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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài 

Yếu tố con người ñã, ñang và sẽ là nhân tố then chốt quyết ñịnh 

sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Tại ñó, hoạt ñộng 

ñánh giá thành tích nhân viên là chìa khóa giúp cho công ty có cơ sở 

ñể hoạch ñịnh, tuyển mộ - tuyển chọn, phát triển tài nguyên nhân lực, 

cũng như ñền bù ñãi ngộ, phát triển nghề nghiệp và tương quan nhân 

sự. Quản trị nguồn nhân lực thành công hay không phần lớn là do 

công ty có biết ñánh giá ñúng mức và chính xác thành tích công tác 

của nhân viên hay không. 

Tuy nhiên, hiện nay, ở hầu hết các doanh nghiệp nói chung và 

Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 nói 

riêng, việc ñánh giá thành tích nhân viên chưa ñược quan tâm ñúng 

mức, cảm tính và chưa có một hệ thống ñánh giá khoa học. 

Đặc biệt, công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại Văn phòng 

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 còn mang tính hình 

thức, chưa kết nối ñược với các giá trị thiết thực của nó. Điều ñó gây 

ảnh hưởng tiêu cực ñến hàng loạt vấn ñề như khen thưởng, tăng 

lương, ñào tạo, ñề bạt... dẫn ñến việc ñào tạo không ñúng người, 

không ñúng mục ñích, không tạo ñược ñộng lực thúc ñẩy nhân viên. 

Vì vậy, tác giả quyết ñịnh chọn ñề tài: “ Đánh giá thành tích nhân 

viên tại văn phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 

5”  làm ñề tài nghiên cứu bảo vệ luận văn thạc sĩ. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hệ thống ñánh giá thành tích nhân 

viên. Luận văn nghiên cứu công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại 

Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 trong 

thời gian từ năm 2009-2011. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ñược, ñề 
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xuất các giải pháp thực tế, thiết thực ñể khắc phục tồn tại, từng bước 

hoàn thiện, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác ñánh giá thành 

tích nhân viên tại Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Công Trình 

Giao thông 5. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu các vấn ñề lý luận về quản trị nguồn nhân lực, 

hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên. Phạm vi nghiên cứu của ñề 

tài là các hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân viên tại Văn phòng 

Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5. Trong ñó, ñề tài chỉ 

nghiên cứu hệ thống ñánh giá thành tích ñối với nhân viên tác nghiệp 

– những người thừa hành công việc gồm nhân viên gián tiếp làm 

công tác chuyên môn nghiệp vụ – tại văn phòng Tổng công ty. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện, hoàn thành ñề tài, tác giả sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp quan sát. 

- Phương pháp ñiều tra thực tế. 

- Phương pháp phân tích, suy luận logic, phương pháp diễn dịch và 

quy nạp. 

- Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn ñồng thời tham khảo ý kiến 

chuyên gia ñể nghiên cứu ñề tài. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Đề tài khắc phục những hạn chế ñang tồn tại trong hoạt ñộng ñánh 

giá thành tích nhân viên tại văn phòng Cienco 5, ñề xuất các giải 

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

nhân viên tại Văn phòng Cienco 5. Ngoài ra ñề tài nghiên cứu có thể 

làm tài li ệu khoa học cho các nghiên cứu khác về lĩnh vực Nhân sự 

và Đánh giá thành tích nhân viên. 
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6. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn ñược kết cấu thành 03 chương. 

Chương 1 khái quát lý thuyết về Quản trị nguồn nhân lực và Hệ 

thống ñánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp. Chương 2 

nghiên cứu thực tế công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại văn 

phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5; tiến hành 

khảo sát, ñiều tra nhân viên tại văn phòng Tổng công ty; trên cơ sở 

ñó tiến hành ñánh giá hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân viên tại văn 

phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5, rút ra những 

ưu ñiểm và hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ở 

Chương 1, Chương 2, Chương 3 ñề xuất giải pháp hoàn thiện công 

tác ñánh giá thành tích nhân viên tại văn phòng Tổng công ty Xây 

dựng Công trình Giao thông 5. 

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH 
TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHI ỆP 

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

1.1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 

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

1.2. Đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp 

1.2.1. Khái niệm ñánh 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. Thông tin phản 

hồi từ ñánh giá thành tích sẽ giúp nhân viên biết ñược mức ñộ hoàn 

thành công việc của họ so với tiêu chuẩn mà tổ chức ñề ra.  

1.2.2. Tầm quan trọng của công tác ñánh giá thành tích nhân viên 

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến công tác ñánh giá thành tích 

nhân viên 

1.2.3.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài 
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1.2.3.2. Các yếu tố môi trường bên trong 

1.2.4. Nội dung và tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên 

1.2.4.1. Xác ñịnh mục tiêu của việc ñánh giá thành tích nhân viên 

a. Đánh giá thành tích nhằm phát triển nhân viên  

- Củng cố, duy trì hiệu suất làm việc và thành tích của nhân viên. 

- Nâng cao thành tích của nhân viên. 

