng ñến công tác ñánh giá thành tích nhân viên  

1.5.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài: Luật lao ñộng của nhà nước; 

Văn hoá - xã hội  

1.5.2.  Các yếu tố môi trường bên trong: Văn hoá doanh nghiệp; Công 

ñoàn và các ñoàn thể;  Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 

1.6. Đặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh của các Ngân hàng liên quan 

ñến công tác ñánh giá thành tích nhân viên 

Tóm lại:  Với lợi ích mà hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên ñem 

lại bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng không thể bỏ qua việc xem xét và 

triển khai nó. Đây thực sự là công tác mà các ngân hàng thương mại cổ 

phần cần thực hiện ñể phát huy hiệu quả nguồn nhân lực trong môi 

trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong bối cảnh nền kinh 

tế trong ñang hội nhập với nền kinh tế thế giới. Điều này, ñòi hỏi các nhà 

quản trị phải nhận thức sâu sắc ñược vai trò của công tác  ñánh giá thành 

tích nhân viên, nắm bắt ñược những nguyên tắc cơ bản, những mấu chốt 

ñể có ñược một hệ thống ñánh giá thành tích hiệu quả. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH  

TẠI TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG 

 

2.1. Khái quát chung về Techcombank Đà Nẵng 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Techcombank 

Việt Nam 

Được thành lập vào ngày 27 tháng 09 năm 1993, có trụ sở chính tại Hà 

Nội, ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Kỹ thương Việt Nam - 

Techcombank là một trong những NHTM cổ phần ñầu tiên của Việt Nam.  

2.1.1.2. Sứ mệnh và giá trị cốt lõi 

Techcombank ñang nghĩ và hành ñộng hướng tới mục tiêu phát triển 

Ngân hàng nhằm ñem lại nhiều hơn nữa lợi ích cho khách hàng, giá trị 

cho cổ ñông: Techcombank ñem lại “sự thân thiện ñến tin cậy”. 

2.1.1.3. Cam kết thương hiệu 

Techcombank cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng 

tốt nhất và bảo ñảm rằng Techcombank là ñối tác ñáng tin cậy.  

Đồng thời, Techcombank cam kết xây dựng mối quan hệ ñối tác và hợp 

tác bền vững, cùng có lợi, giữa Ngân hàng với khách hàng, các cổ ñông 

và người lao ñộng. 

2.1.2. Giới thiệu về Techcombank Đà Nẵng 

2.1.2.1. Sự ra ñời và phát triển của Techcombank Đà Nẵng 

Techcombank Đà Nẵng khai trương và chính thức ñi vào hoạt ñộng 

từ ngày 28/09/1998 có trụ sở chính ñặt tại 244 - 248 Nguyễn Văn Linh 

thành phố Đà Nẵng. Techcombank Đà Nẵng cùng với hệ thống 

Techcombank toàn quốc cung cấp và gia tăng tiện ích Ngân hàng, góp 
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phần phát triển ngành Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế - xã hội nói 

chung. 

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Techcombank Đà Nẵng 

Là một tổ chức kinh doanh tiền tệ trực thuộc Techcombank Việt 

Nam, Techcombank Đà Nẵng có những nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức thi hành các văn bản pháp quy tiền tệ, tín dụng, thanh toán, 

ngoại hối… thuộc phạm vi hoạt ñộng của Techcombank Đà Nẵng. 

- Thực hiện hoạt ñộng cho vay, ñầu tư tín dụng ñối với các tổ chức 

kinh tế, dân cư trên ñịa bàn hoạt ñộng. 

- Thực hiện mở tài khoản cho các cá nhân, tổ chức kinh tế, dân cư 

trên ñịa bàn hoạt ñộng. 

