
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

HUỲNH VĂN ĐẶNG 

 

 

HOÀN THI ỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ  

THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T ẠI CÔNG TY  

CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG 

 

Chuyên ngành: Quản Tr ị Kinh Doanh 

Mã số: 60.34.05 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH  

 

 

 
 

Đà Nẵng – Năm 2012 



 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐÀO HỮU HÒA 

 

 

Phản biện 1: TS. Nguyễn Quốc Tuấn 

Phản biện 2: GS.TS. Nguyễn Hoàng Việt  

 

 

 

Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng 

vào ngày 15 tháng 01 năm 2012. 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng.



 1 

MỞ ĐẦU 

  1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 

Nhân viên của công ty này bỏ việc ñể qua công ty khác làm 

việc, vì ở ñó có môi trường làm việc tốt hơn, ñược ñối xử tốt hơn và 

nhất là có ñược tiền lương cao và cơ hội thăng chức. Ngược lại 

những người không rời bỏ công ty thì làm việc cầm chừng, thụ ñộng, 

năng suất lao ñộng thấp. Trước những thách thức như vậy ñòi hỏi 

mỗi doanh nghiệp cần phải ñầu tư thích ñáng vào việc quản lý nguồn 

nhân lực, nhằm giữ ñược những nhân viên có kỹ năng tay nghề cao, 

có kiến thức và chủ ñộng sáng tạo trong công việc, ñồng thời giảm 

thiểu ñến mức thấp nhất những chi phí do nhân viên bỏ việc và làm 

việc kém hiệu quả gây ra. Như vậy quản lý con người ñóng vai trò 

quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. 

Trong những năm gần ñây thì việc ñánh giá thành tích công tác 

của nhân viên càng trở nên cấp thiết. Thực tế cho thấy, trong công 

tác ñánh giá thành tích của nhân viên tại công ty còn nhiều ñiều bất 

cập cần phải tìm hiểu và phân tích nguyên nhân ñể tìm ra hướng ñi 

phù hợp và ñể công ty ngày càng phát triển hơn. Được sự ñồng ý của 

giảng viên hướng dẫn TS. Đào Hữu Hòa và của ñơn vị thực tập nên 

tôi chọn ñề tài “Hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích nhân 

viên tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng”  với hy vọng góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại ñơn vị. 

  2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu này tập trung vào 3 mục tiêu chính 

- Hoàn thiện cơ sở lý luận về hệ thống ñánh giá thành tích nhân 

viên trong các công ty dệt may Việt Nam. 

- Làm rõ thực trạng hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên tại 

công ty Vinatex Đà Nẵng; chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế và nguyên 

nhân của nó trong công tác này tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng. 



 2 

- Xây dựng hệ thống qui trình, thủ tục và chính sách trong công 

tác ñánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng 

ñảm bảo việc ñánh giá thành tích nhân viên toàn diện, khách quan và 

hợp lý. 

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của ñề tài: hệ thống ñánh giá thành tích 

nhân viên tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu của ñề tài:  

-  Nghiên cứu tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng 

- Thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu ñược thu thập 

trong khoảng thời gian từ năm 2008 ñến 2010. 

  4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

Cách tiếp cận nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp tiếp 

cận “duy vật biện chứng”; “duy vật lịch sử” và tiếp cận hệ thống. 

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng các phương pháp thống kê, 

phương pháp ñiều tra xã hội học; phương pháp chuyên gia, phương 

pháp mô hình hóa, phương pháp ma trận. 

  5. Những ñóng góp của ñề tài 

- Hệ thống hoá những vấn ñề lý luận về ñánh giá thành tích 

nhân viên trong các công ty dệt may Việt Nam. 

- Đánh giá ñúng thực trạng; phân tích những mặt ñược và tồn 

tại trong hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần 

Vinatex Đà Nẵng. 

- Xây dựng hệ thống qui trình, thủ tục và chính sách trong ñánh 

giá thành tích nhân viên và ñề xuất giải pháp phù hợp với hoàn cảnh tại 

công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng. 

6. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận nội dung của luận văn gồm có 3 

chương: 
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Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống ñánh giá thành tích nhân 

viên trong doanh nghiệp  

Chương 2: Thực trạng hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 

tại công ty cổ phần  Vinatex Đà Nẵng  

Chương 3: Hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 

tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng 

 

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 

NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHI ỆP 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH 

GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 

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

viên 

a. Nhân viên:  

Người cụ thể ñảm nhận một chức vụ hay vị trí công tác nào ñó 

trong tổ chức của một doanh nghiệp. [10] 
b. Đánh giá thành tích nhân viên 

“Đánh giá thành tích nhân viên là tiến trình ñánh giá những 

ñóng góp của nhân viên cho tổ chức trong một giai ñoạn”. [11, 

tr.161] 
1.1.2. Hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 

1.1.2.1. Khái niệm hệ thống 

Hệ thống là một tập hợp có tổ chức gồm nhiều phần tử có các 

mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt ñộng hướng tới một 

mục tiêu chung. 