- Xác ñịnh mục tiêu phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. 

- Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo.  

b. Quản trị nguồn nhân lực hiệu quả hơn 

- Kết nối khen thưởng với thành tích. 

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

1.2.4.2. Xác ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

a. Khái niệm tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

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. Đó chính là mốc chuẩn cho việc ño 

lường thực tế thực hiện công việc của nhân viên, là mục tiêu công 

việc của nhân viên. 

b. Thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá 

b1. Thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá trên cơ sở phân tích công việc và 

bản mô tả công việc 

b2. Thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá trên cơ sở bản tiêu chuẩn thực hiện 

công việc 

c. Các yêu cầu ñối với tiêu chuẩn ñánh giá 

- Cụ thể; Có thể ño lường ñược; Khả thi; Đạt ñược sự nhất trí; Có hạn 

ñịnh thời gian. 

d. Các loại tiêu chuẩn ñánh giá 

- Đánh giá dựa trên ñặc ñiểm cá nhân 
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- Đánh giá dựa trên hành vi 

- Đánh giá dựa trên kết quả/năng suất 

- Đánh giá dựa trên năng lực thực hiện công việc 

1.2.4.3. Lựa chọn phương pháp ñánh giá thành tích 

a. Phương pháp mức thang ñiểm 

b. Phương pháp xếp hạng 

c. Phương pháp ghi chép các vụ việc quan trọng 

d. Phương pháp ñánh giá bằng văn bản tường thuật 

e. Phương pháp theo tiêu chuẩn công việc 

f. Phương pháp thang ñiểm ñánh giá căn cứ vào hành vi 

g.Phương pháp quản trị bằng các mục tiêu và quản trị theo lý thuyết Z của Nhật 

h. Phương pháp phân tích ñịnh lượng 

1.2.4.4. Xác ñịnh thời ñiểm ñánh giá thành tích 

1.2.4.5. Xác ñịnh ñối tượng thực hiện ñánh giá thành tích 

- 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 

1.2.4.6. Xác ñịnh mục tiêu và kết quả mới cho nhân viên 

Lợi ích của việc ñánh giá không chỉ dừng lại ở việc tăng lương, 

khen thưởng mà ñánh giá còn là cơ sở giúp lãnh ñạo thiết kế nhu cầu, 

kế hoạch ñào tạo và ñề bạt nhân viên. Kết quả ñánh giá giúp lãnh ñạo 

xác ñịnh mục tiêu mới cho nhân viên và phân công công việc mới 

phải ñi ñôi với ñiều kiện làm việc phù hợp như vậy mới có thể giúp 

nhân viên duy trì ñược hiệu quả, thành tích công việc. 

1.2.5. Phân biệt giữa ñánh giá thành tích và ñánh giá năng lực 
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KẾT LU ẬN CHƯƠNG 1 

Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ 
THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T ẠI VĂN PHÒNG TỔNG 

CÔNG TY XÂY D ỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5  

2.1. Khái quát về Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 

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

dựng Công trình Giao thông 5 

2.1.2. Mục tiêu hoạt ñộng 

2.1.3. Lĩnh vực hoạt ñộng 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức 

2.1.5. Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng 

Công trình Giao thông 5 từ năm 2009 - 2011 

2.2. Thực trạng nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng công ty Xây 

dựng Công trình Giao thông 5  

2.2.1. Số lượng lao ñộng 

2.2.2. Cơ cấu lao ñộng 

2.2.2.1. Cơ cấu lao ñộng theo giới tính 

2.2.2.2. Cơ cấu lao ñộng theo ñộ tuổi 

2.2.2.3. Cơ cấu lao ñộng theo trình ñộ chuyên môn 

2.2.3. Nhận xét về thực trạng nguồn nhân lực tại Văn phòng Tổng 

công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 

- Ưu ñiểm 

 + Tỷ lệ thay thế lao ñộng thấp giúp Văn phòng Tổng công ty ổn ñịnh 

nhiệm vụ, tạo ñiều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng hệ thống 

ñánh giá thành tích và tiến hành ñánh giá thành tích nhân viên. 

 + Cơ cấu lao ñộng theo giới tính và theo ñộ tuổi tương ñối hợp lý. 

Độ tuổi bình quân tại Văn phòng Tổng công ty khá thấp. Đây là ñộ 

tuổi năng ñộng, sáng tạo, dễ dàng tiếp thu cái mới, ham học hỏi và 
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mưu cầu thăng tiến. Do ñó công tác ñánh giá thành tích ñối với họ rất 

quan trọng.  

 + Cơ cấu lao ñộng theo trình ñộ chuyên môn khá hợp lý khi lao ñộng 

có trình ñộ phù hợp với công việc. 

- Hạn chế 

 + Đa số lao ñộng có trình ñộ sau ñại học và có ñộ tuổi từ 49 – 59 rơi 

vào khối cán bộ quản lý. Điều này chứng tỏ Văn phòng Tổng công ty 

chú trọng thâm niên và bằng cấp trong công tác quy hoạch, ñề bạt cán 

bộ.  