- Chịu trách nhiệm giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân, báo chí về hoạt ñộng tiền tệ, tín dụng… trong phạm vi quyền hạn 

của mình. 
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2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Quan hệ chức năng 

          Quan hệ trực tuyến 

2.1.2.4. Các sản phẩm và dịch vụ khách hàng 

2.2. Tình hình hoạt ñộng của Techcombank Đà Nẵng 

2.2.1. Tình hình huy ñộng vốn 

2.2.2. Hoạt ñộng tín dụng 

2.2.3. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

Tóm lại, tốc ñộ tăng trưởng về tổng tài sản và doanh thu hàng năm 

của Techcombank Đà Nẵng trong nhiều năm qua luôn ñạt từ 30% trở 

lên. Techcombank Đà Nẵng luôn ñảm bảo lợi nhuận ở mức cao trong 

suốt những năm qua. Trong những năm tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục phát 

huy thế mạnh của mình, phát triển hơn nữa và ñảm bảo mức tăng trưởng 

cao, khẳng ñịnh ñược vị thế của mình so với các NHTM, ñặc biệt là các 

NHTM Cổ phần trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Ban IT Miền 
Trung 

Ban kiểm 
soát nội bộ 

HỘI SỞ 

Ban giám ñốc 

Phòng 
DVNH 
Doanh 
Nghiệp 

Phòng 
DVNH 

Cá 
Nhân 

Phòng 
Kế toán 
& Kho 
Quỹ 

Phòng 
Kế toán  

tài 
chính 

Chi nhánh 
Thanh Khê 

PGD Phan 
Chu Trinh 

PGD Hải 
Châu 

PGD Chợ 
Hàn 

PGD Hòa 
Khánh 

PGD 
Nguyễn 

Ban HTKD 
& QLRR 
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2.3.  Thực trạng công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại 

Techcombank Đà Nẵng.  

2.3.1. Nhận thức về vai trò của công tác ñánh giá thành tích nhân viên 

Hiện Ngân hàng ñã xây dựng hệ thống ñánh giá nhưng công tác ñánh 

giá còn nhiều bất cập do chưa ñược quan tâm ñúng mức. Điều này thể 

hiện qua kết quả ñiều tra phỏng vấn CBCNV của Ngân hàng về vai trò 

của hệ thống ñánh giá thành tích hiện tại của Ngân hàng. 

2.3.2. Mục tiêu của công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại Ngân 

hàng 

2.3.2.1. Đánh giá thành tích làm cơ sở ñể trả lương cho nhân viên   

2.3.2.2. Đánh giá thành tích làm cơ sở ñể khen thưởng nhân viên   

2.3.2.3. Các mục tiêu khác của công tác ñánh giá thành tích 

a. Đánh giá thành tích ñể xét nâng ngạch, bậc lương 

b. Đánh giá thành tích ñể xem xét ký tiếp hợp ñồng lao ñộng 

Tóm lại, mục ñích của hệ thống ñánh giá thành tích tại Ngân hàng 

chỉ ñể phục vụ cho việc trả lương và khen thưởng. Tuy nhiên, hệ thống 

ñánh giá thành tích hiện phục vụ công tác này vẫn chưa phát huy ñược 

hết ñược vai trò. Đối với các mục ñích khác về cải thiện thành tích nhân 

viên, phục vụ ñào tạo và phát triển nhân viên ... chưa ñược Ngân hàng ñề 

cập ñến. Công tác quy hoạch, ñề bạt cán bộ ñược căn cứ vào trình ñộ 

chuyên môn, kinh nghiệm, sự tín nhiệm, chưa căn cứ vào năng lực, sở 

trường vì Ngân hàng chưa thực hiện việc ñánh giá năng lực, sở trường 

của nhân viên.  

2.3.3. Thực trạng hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng 

2.3.3.1. Tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

Tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên ñược qui ñịnh rõ nét nhất ở 

quy chế phân phối tiền lương của Ngân hàng. Theo quy chế này, Ngân 

hàng chia thành tích nhân viên thành 05 mức: lao ñộng xuất sắc, giỏi, 

tiên tiến, yếu, kém. Tuy nhiên, tương ứng với mỗi mức thành tích là 05 
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hệ số thành tích từ 0,8 ñến mức 1,2 , mỗi hệ số cách nhau 10% ñể lựa 

chọn làm cơ sở trả lương kinh doanh cho nhân viên như phần mục tiêu 

ñánh giá thành tích ñã ñề cập. 

a. Xác lập tiêu chuẩn ñánh giá 

Để phân loại thành tích như vậy, Ngân hàng ñã ñưa ra các nội dung 

ñể xem xét chung cho toàn bộ CBCNV là: Hoàn thành công tác chuyên 

môn ñược giao; Chấp hành kỷ luật, nội quy lao ñộng; Việc chấp hành 

chủ trương, chính sách của Ngân hàng; Có sáng kiến, quản lý.. 