Hệ thống chấp thuận các ñầu vào, biến ñổi có tổ chức ñể tạo 

kết quả ñầu ra nhất ñịnh. 
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1.1.2.2. Quan ñiểm tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu 

1.1.2.3. Khái niệm hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 

Hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên là hệ thống ñánh giá 

những ñóng góp của nhân viên cho tổ chức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.4. Đặc ñiểm của hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên: 

Động, phức tạp, bị ñiều khiển, tự ñiều chỉnh... 

1.1.3. Các lỗi thường gặp trong ñánh giá:  

Lỗi bao dung; lỗi nghiêm khắc; lỗi xu hướng trung tâm; lỗi 

vầng hào quang. 

1.2. NỘI DUNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 

NHÂN VIÊN 

1.2.1. Môi trường hoạt ñộng ñánh giá thành tích 

1.2.1.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài: Tập hợp tất cả các 

yếu tố, phân hệ bên ngoài có ảnh hưởng tác ñộng ñến hoạt ñộng ñánh 

Dòng thông tin phản hồi 

Môi tr ường hoạt ñộng 

Hình 1.1. Hệ thống “Đánh giá thành tích nhân viên” 

- Cấu tạo bên 
trong của hệ 
thống 
- Cơ chế vận 
hành hệ thống 

Đầu vào Đầu ra 

Dòng thông tin phản hồi 

 
Xử lý 

Đầu vào Đầu ra 
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giá thành tích. Môi trường bên ngoài thường bao gồm: Chính trị;  

Pháp luật; Văn hóa – xã hội ; Kinh tế  

1.2.1.2. Các yếu tố môi trường bên trong: Tập hợp tất cả các 

bộ phận, quá trình tồn tại trong doanh nghiệp nhưng không thuộc hệ 

thống ñánh giá thành tích, nhưng có ảnh hưởng tác ñộng ñến hệ 

thống này. Môi trường này thường bao gồm: Thái ñộ người lãnh 

ñạo; Văn hóa doanh nghiệp; Công ñoàn và các ñoàn thể; Cơ cấu tổ 

chức của doanh nghiệp... 

1.2.2. Đầu vào của hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 

1.2.2.1. Mục tiêu  ñánh giá thành tích nhân viên 

a. Mục tiêu hành chính: Làm cơ sở xác ñịnh lương, thưởng  và 

các quyết ñịnh nhân sự nội bộ khác; Đánh giá các chính sách và 

chương trình nguồn nhân lực... 

b. Mục tiêu 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... 

1.2.2.2. Hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên:  

-  Các tố chất, ñặc ñiểm 

-  Các hành vi 

-  Kết quả thực hiện công việc 

-  Năng lực 

1.2.2.3. Đối tượng ñánh giá thành tích: Người lao ñộng trong 

doanh nghiệp 

1.2.2.4. Phương pháp ñánh giá sự hoàn thành công tác: Tương 

ñối; tuyệt ñối. 

1.2.2.5. Thời ñiểm và thời hạn  ñánh giá thành tích: Thường 

kỳ; ñột xuất 

1.2.2.6. Thông tin về kết quả thực hiện công việc của nhân viên 

1.2.2.7. Các ñầu vào vật chất phục vụ cho việc ñánh giá 

1.2.3. Cấu trúc hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 
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1.2.3.1. Cấu tạo hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 

a. Các bộ phận tham gia vào hoạt ñộng ñánh giá: Ban Giám 

Đốc, ñại diện các phòng ban, các bộ phận, công ñoàn, ñoàn thanh 

niên, khách hàng, nhân viên… có thể mời thêm một số chuyên gia có 

kinh nghiệm trong việc ñánh giá thành tích nhân viên. 

b. Cách thức tổ chức hoạt ñộng ñánh giá 

1.2.3.2. Cơ chế vận hành của hệ thống ñánh giá thành tích 

nhân viên 

a. Tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên 

Các doanh nghiệp thường áp dụng nhiều cách ñánh giá khác 

nhau. Tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp thường thực hiện ñánh 

giá theo tiến trình sau ñây: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môi trường bên ngoài 
Môi trường bên trong 

Xác ñịnh mục tiêu ñánh giá thành tích nhân viên 

Ấn ñịnh kỳ vọng công việc 

Xem xét công việc ñược thực hiện 

Đánh giá sự hoàn thành công tác 

Thảo luận kết quả ñánh giá thành tích với nhân viên 

Kiểm soát sự thay ñổi sau ñánh giá  
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b. Quy trình tổ chức ñánh giá  

Việc ñánh giá cũng có một quy trình nhất ñịnh giống như các 

quá trình khác trong doanh nghiệp và thông thường bao gồm các 

bước. 

c. Thủ tục ñánh giá thành tích nhân viên 

e. Chủ thể tham gia ñánh giá 

1.2.4. Đầu ra của hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 

1.2.4.1. Thông tin về kết quả ñánh giá thành tích 

Kết quả ñánh giá cuối cùng sau khi ñược tổng hợp sẽ ñược gửi 

tới các bộ phận chức năng liên quan cần sử dụng thông tin; phản hồi 

cho nhân viên... 