 + Phần lớn lao ñộng tại Văn phòng Tổng công ty là nữ với ñộ tuổi 

còn khá trẻ nên trong thời gian qua nhiều lao ñộng nghỉ thai sản. Với 

quy chế ñánh giá nhân viên hiện tại, những lao ñộng này bị thiệt thòi 

khi xét khen thưởng cuối năm gây tâm lý ức chế và bất mãn. 

2.3. Thực trạng công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại Văn 

phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 

2.3.1. Nhận ñịnh tầm quan trọng của công tác ñánh giá thành tích 

nhân viên tại Văn phòng Tổng công ty 

- Lãnh ñạo tại Tổng công ty chưa nhận thức hết tầm quan trọng của 

việc ñánh giá nhân viên. Đa số nhân viên cho rằng ñây chỉ là thủ tục 

hành chính mang tính hình thức. 

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

phòng Tổng công ty 

- Đánh giá thành tích ñể xét thi ñua và khen thưởng 

- Đánh giá thành tích ñể ký tiếp hợp ñồng lao ñộng 

2.3.3. Thực trạng công tác thực hiện phân tích công việc, xây dựng 

bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn thực hiện công việc tại Văn 

phòng Tổng công ty 
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2.3.3.1. Phân tích công việc 

Tổng công ty chưa thực hiện phân tích công việc cụ thể, rõ ràng 

và chuyên sâu. 

2.3.3.2. Xây dựng bản mô tả công việc 

Tổng công ty chưa xây dựng bản mô tả công việc cho từng chức 

danh công việc cụ thể. 

2.3.3.3. Xây dựng bản chi tiết tiêu chuẩn thực hiện công việc 

Tổng công ty chưa xây dựng bản tiêu chuẩn thực hiện công việc. 

2.3.4. Tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên tại Văn phòng 

Tổng công ty 

2.3.4.1. Xác lập tiêu chuẩn ñánh giá 

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

Bảng 2.7. Đánh giá của nhân viên về mức ñộ ñáp ứng các yêu cầu 

của tiêu chuẩn ñánh giá 

Đơn vị tính: % 

Tiêu thức 

Hoàn 

toàn 

không  

ñồng ý 

Không 

ñồng ý 

Bình 

thường 

Đồng  

ý 

Hoàn 

toàn 

ñồng ý 

Tiêu chuẩn ñánh giá 

cụ thể 
22,1 35,6 8,7 19,2 14,4 

Tiêu chuẩn ñánh giá 

có thể ño lường ñược 
20.2 28.8 22.1 16,3 9,6 

Tiêu chuẩn ñánh giá khả thi  17,3 33,7 15,4 12,5 21,2 

Tiêu chuẩn ñánh giá ñạt 

ñược sự nhất trí 
27.9 32.7 11.5 14.4 13.5 

Tiêu chuẩn ñánh giá 

có hạn ñịnh thời gian 
16.3 24.0 18.3 26.9 14.4 

(Nguồn: Kết quả ñiều tra) 
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Mức ñộ ñáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ñánh giá của Văn 

phòng Cienco 5 tương ñối thấp. Cụ thể: 57,7% nhân viên cho rằng 

các tiêu chuẩn ñánh giá không cụ thể; bên cạnh ñó, các tiêu chuẩn 

ñánh giá chưa ñạt ñược sự nhất trí, chưa ño lường ñược. Mức ñộ 

ñồng ý với tính khả thi và tính cụ thể về thời gian của các tiêu chuẩn 

cũng không cao. Điều này cho thấy nhân viên không hài lòng và chưa 

tin tưởng hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá của Tổng công ty. 

2.3.5. Lựa chọn phương pháp ñánh giá thành tích 

2.3.6. Thời ñiểm thực hiện ñánh giá thành tích nhân viên 

Tổng công ty thực hiện ñánh giá thành tích nhân viên duy nhất 1 

lần trong năm. Thời gian như vậy là quá lâu ñể có thể cải thiện hiệu 

quả làm việc và thành tích nhân viên một cách kịp thời. 

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

Đối tượng thực hiện ñánh giá thành tích là tự ñánh giá, ñồng nghiệp 

ñánh giá và cấp trên trực tiếp ñánh giá. Tuy nhiên, gnười ñánh giá chưa 

ñược hướng dẫn cụ thể và chi tiết về cách thức ñánh giá nên quá trình 

ñánh giá ñược thực hiện sơ sài và không chính xác. Bên cạnh ñó, nội 

dung ñánh giá của cá nhân, ñồng nghiệp và cấp trên trực tiếp ñược thể 

hiện trong 1 mẫu phiếu ñánh giá nên công tác ñánh giá của ñồng 

nghiệp và cấp trên dễ bị ảnh hưởng và “ñịnh hướng” trước kết quả. 

2.4. Nhận xét, ñánh giá về công tác ñánh giá thành tích nhân viên 

tại Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 

2.4.1. Những thành công 

2.4.2. Những hạn chế 

- Nhân viên và ban lãnh ñạo chưa nhận thức ñúng ñắn và ñầy ñủ tầm 

quan trọng của việc ñánh giá thành tích nhân viên. 