b. Việc ñáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ñánh giá 

Các nội dung ñánh giá không ñược qui ñịnh “mức ñộ” yêu cầu phải 

ñạt ñược là như thế nào nên rất khó ñánh giá. Tiêu chuẩn về kết quả thực 

hiện công việc còn mang yếu tố “chưa cụ thể” không phù hợp với ña số 

công việc tại Ngân hàng. 

c.  Loại tiêu chuẩn ñánh giá thành tích  

Do mục tiêu chủ yếu là sử dụng ñánh giá thành tích ñể trả lương nên 

hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá chú trọng ñến kết quả thực hiện công việc 

và một số các tiêu chuẩn về hành vi thực hiện chính sách ngân hàng nói 

chung và sự ñóng góp của nhân viên. Chưa sử dụng những tiêu chí về 

các tố chất, năng lực, tiềm năng và các hành vi cụ thể liên quan tới công 

việc. 

2.3.3.2. Thời ñiểm ñánh giá thành tích 

Để thực hiện ñánh giá thành tích nhằm mục ñích trả lương, Ngân 

hàng thực hiện ñánh giá thành tích hàng tháng và cuối năm 

2.3.3.3. Đối tượng thực hiện ñánh giá thành tích nhân viên 

Người thực hiện ñánh giá thành tích là các cán bộ quản lý cấp cơ sở, 

cấp quản trị trực tiếp tại Ngân hàng .  

2.3.3.4. Phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên 
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Ngân hàng sử dụng phương pháp thang ño ñồ họa ñể mô tả các mức 

ñộ thành tích hàng tháng nhân viên thông qua hệ số thành tích phục vụ 

cho việc trả lương kinh doanh. 

2.3.4. Thực trạng tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng 

Công tác ñánh giá thành tích nhân viên ở Ngân hàng chưa theo một 

tiến trình khoa học và còn thiếu nhiều bước quan trọng trong tiến trình 

ñánh giá. 

Các kênh thu thập thông tin của người ñánh giá tại Ngân hàng qua 

tìm hiểu rất nghèo nàn, chủ yếu từ: Quan sát nhân viên trong việc thực 

thi các sự vụ hàng ngày; Báo cáo trực tiếp về việc xử lý công việc của 

nhân viên; Bảng chấm công với số lượng ngày công chưa phản ánh ñược 

hiệu quả sử dụng thời gian lao ñộng 

Kết quả ñánh giá thành tích hàng tháng không ñược phản hồi và thảo 

luận với nhân viên.  

Tiến trình ñánh giá không ñầy ñủ dẫn ñến ñánh giá thành tích không 

phát huy ñược ñiểm mạnh, khắc phục tồn tại nhằm phát triển nhân viên 

cũng như hữu ích ñối với những mục tiêu ñánh giá khác.  

2.3.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng công tác ñánh giá thành tích 

nhân viên  

2.3.5.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài Ngân hàng 

2.3.5.2. Các yếu tố môi trường bên trong Ngân hàng 

Kết quả cho thấy thành tích tập thể mới là quyết ñịnh quan trọng 

trong Ngân hàng. Điều này dễ hiểu bởi văn hoá doanh nghiệp ñược xây 

dựng trong Techcombank, mang ñậm tính văn hoá ñề cao tinh thần tập 

thể và tính cộng ñồng, xây dựng sự gắn bó hoà thuận trên dưới trong 

doanh nghiệp. 

Tóm lại:  Qua phân tích thực trạng nhận thấy công tác ñánh giá thành 

tích mang tính hình thức, không khuyến khích nhân viên cải thiện thành 

tích, phát huy năng lực nhằm phát triển trong công việc, góp sức ñạt các 
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mục tiêu của Ngân hàng. Do vậy, trong bối cảnh môi trường kinh doanh 

ngày càng cạnh tranh, ñể ñáp ứng những mục tiêu chiến lược trong hoạt 

ñộng kinh doanh tài chính tiền tệ, ñòi hỏi Techcombank phải có những 

phương hướng, biện pháp hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân 

viên ñể tăng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ñược xem là cốt lõi của 

các doanh nghiệp hiện nay. 
 