1.2.4.2. Hồ sơ về kết quả ñánh giá thành tích 

Bao gồm:    

- Bản ñề nghị thành tích hàng tháng  

- Biên bản mô tả những thông tin về những ñiểm mạnh và 

ñiểm yếu trong thực hiện công việc  

- Biên bản tổng hợp, xếp loại kết quả ñánh giá của hội ñồng 

ñánh giá (biểu mẫu ñánh giá, bản kết quả thành tích,…) 

1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ 

THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN V ỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC 

TRONG DOANH NGHI ỆP 

1.3.1. Quan hệ với hệ thống lương bổng ñãi ngộ 

1.3.2. Quan hệ với hệ thống tuyển dụng nhân viên 

1.3.3. Quan hệ với hệ thống ñào tạo và phát triển 

1.3.4. Quan hệ với hệ thống bố trí và sử dụng nguồn nhân 

lực 

1.3.5. Quan hệ với hệ thống khen thưởng, kỷ luật 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN 

VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG 

2.1. KHÁI QUÁT V Ề CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX 

ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty  

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 

2.1.4. Đặc ñiểm nguồn lực của công ty 

2.1.5. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của Công ty qua các 

năm 

2.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH 

TÍCH NHÂN VIÊN T ẠI CÔNG TY  

2.2.1. Thực trạng về môi trường hoạt ñộng của hệ thống 

ñánh giá thành tích 

2.2.1.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài Công ty 

- Hệ thống pháp luật  

- Các chính sách ñổi mới của Đảng và Nhà nước  

2.2.1.2. Các yếu tố môi trường bên trong Công ty 

- Văn hóa công ty ảnh hưởng ñến chính sách ñánh giá thành 

tích, ñến quan ñiểm của nhà quản trị và của nhân viên trong công ty 

về ñánh giá thành tích nhân viên.    

- Vai trò của các ñoàn thể ñối với vấn ñề thành tích nhân viên 

ñối với một doanh nghiệp như Công ty Vinatex Đà Nẵng có ảnh 

hưởng rất ñáng kể.  

2.2.2. Thực trạng ñảm bảo ñầu vào của hệ thống ñánh giá 

2.2.2.1. Mục tiêu ñánh giá thành tích nhân viên tại công ty 

Hiện nay, công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại công ty 

Vinatex Đà Nẵng ñược xác ñịnh gồm hai mục tiêu chính: 

- Đánh giá thành tích làm cơ sở ñể trả lương nhân viên 
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- Đánh giá thành tích ñể ra các quyết ñịnh khen thưởng 

2.2.2.2. Tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

a. Hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá thành tích ñối với nhân viên 

lao ñộng gián tiếp tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng  

�  Chuyên cần:  

• Không vắng buổi nào: ñược xếp loại tốt  

• Vắng từ 1 ñến 2 ngày (có lý do chính ñáng): xếp loại khá. 

• Vắng từ 2 ñến 3 ngày ( không có lý  do chính ñáng): xếp loại 

trung bình và bị phạt cảnh cáo, viết kiểm ñiểm ngay sau ñó 

• Vắng trên 3 ngày ( không có l ý do chính ñáng): xếp loại yếu 

hoặc kém và bị kỷ luật tuỳ theo mức ñộ nặng nhẹ, có thể bị giảm trừ 

lương hoặc sa thải. 

�  Chấp hành ñúng các nội quy của công ty: 

• Luôn gương mẫu chấp hành ñúng các nội quy của công ty:  

xếp loại tốt 

• Vi phạm nội quy công ty từ 1 ñến 2 lần ở mức ñộ nhẹ, không 

ảnh hưởng ñến công việc mà vẫn ñảm bảo công việc ñược diễn ra tốt 

ñẹp: xếp loại khá  

• Vi phạm từ 2 ñến 3 lần: xếp loại trung bình và tuỳ theo vào 

mức ñộ nặng nhẹ mà bị nhắc nhở, viết kiểm ñiểm hay bị phạt cảnh 

cáo 

• Vi phạm từ 3 lần trở lên: xếp loại yếu hoặc kém và với mức 

ñộ nghiêm trọng thì bị kỷ luật, viết bản kiểm ñiểm, giảm trừ lương 

hoặc sa thải. 

�  Chấp hành giờ giấc lao ñộng  

• Không vi phạm lần nào: ñược xếp loại tốt 

• Vi phạm từ 1 ñến 3 lần: xếp loại trung bình và tuỳ theo vào 

mức ñộ nặng nhẹ mà bị nhắc nhở, viết kiểm ñiểm hay bị phạt cảnh 

cáo 
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• Vi phạm từ 3 lần trở lên: xếp loại yếu hoặc kém và tùy vào 

mức ñộ năng nhẹ hay nghiêm trọng mà bị kỷ luật, viết bản kiểm 

ñiểm, giảm trừ lương hoặc sa thải. 

�  Thời gian thực hiện công việc 

• Luôn hoàn thành công việc trước hoặc ñúng với thời gian 

yêu cầu: xếp loại tốt 

• Có một số ít việc hoàn thành trễ so với thời hạn yêu cầu từ 1 

ñến 2 ngày: xếp loại khá nhưng vẫn bị nhắc nhở 

• Có một số việc hoàn thành trễ thời gian yêu cầu từ 3 ñến 5 

ngày: xếp loại trung bình và bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo những lần trễ 

hạn 

• Thường xuyên hoàn thành công việc trễ so với thời gian yêu 

cầu hoặc trễ quá nhiều ngày: bị xếp loại yếu kém và bị xử phạt tuỳ 

theo mức ñộ nặng nhẹ cho hợp lý. 