- Chưa xây dựng ñược một hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá ñúng nghĩa 

vì còn cảm tính, chưa chi tiết và chưa rõ ràng; chưa thiết lập tiêu 
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chuẩn ñánh giá ñặc thù ñối với từng phòng ban; chưa thiết lập ñược 

trọng số cho các tiêu chuẩn ñánh giá. 

- Tổng công ty không thực hiện phân tích công việc dẫn ñến chưa xây 

dựng ñược bản mô tả và bản chi tiết tiêu chuẩn thực hiện công việc. 

- Tiến trình ñánh giá không ñầy ñủ các bước, ñược thực hiện sơ sài 

và ñại khái. Với cách thức ñánh giá hiện thời, nhân viên thường nhấn 

mạnh ñến những việc mình làm tốt, né tránh và bỏ qua những việc 

chưa tốt. Đồng nghiệp mang tâm lý e ngại khi nhận xét người khác. 

- Tổng công ty thực hiện ñánh giá 1 năm 1 lần là quá dài ñể nhân 

viên kịp thời nhìn nhận và cải thiện chất lượng công việc của mình, 

không ñánh giá hết những ưu ñiểm và khuyết ñiểm của nhân viên. 

- Kết quả ñánh giá chưa ñược sử dụng một cách hiệu quả, chưa kết nối với 

giải pháp nâng cao năng suất làm việc, ñào tạo và phát triển nhân viên.  

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Nguyên nhân khách quan 

- Nguyên nhân chủ quan 

KẾT LU ẬN CHƯƠNG 2 

Chương 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ 
THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T ẠI VĂN PHÒNG TỔNG 

CÔNG TY XÂY D ỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5 
3.1. Cơ sở tiền ñề cho việc hoàn thiện công tác ñánh giá thành 

tích nhân viên tại Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình 

Giao thông 5 

3.1.1. Chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng công ty Xây 

dựng Công trình Giao thông 5 giai ñoạn 2011 – 2015 

3.1.1.1. Định hướng phát triển của Tổng công ty 

3.1.1.2. Mục tiêu cụ thể 
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3.1.2. Mục tiêu công tác quản trị nguồn nhân lực tại Văn phòng 

Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 ñến năm 2015 

3.1.3. Đánh giá cơ hội và thách thức của Tổng công ty Xây dựng 

Công trình Giao thông 5 

3.1.3.1. Cơ hội 

3.1.3.2. Thách thức 

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

phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 

3.2.1. Xây dựng quan ñiểm ñúng về việc ñánh giá nhân viên 

- Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong quá khứ và hiện tại, 

từ ñó 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. 

- Đánh giá thành tích ñể khen thưởng nhân viên. 

- Đánh giá thành tích ñể ñề bạt và tuyển dụng ñúng theo năng lực và 

khả năng của nhân viên 

3.2.2. Hoàn thiện công tác phân tích công việc, xây dựng bản mô tả 

và bản chi tiết tiêu chuẩn thực hiện công việc 

3.2.2.1. Phân tích công việc 

3.2.2.2. Xây dựng bản mô tả và bản chi tiết tiêu chuẩn thực hiện công việc 

a. Bản mô tả và bản chi tiết tiêu chuẩn thực hiện công việc của Ban kiểm soát 

b. Bản mô tả và bản chi tiết tiêu chuẩn thực hiện công việc của phòng Tổ 

chức cán bộ - Lao ñộng 

c. Bản mô tả và bản chi tiết tiêu chuẩn thực hiện công việc của phòng Tài 

chính – Kế toán 

d. Bản mô tả và bản chi tiết tiêu chuẩn thực hiện công việc của phòng Kế 

hoạch – Kỹ thuật 

e. Bản mô tả và bản chi tiết tiêu chuẩn thực hiện công việc của Văn phòng 

tổng hợp 
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3.2.3. Hoàn thiện tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên tại Văn 

phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 

3.2.3.1. Căn cứ xác ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá thành tích 

- Mục tiêu của Tổng công ty, từng bộ phận và cá nhân 

Trên cơ sở mục tiêu ñề ra của Tổng công ty, các phòng, ban xác 

ñịnh mục tiêu cụ thể của bộ phận mình. Từ ñó xác ñịnh mục tiêu cho 

từng nhân viên trong các bộ phận. Để xác ñịnh mục tiêu cá nhân một 

cách hợp lý, cấp trên trực tiếp cần thảo luận kỹ càng với nhân viên, từ 

ñó phân bổ và truyền ñạt mục tiêu một cách dễ hiểu, ñầy ñủ và rõ 

ràng ñể nhân viên nắm bắt và thực hiện. Mục tiêu phải phù hợp với 

năng lực, trách nhiệm và công việc hiện tại của nhân viên 

- Kết quả phân tích công việc, bản mô tả và bản tiêu chuẩn thực hiện 

công việc 

3.2.3.2. Xác ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

a. Tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ 

- Nhân viên kiểm soát 

 + Tỷ lệ các hoạt ñộng có dấu hiệu vi phạm ñược phát hiện và thiệt 

hại kèm theo. Số ngày bình quân ñể phát hiện ñược. 