CHƯƠNG 3 

HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH                

NHÂN VIÊN TRONG TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG 

3.1. Những căn cứ hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân 

viên trong Techcombank Đà Nẵng 

3.1.1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành Ngân hàng 

Quản lý phát triển NNL trong Techcombank ñịnh hướng bao gồm 4 

nhóm công tác chủ yếu là: Hoạch ñịnh; tổ chức quản lý; chỉ huy ñiều 

phối và kiểm tra ñánh giá.  

3.1.2. Chiến lược kinh doanh của Techcombank 

- Với mong muốn phục vụ khách hàng tốt nhất, Techcombank ñã 

không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, dịch vụ, ña dạng hóa sản 

phẩm, mở rộng mạng lưới theo những tiêu chí ñề ra   

- Sự tin tưởng và cam kết, tính minh bạch và trách nhiệm, sự chuyên 

nghiệp và sáng tạo là nền tảng tạo nên quy tắc ứng xử và văn hóa kinh 

doanh của ngân hàng 

3.1.3. Yêu cầu về nguồn nhân lực của Techcombank Đà Nẵng trong 

thời gian ñến 

 Chú trọng xây dựng và bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ quản lý có kiến 

thức và kinh nghiệm sâu rộng, vững vàng về chuyên môn, về quản trị 

doanh nghiệp, về kinh tế thị trường. 
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Muốn vậy, công tác ñánh giá thành tích nhân viên trong Ngân hàng 

ngoài các mục ñích trả lương, khen thưởng phải chú trọng ñến các mục 

ñích khác nhằm hỗ trợ các hoat ñộng quản trị NNL. Đồng bộ ngày càng 

nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ñáp ứng chiến lược kinh 

doanh của Ngân hàng. 

3.2. Hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại Techcombank 

Đà Nẵng 

3.2.1. Nhận ñịnh vai trò và xác ñịnh mục tiêu của công tác ñánh giá 

thành tích nhân viên   

Nếu việc ñánh giá thành tích nhiên viên không chính xác sẽ dẫn ñến 

hậu quả: ñào tạo không ñúng ñối tượng, ñãi ngộ không ñúng người và 

không thể cải thiện thành tích phát triển nghề nghiệp cho nhân viên ñáp 

ứng mục tiêu của Ngân hàng. 

Techcombank Đà Nẵng cần xây dựng mục tiêu, ñịnh hướng công tác 

ñánh giá thành tích nhân viên theo xu hướng quản trị nguồn nhân lực 

hiện ñại, nhằm phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tình hình kinh 

doanh mới. Các mục tiêu cụ thể của công tác ñánh giá thành tích nhân 

viên tại Ngân hàng ñược xác ñịnh như sau: 

- Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong quá khứ và nâng 

cao hiệu quả làm việc của nhân viên trong tương lai. 

- Đánh giá thành tích ñể xác ñịnh nhu cầu phát triển và ñào tạo nhân 

viên.  

- Làm cơ sở ñể trả lương và khen thưởng dựa trên thành tích của mỗi 

CBCNV.  

- Đánh giá năng lực và khả năng của nhân viên ñể ñề bạt, tuyển dụng. 

       Với những lý do ñó và mục tiêu ñánh giá thành tích ñã xác ñịnh, tác giả 

ñề xuất nội dung hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên tại 

Techcombank Đà Nẵng sau ñây. 

3.2.2. Hoàn thiện tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 



18 

3.2.2.1. Xác ñịnh căn cứ và cách thức xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá 

Tiêu chuẩn ñánh giá ñược xem là mấu chốt của hệ thống ñánh giá 

thành tích, thể hiện ñược những việc thuộc nhiệm vụ của nhân viên và sự 

kỳ vọng của cấp trên. Vì vậy, ngoài căn cứ vào mục tiêu ñánh giá thì 

cách thức xây dựng thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá thành tích rất quan 

trọng, dựa trên những căn cứ khoa học và thống nhất.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các căn cứ xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá bao gồm các nội dung 

sau:  Bản mô tả và tiêu chuẩn công việc và Xác ñịnh mục tiêu sản xuất 

kinh doanh trong kỳ  

� Thực hiện phân tích công việc ñể tiêu chuẩn hóa các chức danh 

công việc 

Các bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc là căn cứ cho 

việc ñánh giá thành tích của nhân viên sau quá trình làm việc.  

Nội dung bản mô tả công việc và tiêu chuẩn nhân viên trong Ngân 

hàng có thể ñược tóm tắt như sau: 

- Chức vụ: vị trí công tác cần mô tả. 