�  Kết quả hoàn thành nhiệm vụ 

• Luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ ñược giao với chất lượng 

cao: xếp loại tốt 

• Hoàn thành mọi nhiệm vụ ñược giao nhưng có việc chưa 

thực sự ñạt yêu cầu: xếp loại khá 

• Trong các nhiệm vụ ñược giao có nhiệm vụ chưa hoàn 

thành: xếp loại trung bình 

• Thường xuyên không hoàn thành các nhiệm vụ ñược giao: 

xếp loại yếu hoặc kém, có thể bị trừ lương hoặc cho thôi việc tuỳ 

theo vào mức ñộ nặng nhẹ 

b. Hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá thành tích ñối với nhân viên 

lao ñộng trực tiếp tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng 

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng áp dụng phương pháp ñánh 

giá mức ñộ hoàn thành công việc của nhân viên lao ñộng trực tiếp 

theo 3 mức ñộ: A, B, C. Hệ số mức ñộ hoàn thành công việc của 

nhân viên lao ñộng trực tiếp ñược quy ñịnh như sau: 



 11 

Loại A: 1,0; Loại B: 0,8; Loại C: 0,6 

Điểm cho mức ñộ hoàn thành công việc như sau: 

TT Tiêu chuẩn ñánh giá Điểm loại 

A 

Điểm loại 

B 

Điểm loại 

C 

1 

Chấp hành các nội 

quy, quy ñịnh và kỷ 

luật lao ñộng của công 

ty  

10 08 06 

2 

Thời gian làm việc 

(giờ giấc bắt ñầu làm 

việc, nghỉ ngơi trong 

giờ và giờ giấc ra về 

và giờ giấc tăng ca) 

10 08 06 

3 
Khối lượng công việc 

hoàn thành 
10 08 06 

4 
Tiến ñộ hoàn thành 

công việc 
10 08 06 

5 
Chất lượng thực hiện 

công việc 
10 08 06 

Tổng 50 40 30 

- Nhân viên ñược xếp loại A phải ñạt các tiêu chuẩn sau: 

+ Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, công việc ñược giao 

+ Đảm bảo ñầy ñủ 100% ngày làm việc trong tháng ( trừ 

những ngày nghỉ theo quy ñịnh) và ñảm bảo hoàn thành công việc 

trước hoặc ñúng tiến ñộ với chất lượng tốt. 

+ Không vi phạm nội quy, quy ñịnh của công ty, luôn chấp 

hành tốt các kỷ luật lao ñộng 

+ Số lượng sản phẩm làm ra rất cao, thường xuyên vượt mức 

tiêu chuẩn ñề ra. 
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- Nhân viên ñược xếp loại B phải ñạt các tiêu chuẩn sau: 

+ Hoàn thành nhiệm vụ, công việc ñược giao nhưng chưa thật 

hoàn hảo 

+ Có nghỉ dưới 2 ngày làm việc trong tháng  

+ Vi phạm nội quy, quy ñịnh của công ty 1 hoặc 2 lần trong 

tháng ở mức ñộ nhẹ, bị nhắc nhở hoặc viết kiểm ñiểm  

+ Số lượng sản phẩm thường ñạt mức tiêu chuẩn hoặc xấp xỉ 

với mức tiêu chuẩn ñề ra.   

- Nhân viên xếp loại C phải ñạt các tiêu chuẩn sau: 

+ Chưa hoàn thành nhiệm vụ, công việc ñược giao nhưng 

không gây hậu quả nghiêm trọng  

+ Có nghỉ không quá 3 ngày làm việc trong tháng  

+ Vi phạm nội quy, quy ñịnh của công ty 2 hoặc 3 lần ở mức 

ñộ bị cảnh cáo hoặc viết kiểm ñiểm hoặc bị trừ lương. 

+ Số lượng sản phẩm không ñạt mức tiêu chuẩn ñề ra, không 

có khả năng tăng nâng suất. 

2.2.2.3. Đối tượng ñánh giá thành tích  

Đối tượng ñánh giá thành tích nhân viên tại công ty Vinatex 

Đà Nẵng ñược chia làm hai nhóm: nhân viên lao ñộng trực tiếp và 

nhân viên lao ñộng gián tiếp. Chưa phân chia ñối tượng ñánh giá 

theo các chức danh công việc trên cơ sở công việc và vị trí công tác 

ñảm nhận.  

2.2.2.4. Phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên 

Đối với mục tiêu ñánh giá thành tích ñể trả lương, khen thưởng 

tại công ty, phương pháp sử dụng là cá nhân tự ñánh giá và ñồng 

nghiệp bỏ phiếu ñể ñánh giá. Sau ñó cấp trên trực tiếp ñánh giá và 

xếp loại.  