 + Tỷ lệ khiếu nại, tố cáo ñược giải quyết thỏa ñáng (không bị phản 

hồi) trên tổng số khiếu nại, tố cáo. 

 + Tỷ lệ hoàn thành báo cáo ñịnh kỳ ñúng quy ñịnh. 

 + Hoạt ñộng lưu trữ, sắp xếp tài li ệu có liên quan. 

- Nhân viên Tổ chức cán bộ – Lao ñộng 

 + Số lượng và tỷ lệ hoàn thành các kế hoạch nhân sự (tuyển dụng, 

ñào tạo...) ñược giao. 

 + Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ñánh giá thành tích, Thi ñua – Khen thưởng. 

 + Tỷ lệ hoàn thành báo cáo ñịnh kỳ ñúng quy ñịnh. 

 + Hoạt ñộng lưu trữ, sắp xếp tài li ệu có liên quan. 
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- Nhân viên Tài chính – Kế toán 

 + Hạch toán, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.  

 + Số lượng các hoạt ñộng thu, chi tài chính không hợp lý, vượt ñịnh mức. 

 + Tỷ lệ hoàn thành các báo cáo, giải trình số liệu ñúng thời hạn. 

 + Hoạt ñộng lưu trữ, sắp xếp tài li ệu có liên quan. 

- Nhân viên Kế hoạch – Kỹ thuật 

 + Số lượng công trình thắng  thầu. 

 + Tỷ lệ công trình ñúng chất lượng, ñúng tiến ñộ. 

 + Tỷ lệ công trình giao thầu nội bộ thực hiện ñúng quy ñịnh (không 

bị phản hồi, phản ánh). 

 + Tỷ lệ hoàn thành các kế hoạch, biện pháp thi công, báo cáo ñịnh 

kỳ theo quy ñịnh. 

- Nhân viên Văn phòng tổng hợp 

 + Thời gian bình quân xử lý công văn, thời gian liên hệ các cơ quan 

chức năng và phòng ban liên quan giải quyết công việc.  

 + Tỷ lệ các cuộc họp, hội nghị, sự kiện thực hiện ñúng ñịnh mức, 

ñúng thời hạn. 

 + Mức sử dụng ñiện, nước, văn phòng phẩm so với ñịnh mức. 

 + Thời gian và chi phí hoàn thành công tác tuyên truyền, thi ñua, 

khen thưởng. 

- Các bộ phận phụ trợ như phục vụ, lái xe, bảo vệ việc xác ñịnh tiêu 

chuẩn ñánh giá ñược lượng hóa tương tự như trên. 

Xác ñịnh trọng số cho từng tiêu chuẩn với tổng trọng số bằng 1 

(100%). Các tiêu chuẩn trên ñược ñánh giá trên cả 3 mặt là số lượng, 

chất lượng và tiến ñộ hoàn thành công việc.  

b. Tiêu chuẩn về thái ñộ, kỷ luật lao ñộng 
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Bảng 3.3. Tiêu chuẩn ñánh giá hành vi thái ñộ, kỷ luật lao ñộng 

STT Tiêu chuẩn Mô tả 

1 Chấp hành kỷ luật thời gian Đảm bảo thời gian số ngày công 

trong kỳ ñánh giá, thời gian làm việc. 

2 Chấp hành nội quy Tuân thủ nội quy của Tổng công ty 

3 Chấp hành chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước 

Tuân thủ chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước 

4 Sáng kiến trong hoạt ñộng 

chuyên môn, nghiệp vụ 

Số lượng sáng kiến ñược áp dụng, 

ñem lại hiệu quả cho Tổng công ty. 

3.2.4. Hoàn thiện phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên tại 

Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 

3.2.4.1. Áp dụng phương pháp quản trị bằng mục tiêu ñể ñánh giá kết 

quả thực hiện công việc 

- Từ mục tiêu chung của Tổng công ty, các cấp lãnh ñạo phân bổ mục 

tiêu ñến từng phòng ban. Sau ñó, cán bộ quản lý phân bổ mục tiêu 

ñến từng nhân viên và ñây chính là tiêu chuẩn ñánh giá nhân viên. 

- Xác ñịnh trọng số cho từng tiêu chuẩn. 

- Thực hiện chấm ñiểm trên 3 mặt số lượng, chất lượng và tiến ñộ 

hoàn thành công việc. 

Bảng 3.5. Bảng hướng dẫn ñánh giá kết quả thực hiện công việc 
STT Mức 

ñộ 
ñạt 
mục 
tiêu 

Khối 
lượng  
hoàn 
thành 

Chất lượng  
ñạt ñược 

Tiến ñộ 
hoàn thành 
công việc 

Điểm 

1 Xuất 
sắc 

Luôn hoàn 
thành vượt 
mức công 
việc ñược 
giao (vượt 
100% mục 
tiêu). 