Mục tiêu 
SXKD 

của Đơn 
vị 

Mục tiêu 
SXKD 
ban, bộ 
phận 

Phân tích            
công việc 

Bản mô tả công việc 

Mục tiêu 
công việc 
của nhóm 
hoặc từng 

NViên 

Bản tiêu chuẩn 
công việc 

Tiêu chuẩn 
ñánh giá 
TTNV 

 
Nhân viên 

 

Cấp trên 
tr ực tiếp 
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- Bộ phận: nhân viên thuộc phòng, ban, bộ phận nào quản lý. 

- Tóm tắt công việc: mô tả chung về công việc. 

- Các nhiệm vụ và trách nhiệm. 

- Các mối quan hệ chủ yếu: bên trong và bên ngoài Ngân hàng. 

- Phạm vi quyền hạn. 

- Các chỉ tiêu ñánh giá kết quả thực hiện công việc. 

- Kiến thức và kỹ năng cần thiết: Bằng cấp; Kinh nghiệm; Yêu cầu về 

kiến thức và kỹ năng; Yêu cầu về tư duy phẩm chất 

- Các ñiều kiện làm việc : Thời gian làm việc; Môi trường làm việc; 

Các công cụ hỗ trợ 

Bên cạnh bản mô tả công việc từng chức danh, Ngân hàng cần phối 

hợp với bản mô tả chức năng nhiệm vụ từng phòng, ban, bộ phận ñể có 

sơ ñồ chỉ rõ mối quan hệ từng bộ phận với các bộ phận khác. 

� Xác ñịnh mục tiêu sản xuất kinh doanh cho nhân viên  

- Mục tiêu sản xuất kinh doanh chung của bộ phận:  

- Xác ñịnh mục tiêu công việc ứng với chức năng nhiệm vụ của nhân 

viên. 

- Xác ñịnh các thông số liên quan ñến công việc ñang phân tích, xác 

ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá thành tích của nhóm, cá nhân. 

3.2.2.2. Xác ñịnh các loại tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên  

Để ñánh giá ñược thành tích của nhân viên trước hết Ngân hàng phải 

xây dựng ñược hệ thống các tiêu chí ñánh giá cho công việc của cá nhân ñó. 

Hệ thống các tiêu chí này sẽ ñược thể hiện trong bản mô tả công việc của 

nhóm hay cá nhân, nó ñược cụ thể hóa bằng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể 

giao cho họ trong từng giai ñoạn ñánh giá. 
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* V ề các tiêu chí ñể ñánh giá thành tích 

  Chỉ tiêu Giá trị % % tích lũy Số phiếu trả lời 

+ Đánh giá dựa trên ñặc ñiểm 4,8 4,8 2 

+ Đánh giá dựa trên hành vi 26,2 31 11 

+ Đánh giá dựa trên kết quả 31 62 13 

+ Tất cả 38 100 16 

Tổng cộng 100  42 

* Đánh giá dựa trên ñặc ñiểm 

Chỉ tiêu Giá trị % % tích lũy 
Số phiếu trả 

lời 

- Sự trung thành với ngân hàng  23,8 23,8 10 

- Sự sáng tạo trong công việc 26,2 50 11 

- Kỹ năng nghiên cứu nghiệp vụ mới 2,4 52,4 1 

- Kỹ năng giao tiếp 28,6 81 12 

- Khả năng ra quyết ñịnh 4,8 85,7 2 

- Đề xuất các biện pháp giải quyết 9,5 95,2 4 

- Khác 4,8 100 2 

Tổng cộng 100  42 

* Đánh giá dựa trên hành vi 

Chỉ tiêu Giá trị 

% 

% tích 

lũy 

Số phiếu trả 

lời 

- Hợp tác với ñồng nghiệp 21,4 21,4 9 

- Khả năng thuyết phục khách hàng 28,6 50 12 

- Giải quyết nhu cầu cho khách hàng 2,4 52,4 1 

- Kịp thời báo cáo và cung cấp ñầy ñủ 

thông tin về kết quả công việc 

14,3 66,7 6 

- Tất cả 33,3 100 14 

Tổng cộng 100  42 
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* Đánh giá dựa trên kết quả 