2.2.2.5. Thời ñiểm và thời hạn ñánh giá thành tích 

2.2.3. Thực trạng về cấu trúc hệ thống ñánh giá thành tích 

nhân viên 
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2.2.3.1. Các bộ phận tham gia vào hoạt ñộng ñánh giá 

Các bộ phận tham gia ñánh giá thành tích nhân viên tại công ty 

Vinatex Đà Nẵng là các cán bộ quản lý, cán bộ quản trị trực tiếp tại 

công ty như giám ñốc, trưởng phòng, ban, phân xưởng, chi nhánh, 

ñội. Người ñánh giá này chưa ñược phổ biến cũng như hướng dẫn về 

hệ thống ñánh giá của công ty.  

2.2.3.2. Chủ thể tham gia ñánh giá thành tích  

Tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng, việc ñánh giá ñược thực 

hiện bởi cấp trên trực tiếp ñánh giá thành tích công tác của cấp dưới.  

Cụ thế: 

+ Đối với nhân viên các phòng ban và phó phòng thì do các 

trưởng phòng ñánh giá.  

+ Đối với các trưởng phòng do giám ñốc ñánh giá.  

+ Đối với giám ñốc và phó giám ñốc do chính Hội ñồng quản 

trị ñánh giá.  

2.2.3.3. Quy trình tổ chức ñánh giá 

Quy 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. 

2.2.4. Thực trạng ñầu ra của hệ thống ñánh giá thành tích 

nhân viên 

2.2.4.1. Thực trạng thông tin ñầu ra về kết quả ñánh giá 

Thông tin ñầu ra chỉ ñơn thuần là kết quả thành tích của từng 

cá nhân, kết quả này chưa thực sự ñược công ty sử dụng có hiệu quả.  

Thông tin về kết quả của việc ñánh giá thành tích chưa ñược 

dùng ñể xây dựng các chương trình ñào tạo hay phát triển nhân viên 

cho phù hợp với nhu cầu thực tế. 

2.2.4.2. Thực trạng hồ sơ về kết quả ñánh giá thành tích 
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Hồ sơ về kết quả ñánh giá thành tích chưa ñầy ñủ, chỉ biết 

ñược thông tin về kết quả thành tích thông qua bản ñề nghị thành 

tích, còn lại những thông tin khác không ñược ghi chép.  

2.2.4.3. Thực trạng thông tin phản hồi về ñánh giá thành tích 

Kết quả ñánh giá thành tích nhân viên hàng tháng rất ít hoặc 

không ñược phản hồi và thảo luận với nhân viên.  

2.3. NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN 

NHÂN KÌM HÃM  SỰ PHÁT HUY TÁC D ỤNG CỦA HỆ 

THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T ẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Những thành công 

- Xây dựng ñược hệ thống các tiêu chuẩn ñánh giá thành tích 

nhân viên làm cơ sở cho nhân viên và các phòng ban có thể chủ ñộng 

trong việc thi ñua hoàn thành nhiệm vụ, dễ dàng trong việc theo dõi, 

giám sát, trong ñánh giá và tự ñánh giá. 

- Việc ñánh giá ñi từ sự tự giác nhân viên, ñến tập thể ñồng 

nghiệp ñánh giá và Trưởng ñơn vị giám sát ñánh giá.  

- Nhờ vào các thông tin, dữ liệu có ñược thông qua việc ñánh 

giá mà lãnh ñạo công ty biết ñược những mặt tiêu cực, cũng như mặt 

tích cực của các nhân viên từ ñó họ sẽ hoạch ñịnh các chính sách 

nhân sự dễ dàng hơn và chính xác hơn. 

- Kết quả ñánh giá thành tích công tác của nhân viên là cơ sở 

ñể lãnh ñạo công ty xem xét ñộng viên, khen thưởng hay kỷ luật, là 

căn cứ tính toán trả lương cho nhân viên một cách công bằng và 

khách quan. 

2.3.2. Những hạn chế 

- Mặc dù có ñánh giá thành tích nhân viên, nhưng hệ thống 

ñánh giá thành tích nhân viên của công ty còn rời rạc chưa thực sự là 

một hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên ñúng mực.  
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- Mục tiêu ñánh giá chỉ chú trọng ñến lương thưởng, nhưng kết 

quả ñánh giá bình quân chủ nghĩa, hình thức. Công tác ñánh giá 

không ñáp ứng ñược các yêu cầu hỗ trợ lẫn nhau của các hoạt ñộng 

quản trị nguồn nhân lực. 

- Công ty sử dụng phương pháp nhân viên tự ñánh giá thành 

tích của mình ñể bình xét lao ñộng giỏi, thường hay nêu về các mặt 

tốt của mình và nêu một cách chung chung, chưa nêu rõ những gì 

mình chưa tốt, hay né tránh trong việc tự ñánh giá không tốt về mình. 

Do ñó, chưa tìm ra ñược nguyên nhân của những nhân viên không 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Kết quả ñánh giá chỉ áp dụng ñể phân phối lương là chủ yếu, 

chưa xây dựng các chính sách khen thưởng, xử phạt kèm theo, chưa 

lập ra các chương trình ñào tạo và phát triển sau khi ñánh giá.  