Hoàn thành công 
việc một cách chủ 
ñộng, sáng tạo, 
không xảy ra sai 
sót. Tiết kiệm chi 
phí so với ñịnh 
mức. 
 

Thời gian 
hoàn thành 
công việc 
ñược giao 
luôn trước 
thời hạn 2 
ngày trở lên. 

5 
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2 Tốt Luôn hoàn 
thành mọi 
công việc 
ñược giao. 
Đạt 100% 
mục tiêu 
ñược giao. 

Chủ ñộng thực 
hiện công việc, 
không sai sót, 
chất lượng vượt 
yêu cầu, chi phí 
ñúng ñịnh mức. 

Thời gian 
hoàn thành 
công việc 
ñược giao 
luôn trước 
thời hạn 1 
ngày trở lên. 

4 

3 Khá Do tính 
chất phức 
tạp của 
công việc 
nên chỉ ñạt 
từ 90 %  
ñến dưới 
100% mục 
tiêu. 

Chủ ñộng trong 
thực hiện công 
việc, có sai sót 
nhưng chưa gây 
ra tổn thất, chi 
phí vượt ñịnh 
mức khoảng 
dưới 10% 

Luôn hoàn 
thành ñúng 
hạn mọi 
công việc 
ñược giao. 

3 

4 Trung 
bình 

Một vài 
công việc 
chưa hoàn 
thành, ñạt 
từ 80 – 
90% mục 
tiêu ñược 
giao. 

Chưa chủ ñộng 
trong công việc, 
có sai sót và gây 
tổn thất nhưng 
không ñáng kể, 
chi phí vượt 
ñịnh mức 
khoảng 20%. 

Có 2 lần trở 
xuống trễ 
hạn hoàn 
thành công 
việc nhưng 
có báo trước 
với lý do 
chính ñáng 
và ñược cấp 
trên chấp 
nhận. 

2 

5 Yếu Thường 
xuyên 
không 
hoàn thành 
công việc 
ñược giao. 

Công việc hoàn 
thành thường 
xuyên không ñạt 
yêu cầu, nhiều 
sai sót có hệ 
thống, chi phí 
thực hiện vượt 
ñịnh mức hơn 
20% 

Thường 
xuyên hoàn 
thành công 
việc trễ hạn 
so với yêu 
cầu. 

1 
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3.2.4.3. Áp dụng phương pháp thang ñiểm ñánh giá ñể ñánh giá thái 

ñộ, kỷ luật lao ñộng 

Bảng 3.7. Chấm ñiểm ñánh giá thái ñộ, kỷ luật lao ñộng 
STT Tiêu 

chuẩn 
Mô tả Xếp 

loại 
Điểm 

Đạt từ 22 ngày công/tháng trở lên, không 
làm việc riêng trong giờ làm việc, ñi làm 
sớm 5 phút, thường xuyên làm thêm giờ vì 
công việc. Đối với người ñược cử ñi học 
trong giờ làm việc: Đạt kết quả học tập loại 
giỏi trở lên nếu học nghiệp vụ xây dựng cầu 
ñường, xây dựng dân dụng, quản lý kinh tế, 
quản lý Nhà nước, lý luận chính trị; Các 
hình thức học tập khác có tổng số ngày ñi 
học không quá 5 ngày/tháng. 

Xuất 
sắc 

5 

- Đạt từ 21 ngày công/tháng trở lên, không 
làm việc riêng trong giờ làm việc, không ñi 
trễ về sớm, thỉnh thoảng làm thêm giờ vì 
công việc. Đối với người ñược cử ñi học 
trong giờ làm việc: Đạt kết quả học tập loại 
khá trở lên nếu học nghiệp vụ xây dựng cầu 
ñường, xây dựng dân dụng, quản lý kinh tế, 
quản lý Nhà nước, lý luận chính trị; Các 
hình thức học tập khác có tổng số ngày ñi 
học không quá 7 ngày/tháng. 

Tốt 4 

1 Chấp 
hành 
kỷ luật 
về thời 
gian 

- Đạt từ 20 ngày công/tháng trở lên, không 
làm việc riêng trong giờ làm việc, số lần ñi 
làm trễ và về sớm không quá 2 lần/tháng, 
mỗi lần không quá 5 phút. Đối với người 
ñược cử ñi học trong giờ làm việc: Đạt kết 
quả học tập loại khá trở lên nếu học nghiệp 
vụ xây dựng cầu ñường, xây dựng dân dụng, 
quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, lý luận 
chính trị; Các hình thức học tập khác có tổng 
số ngày ñi học không quá 10 ngày/tháng. 

Khá 3 
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- Đạt từ 19 ngày công/tháng trở lên, thỉnh 

thoảng làm việc riêng trong giờ làm việc, 

số lần ñi trễ về sớm không quá 3 lần/tháng, 

mỗi lần không quá 5 phút. Đối với người 

ñược cử ñi học trong giờ làm việc: Đạt kết 

quả học tập loại trung bình khá trở lên nếu 

học nghiệp vụ xây dựng cầu ñường, xây 

dựng dân dụng, quản lý kinh tế, quản lý 

Nhà nước, lý luận chính trị; Các hình thức 

học tập khác có tổng số ngày ñi học không 

quá 12 ngày/tháng. 