Chỉ tiêu Giá trị 

% 

% tích 

lũy 

Số phiếu 

trả lời 

- Doanh thu 52,4 52,4 22 

- Số lượng khách hàng 4,8 57,1 2 

- Khả năng giải quyết hồ sơ 7,1 64,3 3 

- Không phát sinh nợ xấu 2,4 66,7 1 

- Tất cả 33,3 100 14 

- Tổng cộng 100  42 

* Để làm rõ nội dung này, luận văn minh họa về bản tiêu chuẩn ñánh 

giá các tiêu chí ñối với vị trí nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán 

a. Các tiêu chí về kết quả thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ 

+ Các chỉ tiêu công việc thường ñược xác ñịnh theo ñặc ñiểm của 

công việc, bao gồm các tiêu chí ñánh giá như sau: 

 Nhân viên kinh doanh 
Hệ 

số 

Nhân viên kế toán Hệ 

số 

1.Chấp hành quy chế 

chung của Ngân hàng 

0,2 1.Chấp hành quy chế 

chung của Ngân hàng 

0,5 

2.Kết quả thực hiện chỉ 

tiêu công tác trong kỳ 

2,5 2.Đánh giá của khách 

hàng bên ngoài 

0,5 

3.Đánh giá của khách 

hàng bên ngoài 

0,2 3.Đánh giá của khách 

hàng bên trong 

0,5 

Các tiêu 

chí chung 

4.Đánh giá của khách 

hàng bên trong 

0,2   
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b. Các tiêu chí ñánh giá về thái ñộ của nhân viên 

 Nhân viên kinh doanh 
Hệ 

số 
Nhân viên kế toán 

Hệ 

số 

1.Tận tụy 0,2 1. Niềm nở  0,5 

2.Tinh thần hiệp tác 0,2 2. Tận tụy 0,4 

Thái ñộ 

công tác  

3.Tinh thần trách nhiệm 0,2 3. Tinh thần hiệp tác 0,3 

1.Chuẩn mực 0,2 1. Chuẩn mực 0,4 

2.Năng ñộng 0,2   
Phong 

cách làm 

việc 
3.Tự chủ 0,2   

c. Các tiêu chí ñánh giá về hành vi phục vụ  

 Nhân viên kinh doanh 
Hệ 

số 
Nhân viên kế toán 

Hệ 

số 

1.Ngăn nắp 0.2 1.Trung thực 0.8 

2.Thấu ñáo 0.2 2.Ngăn nắp 0.2 

Hành vi 

công tác 

3.Bài bản 0.2 3.Chuyên nghiệp 0.8 

1.Nắm vững và vận dụng 

quy trình thủ tục 

0.2 1.Nắm vững và vận 

dụng quy trình thủ tục 

0.3 

2.Ý thức phấn ñấu nâng 

cao trình ñộ chuyên môn 

nghiệp vụ 

0.2 2.Khả năng giải quyết 

vấn ñề ñộc lập 

0.3 

Trình ñộ 

nghiệp vụ 

3.Khả năng giải quyết vấn 

ñề ñộc lập 

0.2   

d. Xây dựng các tiêu chuẩn về năng lực thực hiện công việc 

Ngân hàng cần xây dựng bộ tiêu chuẩn về năng lực  của từng chức 

danh công việc, dựa trên phân tích công việc chuyên sâu, ñảm bảo liên 

quan ñến công việc, ñể ñánh giá ñịnh kỳ phục vụ cho mục ñích ñào tạo 

và phát triển nhân viên. 
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- Đối với nhân viên bao gồm: kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, 

phương pháp làm việc, kỹ năng giao tiếp cá nhân, cách thức hoàn thành 

công việc, kỹ năng nắm bắt thông tin... 

- Đối với cán bộ quản lý bao gồm: khả năng hoạch ñịnh, khả năng tổ 

chức, khả năng lãnh ñạo, khả năng kiểm tra, giám sát, khả năng giao tiếp 

nhân sự, khả năng thu thập và kiểm tra thông tin, khả năng quyết ñịnh, 

kỹ năng chuyên môn và kỹ năng khác.  

3.2.3. Xác ñịnh thời ñiểm ñịnh kỳ ñánh giá thành tích nhân viên 

Theo kết quả ñiều tra phỏng vấn CBCNV tại Ngân hàng số phiếu ñề 

nghị ñịnh kỳ ñánh giá thành tích nên thực hiện hàng quý. Đồng thời, do 

hệ thống phân bổ mục tiêu tại Ngân hàng ñang thực hiện theo quý 

Do vậy, tác giả ñề xuất thời ñiểm ñánh giá thành tích nhân viên tại 

Techcombank Đà Nẵng như sau: 

+ Thực hiện ñánh giá thành tích ñịnh kỳ hàng quý. 