- Đánh giá thành tích nhân viên trực tiếp theo các mức ñộ A, 

B, C chưa thực sự ñánh giá ñúng hiệu suất công việc của từng người.  

2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế 

- Nguyên nhân khách quan từ thực tế, ñánh giá thành tích công 

tác của nhân viên là một việc khó khăn và phức tạp ñối với bất kỳ 

một tổ chức, doanh nghiệp nào.  

- Công tác ñánh giá thành tích nhân viên chưa ñược các cấp 

quản trị chú trọng, chưa ñược nhận thức ñầy ñủ về vai trò ñối với 

hoạt ñộng quản trị nguồn nhân lực của công ty. 

- Xu hướng quản trị nguồn nhân lực hiện ñại; cũng như ñặc 

trưng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất quy mô lớn 

khá phức tạp; văn hóa công ty chú trọng ñến thành tích tập thể và tổ 

chức công ñoàn quan tâm ñến thâm niên, kinh nghiệm của người lao 

ñộng hơn là thành tích, ít nhiều ảnh hưởng ñến công tác xây dựng và 

áp dụng hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên. 
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Chương 3 

HOÀN THI ỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH  

NHÂN VIÊN T ẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG 

3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC HOÀN THI ỆN HỆ 

THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T ẠI CÔNG 

TY VINATEX ĐÀ NẴNG  

3.1.1. Xu hướng thay ñổi của môi trường 

Thứ nhất, do sự phát triển của nền kinh tế tri thức,  

Thứ hai, do sự bùng nổ của công nghệ thông tin, 

3.1.2. Chiến lược và mục tiêu của công ty Vinatex Đà Nẵng 

từ 2011 – 2015 

3.1.3. Yêu cầu về nguồn nhân lực của công ty Vinatex Đà 

Nẵng thời gian ñến 

3.1.4. Quan ñiểm và phương hướng ñánh giá thành tích 

nhân viên  

3.2. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH 

TÍCH NHÂN VIÊN T ẠI CÔNG TY VINATEX ĐÀ NẴNG  

3.2.1. Hoàn thiện môi trường hoạt ñộng ñánh giá thành 

tích 

Doanh nghiệp khó có thể thay ñổi ñược môi trường bên ngoài 

mà chỉ có thể làm cho thích hợp với nó trong mọi hoạt ñộng quản trị. 

Vì vậy doanh nghiệp chỉ có thể hoàn thiện các yếu tố của môi trường 

bên trong hệ thống ñánh giá thành tích. 

Hoàn thiện các yếu tố của môi trường bên trong: 

- Thay ñổi thái ñộ người lãnh ñạo 

Để việc ñánh giá thành tích nhân viên hiệu quả, yếu tố ñầu tiên 

và mang tính quyết ñịnh, ñó chính là nhận thức ñúng ñắn về việc 

ñánh giá thành tích nhân viên từ phía lãnh ñạo.  

- Văn hóa doanh nghiệp 



 17 

Đánh giá thành tích nhân viên nên kết hợp cân ñối giữa trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể, giữa thành tích cá nhân và 

thành tích tập thể. Không nên quá chú trọng thành tích cá nhân hơn 

hay thành tích tập thể hơn. 

- Vai trò của các ñoàn thể 

Đánh giá thành tích nhân viên ñể căn cứ trả lương và tưởng 

thưởng không chỉ dựa vào thâm niên nghề nghiệp mà cần phải dựa 

vào ñóng góp của cá nhân. Không nên quá chú trọng vào thâm niên 

nghề nghiệp mà quên ñi thành tích cá nhân. 

3.2.2. Hoàn thiện ñầu vào của hệ thống ñánh giá thành tích 

nhân viên 

3.2.2.1. Hoàn thiện mục tiêu ñánh giá thành tích nhân viên 

Đánh giá thành tích ngoài mục tiêu chỉ ñể phục vụ cho việc trả 

lương, khen thưởng, thì công ty cần phải chú trọng ñề cập ñến mục 

tiêu phục vụ ñào tạo và phát triển nhân viên, cải thiện thành tích 

nhân viên.  

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

Phạm vi hoàn thiện 

Đề tài chỉ hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn và cách thức 

ñánh giá thành tích ñối với ñối tượng lao ñộng gián tiếp của công ty 

Vinatex Đà Nẵng. 

* H ệ thống tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên tại công ty 

Hệ thống các tiêu chuẩn ñánh giá thành tích cho từng công 

việc tại công ty ( có kèm theo phiếu ñánh giá  ở phần phụ lục ) như 

sau: 

� Thứ nhất là, xây dựng tiêu chuẩn chung ñối với cả cấp 

quản lý và toàn bộ nhân viên trong công ty 

1. Chấp hành kỷ luật, nội quy làm việc 

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và tự ñánh giá 
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2. Tiến ñộ hoàn thành công việc 