Trung 

bình 

2 

- Đạt dưới 19 ngày công/tháng, thường 

xuyên làm việc riêng trong giờ làm việc, 

thường xuyên ñi trễ về sớm. Đối với 

người ñược cử ñi học trong giờ làm việc: 

Đạt kết quả học tập loại trung bình trở 

xuống nếu học nghiệp vụ xây dựng cầu 

ñường, xây dựng dân dụng, quản lý kinh 

tế, quản lý Nhà nước, lý luận chính trị; 

Các hình thức học tập khác có tổng số 

ngày ñi học quá 12 ngày/tháng. 

Yếu 1 

- Tuyệt ñối chấp hành tốt các quy ñịnh, 

nội quy của Tổng công ty, nhắc nhở ñồng 

nghiệp chấp hành. 

Xuất 

sắc 

5 

- Chấp hành tốt các quy ñịnh, nội quy của 

Tổng công ty. 

Tốt 4 

- Thường xuyên chấp hành quy ñịnh, nội 

quy của Tổng công ty, vi phạm nội quy 

không quá 1 lần/tháng. 

Khá 3 

- Có ý thức chấp hành quy ñịnh, nội quy 

của Tổng công ty nhưng vẫn còn vi phạm, 

số lần vi phạm không quá 2 lần/tháng. 

Trung 

bình 

2 

2 Chấp 

hành 

nội 

quy 

của 

Tổng 

công 

ty 

- Thường xuyên vi phạm quy ñịnh, nội 

quy của Tổng công ty. 

Yếu 1 
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- Tuyệt ñối chấp hành chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, 

nhắc nhở gia ñình và ñồng nghiệp chấp 

hành. 

Xuất 

sắc 

5 

- Không vi phạm chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

Tốt 4 

- Có ý thức chấp hành chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước 

nhưng vi phạm không quá 1 lần/tháng, 

hình thức xử phạt hành chính trở xuống. 

Khá 3 

- Vi phạm chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước không quá 2 

lần/tháng, hình thức xử phạt hành chính 

trở xuống. 

Trung 

bình 

2 

3 Chấp 

hành 

chủ 

trương, 

chính 

sách, 

pháp 

luật 

của 

Đảng 

và Nhà 

nước 

- Vi phạm chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước trên 3 lần, 

hình thức xử phạt hành chính trở xuống 

hoặc vi phạm chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước, hình 

thức xử phạt hành chính trở lên. 

Yếu 1 

- Đưa ra nhiều sáng kiến và ñược áp dụng 

ñem lại hiệu quả cao. 

Xuất 

sắc 

5 

- Đưa ra một vài sáng kiến và ñược áp 

dụng ñem lại hiệu quả. 

Tốt 4 

- Đưa ra sáng kiến và ñược áp dụng 

nhưng ñem lại ít hiệu quả. 

Khá 3 

- Có ñóng góp sáng kiến nhưng chưa 

ñược áp dụng do ít khả thi. 

Trung 

bình 

2 

4 Sáng 

kiến 

trong 

hoạt 

ñộng 

chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ - Không ñề xuất sáng kiến, ý tưởng. Yếu 1 

Song song với việc xác ñịnh thang ñiểm ñánh giá như trên, Tổng 

công ty xác ñịnh trọng số của các tiêu chuẩn.  
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3.2.5. Xác ñịnh ñối tượng thực hiện ñánh giá và thời ñiểm ñánh giá tại 

Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 

3.2.5.1. Xác ñịnh ñối tượng thực hiện ñánh giá 

- Cá nhân tự ñánh giá: Để có sự tiến bộ trong công việc, cá nhân 

phải là người ñầu tiên biết ñược mình ñã làm ñược gì và chưa làm 

ñược gì. Hãy ñể cho nhân viên ñộc lập suy nghĩ và ñánh giá chính 

mình, ñược nêu lên những nguyện vọng, ý kiến cá nhân dựa trên 

những tiêu chí ñã thống nhất trước. 

- Đồng nghiệp ñánh giá 

Bên cạnh cá nhân ñánh giá, ñồng nghiệp sẽ ñánh giá thành tích 

lẫn nhau. Để tránh tình trạng 1 người có thể ñánh giá những người 

mình không biết rõ về công việc, năng lực, chuyên môn, tác giả ñề 

xuất chỉ những nhân viên làm việc trong cùng 1 nhóm, 1 phòng ban 

hay bộ phận mới ñược ñánh giá những ñồng nghiệp còn lại trong 

nhóm, phòng ban hay bộ phận ñó. 