+ Hàng tháng thực hiện ñánh giá thành tích không chính thức nhằm 

phản hồi thông tin kịp thời ñể nhân viên có thể cải thiện thành tích. 

+ Tổng hợp kết quả thành tích cuối năm là kết quả của các quý có 

xem xét ñến mức ñộ cải thiện thành tích. 

 Cụ thể các công việc ñánh giá từng thời ñiểm ñược nêu cụ thể ở nội 

dung hoàn thiện tiến trình ñánh giá. 

3.2.4. Xác ñịnh ñối tượng thực hiện ñánh giá 

Theo kết quả ñiều tra nhiều ñối tượng ñược CBCVN Ngân hàng lựa 

chọn ñể ñánh giá thành tích. Tuy nhiên, trong ñó trách nhiệm ñánh giá 

ñược lựa chọn chủ yếu là cấp trên ñánh giá. 

3.2.5. Hoàn thiện phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên 

- Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu ñể ñánh giá kết quả thực 

hiện công việc        

- Sử dụng phương pháp thang ñiểm ñánh giá ñể ñánh giá thái ñộ, kỷ luật 

lao ñộng  
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- Sử dụng phương pháp thang ñiểm ñánh giá ñể ñánh giá các tiêu chí 

về năng lực thực hiện công việc. Thang ñiểm áp dụng ñược ñề xuất là 

gồm năm mức ñộ. 

-  Bên cạnh ñó, xây dựng thang quan sát hành vi, ghi sự kiện ñiển 

hình  ñể ñánh gía sâu hơn ñối với một số hành vi liên quan ñến thái ñộ 

lao ñộng, phục vụ khách hàng. 

� Đối với cán bộ công nhân viên: 

Hạng Xếp loại Thang ñiểm 

A1 Lao ñộng xuất sắc Có tổng số ñiểm từ 25 ñến 27,5 ñiểm 

A2 Lao ñộng giỏi Có tổng số ñiểm từ 22 ñến 24 ñiểm 

A3 Lao ñộng tiên tiến Có tổng số ñiểm từ 16,5 ñến 21 ñiểm 

B Lao ñộng yếu Có tổng số ñiểm từ 11 ñến 16 ñiểm 

C Lao ñộng kém Có tổng số ñiểm từ 5,5 ñến 10 ñiểm 

+ Xác ñịnh cả năm : Điểm cả năm ñược tính bằng cách bình quân 

ñiểm ñiểm các quý trong năm  

3.2.6.  Hoàn thiện tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên 

- Xác ñịnh trách nhiệm của các bộ phận 

 - Phân tiến trình thành các giai ñoạn: Giai ñoạn chuẩn bị; Giai ñoạn 

hoạch ñịnh; Giai ñoạn thực hiện thu thập thông tin ñánh giá; Thực hiện 

ñánh giá.  

+ Trưởng bộ phận tuần hoặc tháng thực hiện ñánh giá sơ bộ các chỉ 

tiêu chuyên môn, cung cấp thông tin phản hồi  

+ Hàng quý: Đánh giá các tiêu chí về kết quả chuyên môn; ñánh giá 

hành vi phục vụ, năng lực thực hiện công việc.  

+ Cuối năm: Tiến hành tổng hợp lại kết quả ñánh giá ñể xác ñịnh 

mức thưởng, việc tiếp tục ký hợp ñồng với nhân viên mới, xác ñịnh nhu 

cầu ñào tạo, ñịnh hướng nghề nghiệp... 

* Thảo luận ñánh giá bằng phương pháp phỏng vấn ñánh giá: trên 

cơ sở phiếu ñánh giá sơ bộ, trưởng bộ phận trao ñổi với nhân viên ñể làm 



25 

rõ những vấn ñề còn vướng mắc, thống nhất với nhân viên về kết quả 

nhân viên ñạt ñược  

Việc ñánh giá thành tích theo qui trình trên giúp cho Ngân hàng khắc 

phục ñược những hạn chế cơ bản của công tác ñánh giá thành tích hiện 

nay, ñó là: 

- Tiêu chí ñánh giá cụ thể, rõ ràng, ñược nhân viên thống nhất từ ñầu 

kỳ; Nhân viên thường xuyên nhận ñược thông tin phản hồi về kết quả 

thực hiện công việc  

- Kết quả ñánh giá ít bị chi phối bởi những suy nghĩ chủ quan. 