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá 

3. Sự am hiểu về chuyên môn:  

Chủ thể ñánh giá: tự ñánh giá và cấp trên trực tiếp ñánh giá 

4. Khối lượng công việc hoàn thành:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá 

5. Chất lượng thực hiện công việc:   

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá 

� Thứ hai là, xây dựng tiêu chuẩn chung cho ban giám 

ñốc 

1. Ttriển khai các mục tiêu, kế hoạch từ hội ñồng quản trị tới nhân 

viên cấp dưới 

Chủ thể ñánh giá: cấp dưới ñánh giá và tự ñánh giá 

2. Điều hành, quản lý hoạt ñộng của công ty:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và tự ñánh giá 

3. Quản lý nhân viên trong công ty:  

Chủ thể ñánh giá: cấp dưới ñánh giá 

4. Quan hệ với các ñối tác, các cơ quan chức năng:  

Chủ thể ñánh giá: tự ñánh giá 

5. Khả năng ra quyết ñịnh:  

Chủ thể ñánh giá: tự ñánh giá và cấp trên ñánh giá 

� Thứ ba là, xây dựng tiêu chuẩn riêng cho giám ñốc 

1. Lập kế hoạch hoạt ñộng cho công ty:  

Chủ thể ñánh giá: tự ñánh giá và cấp trên ñánh giá 

2. Khả năng phân bổ và sử dụng nguồn vốn hiệu quả:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá  
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� Thứ tư là, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với phó giám 

ñốc công ty 

1. Khả năng chỉ ñạo công tác sản xuất, kiểm tra sản phẩm:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và cấp dưới ñánh giá 

2.  Khả năng giao tiếp với ñối tác:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và cấp dưới ñánh giá 

� Thứ năm là, xây dựng tiêu chuẩn chung ñối với các 

trưởng, phó phòng công ty 

1. Điều hành, quản lý hoạt ñộng chung của phòng  

Chủ thể ñánh giá: cấp dưới ñánh giá và tự ñánh giá 

2. Lập kế hoạch cho hoạt ñộng của phòng:  

Chủ thể ñánh giá: cấp dưới ñánh giá và tự ñánh giá 

3. Quản lý nhân viên trong phòng:  

Chủ thể ñánh giá: cấp dưới ñánh giá và tự ñánh giá 

� Thứ sáu là, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với tr ưởng, 

phó phòng kinh doanh của công ty 

1. Khả năng giao tiếp, quan hệ với khách hàng:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá  

2.     Khả năng hoạch ñịnh nhu cầu vật liệu:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá 

� Thứ bảy là, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với tr ưởng, 

phó phòng kỹ thuật công nghệ của công ty 

1. Khả năng quản lý chất lượng sản phẩm: 

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và cấp dưới ñánh giá 

2. Khả năng quản lý việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì máy móc sản 

xuất:  
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Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và cấp dưới ñánh giá 

� Thứ tám là, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với tr ưởng, 

phó phòng tổ chức hành chính của  công ty 

1. Khả năng quản lý việc lưu trữ và sắp xếp dữ liệu: 

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và cấp dưới ñánh giá 

2. Khả năng quản lý việc thực hiện các thủ tục hành chính: 

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và cấp dưới ñánh giá  

� Thứ chín, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với kế toán 

trưởng công ty 

1. Lập kế hoạch tài chính cho Công ty:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá  

2. Sự cẩn thận trong công tác kế toán:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và tự ñánh giá 

3. Quản lý, giám sát các hoạt ñộng ghi chép nghiệp vụ kế toán của 

nhân viên cấp dưới:  

Chủ thể ñánh giá: cấp dưới ñánh giá và tự ñánh giá  

� Thứ mười là, xây dựng tiêu chuẩn chung ñối với nhân 

viên công ty 

1. Sáng kiến trong công việc:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và ñồng nghiệp ñánh 

giá 

2. Khả năng lập và hoàn thành các kế hoạch làm việc cá nhân:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và ñồng nghiệp ñánh 

giá 

� Mười một là, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với nhân 

viên kinh doanh  của công ty 

1. Thái ñộ ñối với khách hàng:  
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Chủ thể ñánh giá: ñồng nghiệp ñánh giá và cấp trên ñánh 

giá 

2. Sự am hiểu về sản phẩm, hàng hóa của công ty: 

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và tự ñánh giá 

3. Doanh thu hàng bán ñược trong kỳ: 

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá 

� Mười hai là, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với nhân 

viên kế toán của  công ty 

1. Sự cẩn thận trong công tác kế toán:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và tự ñánh giá 

2. Khả năng lập các bảng dự toán:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá  

3. Khả năng phân tích tài chính:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá  

� Mười ba là, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với nhân 

viên kỹ thuật công nghệ của  công ty 

1. Kiểm soát chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành:  

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và tự ñánh giá 

2. Khả năng thiết kế mẫu mã sản phẩm: 

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và tự ñánh giá 

� Mười bốn là, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với nhân 

viên tổ chức  hành chính của  công ty 

1. Khả năng quản lý, sắp xếp các hồ sơ, dữ liệu: 

Chủ thể ñánh giá: cấp trên ñánh giá và ñồng nghiệp ñánh giá 

2. Sự thành thạo trong việc thao tác các thủ tục hành chính: 

Chủ thể ñánh giá: tự ñánh giá 
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3.2.2.3. Hoàn thiện chu kỳ ñánh giá thành tích 

Theo kết quả ñiều tra phỏng vấn CBCNV tại Công ty số phiếu 

ñề nghị ñịnh kỳ ñánh giá thành tích nên thực hiện theo quý. 