- Tạo ñộng lực cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ ñược giao và xác 

ñịnh ñược nhu cầu ñào tạo và phát triển nhân viên. 

- Có sự kiểm tra giám sát của bộ phân chức năng nhằm ñảm bảo tính 

nhất quán ñối với hệ thống ñánh giá. 

 - Kết quả ñánh giá thành tích nhân viên là một trong những cơ sở 

quan trọng ñể Ngân hàng ñưa ra các biện pháp, chính sách kịp thời về 

tiền lương, khen thưởng nhằm kích thích nhân viên làm việc tốt hơn, ñưa 

ra các nhu cầu về ñào tạo, phát triển nhân viên, tìm hiểu năng lực của 

nhân viên trong việc ñáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực.  

3.3. Áp dụng kết quả ñánh giá thành tích trong một số hoạt ñộng 

nguồn nhân lực  

3.3.1. Cải tiến công tác trả lương, khen thưởng   

3.3.2. Cải tiến các chính sách ñề bạt, bổ nhiệm, ñào tạo và phát triển 

3.4. Các giải pháp và kiến nghị khác 

3.4.1. Đào tạo người thực hiện ñánh giá  

Để có ñược kết quả ñánh gía  chính xác, tin cậy thì cần xây dựng 

chương trình ñào tạo người ñánh giá. Bao gồm: Đào tạo lỗi người ñánh 

giá; Kỹ năng giải quyết vấn ñề; Kỹ năng phỏng vấn ñánh giá;  Đào tạo 

phương pháp ñánh giá và sử dụng các biểu mẫu ñánh giá ñể người ñánh 

giá thực hiện tốt công tác ñánh giá thành tích nhân viên. 
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3.4.2 Cải thiện văn hoá doanh nghiệp   

Hiện nay Techcombank có nền văn hoá coi trọng giá trị tập thể, thành 

tích tập thể. Để hỗ trợ cho công tác ñánh giá thành tích nhân viên, Ngân 

hàng cần thực hiện cải tiến văn hóa doanh nghiệp ñể làm kim chỉ nam 

cho các hoạt ñộng  

Sự tin tưởng và cam kết, tính minh bạch và trách nhiệm, sự chuyên 

nghiệp và sáng tạo là nền tảng tạo nên quy tắc ứng xử và văn hóa kinh 

doanh của ngân hàng.  
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KẾT LU ẬN 

 

Đánh giá thành tích là một hoạt ñộng quản lý nguồn nhân lực quan 

trọng và luôn tồn tại trong tất cả các tổ chức. Xuất phát từ việc ñánh giá 

thành tích nhân viên chưa thật sự ñược coi trọng chỉ mang tính hình thức 

cũng như chế ñộ lương, thưởng, cơ hội thăng tiến … chưa công bằng và 

thỏa ñáng. Đây cũng chính là ñiều mà Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 

Việt Nam - CN Đà Nẵng ñang gặp phải.  

Căn cứ vào ñịnh hướng phát triển ngành ngân hàng trong thời gian 

ñến, mục tiêu chiến lược kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực của 

Techcombank Đà Nẵng ñể xây dựng một số các nội dung hoàn thiện 

công tác ñánh giá thành tích cơ bản có thể áp dụng tại Techcombank Đà 

Nẵng và các kiến nghị về chính sách nguồn nhân lực. 

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi những thiếu 

sót, rất mong nhận ñược ý kiến ñóng góp giúp tác giả hoàn thiện hơn 

trong công tác nghiên cứu của mình. 

Tác giả xin chân thành cám ơn quý thầy cô của Đại học Đà Nẵng và 

Đại học kinh tế Đà Nẵng, các ñồng nghiệp và lãnh ñạo Techcombank Đà 

Nẵng ñã giúp ñỡ trong quá trình nghiên cứu học tập, ñặc biệt là thầy: 

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn ñã tận tình chỉ dẫn cho tác giả trong suốt thời 

gian nghiên cứu hoàn thành luận văn này./. 

 