3.2.3. Hoàn thiện cấu trúc hệ thống ñánh giá thành tích 

3.2.3.1. Hoàn thiện cấu tạo hệ thống ñánh giá thành tích 

a. Các bộ phận tham gia vào hoạt ñộng ñánh giá 

Các bộ phận tham gia vào hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân 

viên tại công ty phải là ban giám ñốc, trưởng phòng, ban, ñại diện 

công ñoàn, ñoàn thanh niên, khách hàng, nhân viên… và mời thêm 

một số chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực ñánh giá thành tích. 

b. Cách thức ñánh giá thành tích nhân viên 

Cách thức ñánh giá gồm hai nội dung chính: xác ñịnh ñược 

quy trình ñánh giá thành tích và xác ñịnh ñược người thực hiện ñánh 

giá một cách hiệu quả. 

3.2.3.2. Hoàn thiện cơ chế vận hành hệ thống ñánh giá thành 

tích 

a. Quy trình ñánh giá có thể tiến hành như sau:  

Bước1; Bước 2; Bước 3; Bước 4; Bước 5 

b. Chủ thể ñánh giá thành tích 

Theo kết quả ñiều tra nhiều ñối tượng ñược CBCNV Công ty 

lựa chọn ñể ñánh giá thành tích. Trong ñó trách nhiệm ñánh giá ñược 

lựa chọn chủ yếu là cấp trên trực tiếp ñánh giá. Tuy nhiên, ñể hỗ trợ 

cho cấp trên trong việc thu thập thông tin ñánh giá Công ty cần sử 

dụng các ñối tượng thực hiện ñánh giá khác nhau. 

3.2.4. Hoàn thiện ñầu ra của hệ thống ñánh giá thành tích 

3.2.4.1. Thông tin về kết quả ñánh giá thành tích 

Thông tin ñầu ra về kết quả ñánh giá thành tích nhân viên 

không chỉ ñơn thuần là kết quả thành tích của từng cá nhân mà phải 

ñược ghi chép ñầy ñủ vào bản tổng hợp ñánh giá thành tích bao gồm 

các thông tin về: kết quả thành tích, ñiểm mạnh, ñiểm yếu trong thực 
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hiện công việc cũng như nêu rõ thành tích tương lai ñã ñược thỏa 

thuận trong kỳ trước. 

3.2.4.2. Hồ sơ về kết quả ñánh giá thành tích 

Hồ sơ về kết quả ñánh giá thành tích phải ñầy ñủ các loại biên 

bản, biểu mẫu: bản ñề nghị thành tích của bộ phận, bản tổng hợp 

ñánh giá thành tích, biểu mẫu ñánh giá, phiếu ñánh giá. Qua ñánh giá 

thực tế cho thấy hồ sơ về kết quả ñánh giá thành tích tại công ty chưa 

ñầy ñủ, còn thiếu nhiều biên bản, mẫu phiếu. Ở ñây chúng ta hoàn 

thiện thêm một số mẫu phiếu ñánh giá như sau: (kèm theo ở phần 

phụ lục) 

3.2.4.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin phản hồi  

- Xây dựng hệ thống phản hồi từ bên ngoài: 

+ Từ các cấp trên gián tiếp 

+ Từ cấp trên trực tiếp 

+ Từ ñồng nghiệp 

3.2.4.4. Tránh các lỗi thường hay xảy ra trong quá trình ñánh 

giá và ñề nghị một số biện pháp khắc phục 

3.3. HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH 

3.3.1. Chính sách trả lương, khen thưởng 

3.3.2. Chính sách xử phạt 

3.3.3. Chính sách ñề bạt, bổ nhiệm, ñào tạo và phát triển 

3.4. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KI ẾN NGHỊ KHÁC  
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KẾT LUẬN 

 

Đề tài “Hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 

tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng”  ñã phân tích những mặt tích 

cực của hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên hiện tại của công ty, 

ñồng thời chỉ ra những hạn chế của hệ thống ñánh giá thành tích 

nhân viên. Trên cơ sở ñó hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích 

nhân viên, tạo ñiều kiện cho công ty ñánh giá ñúng người, ñúng việc, 

ñồng thời xây dựng những chính sách ñãi ngộ, khen thưởng, xử phạt, 

ñề bạt, bổ nhiệm, ñào tạo và phát triển hợp lý, tạo ñộng lực cho nhân 

viên tham gia tích cực vào việc tạo ra giá trị cho công ty. 

Để hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên ñạt kết 

quả tốt còn phụ thuộc rất nhiều vào việc áp dụng và kiểm tra, ñiều 

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

tế của công ty. 

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

thiếu sót. Tác giả 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 cảm ơn quý thầy cô của Đại học Đà 

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

Công ty Vinatex Đà Nẵng ñã giúp ñỡ trong quá trình nghiên cứu học 

tập, ñặc biệt là thầy: Tiến sĩ Đào Hữu Hòa ñã tận tình chỉ dẫn cho tác 

giả trong suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn này. 