- Cấp trên ñánh giá 

Song song với việc ñánh giá của cá nhân và ñồng nghiệp, cấp 

trên trực tiếp cũng tham gia vào quá trình ñánh giá thành tích nhân 

viên. Điều này có nghĩa là cấp quản lý và nhân viên cùng ñánh giá 

trên những tiêu chí như nhau nhưng khi ñánh giá, cấp quản lý không 

xem xét kết quả tự ñánh giá của nhân viên ñể tránh bị “ñịnh hướng” 

trước kết quả ñánh giá. 

3.2.5.2. Xác ñịnh thời ñiểm ñánh giá 

Bảng 3.10. Thời ñiểm ñánh giá thành tích nhân viên 

STT Phòng Chu kỳ ñánh giá 

1 Ban kiểm soát 6 tháng/lần 

2 Phòng Tổ chức cán bộ – Lao ñộng 6 tháng/lần 

3 Phòng Tài chính – Kế toán 6 tháng/lần 
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4 Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật 3 tháng/lần 

5 Văn phòng tổng hợp 6 tháng/lần 

Bên cạnh các kỳ ñánh giá chính thức, hàng tháng, cấp trên trực 

tiếp ñánh giá sơ bộ kết quả thực hiện công việc của nhân viên nhằm 

ñôn ñốc, nhắc nhở và cải thiện thành tích. 
3.2.6. Hoàn thiện tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên tại Văn 

phòng Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 

3.2.6.1. Xác ñịnh trách nhiệm của các bộ phận tham gia vào hoạt ñộng 

ñánh giá 

- Hội ñồng ñánh giá: Thành lập trên cơ sở Hội ñồng Thi ñua Khen thưởng 

cũ. chịu trách nhiệm chỉ ñạo, kiểm soát quá trình ñánh giá, quyết ñịnh 

những vấn ñề liên quan ñến việc áp dụng kết quả ñánh giá. 

- Phòng Tổ chức cán bộ - Lao ñộng: Xây dựng kế hoạch ñánh giá, 

hướng dẫn thực hiện ñánh giá và thông báo cho các bên liên quan. 

- Trưởng các bộ phận, phòng ban (Cấp trên trực tiếp) và nhân viên: 

Hoạch ñịnh ñánh giá bao gồm xác ñịnh mục tiêu, ñiểm mạnh, ñiểm 

yếu của từng nhân viên làm cơ sở thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá phù 

hợp, thực hiện ñánh giá và thảo luận kết quả ñánh giá, chuyển kết quả 

ñánh giá ñến phòng Tổ chức cán bộ – lao ñộng. 

3.2.6.2. Tiến trình ñánh giá 

Tiến trình ñánh giá bao gồm 5 bước, trong ñó bước 4 thực hiện hoạt 

ñộng ñánh giá, doanh nghiệp xác ñịnh ñiểm số ñánh giá của nhân viên như 

sau: 

Đến kỳ ñánh giá, nhân viên sẽ ñược phát phiếu tự ñánh giá, nhận 

xét cá nhân ñể tự nhận xét và ñánh giá bản thân. Bên cạnh ñó, nhân 

viên trình bày những khó khăn và trở ngại (nếu có) trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ và ñề xuất các ñiều kiện, biện pháp cần thiết ñể 

giải quyết. 
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Song song với cá nhân ñánh giá là sự ñánh giá của ñồng nghiệp và 

cấp trên. Các ñồng nghiệp chỉ ñánh giá những nhân viên ở trong 

phòng, ban mình; cấp trên chỉ ñánh giá nhân viên thuộc thẩm quyền 

quản lý của mình. 

Tiếp theo ñó, tất cả các phiếu ñánh giá sẽ ñược tập hợp ñể cộng 

tổng số ñiểm của từng cá nhân tại các tiêu chuẩn.  

Điểm ñánh giá từ ñồng nghiệp ñối với cá nhân ñược xác ñịnh 

bằng cách lấy tổng số ñiểm của từng cá nhân chia cho tổng số cá 

nhân tham dự ñánh giá ñể xác ñịnh ñiểm tổng hợp ñánh giá nhân 

viên. 

� Điểm tổng hợp ñánh giá cả năm: 

Điểm ñánh giá cả năm của nhân viên ñược tính bằng cách lấy 

trung bình của các kỳ ñánh giá trong năm 

Gtb = G/n 

Với n là số kỳ ñánh giá trong một năm. 

� Cách xếp hạng: 

- Xuất sắc (từ 4 – 5 ñiểm) : Hoàn thành xuất sắc công việc ñược giao. 

Đáp ứng vượt mức các yêu cầu về công việc, trách nhiệm, mục tiêu, 

thời gian hoàn thành. Thể hiện năng lực làm việc nổi trội 

- Tốt (từ 3 – 4 ñiểm): Hoàn thành tốt công việc ñược giao. Đáp ứng 

ñầy ñủ các yêu cầu về công việc, trách nhiệm, mục tiêu, thời gian 

hoàn thành. Thể hiện năng lực làm việc tốt. 

- Khá (từ 2 – 3 ñiểm) : Hoàn thành khá ñầy ñủ nhiệm vụ và công việc 

ñược giao. Đáp ứng ñược hầu hết các trách nhiệm, mục tiêu, thời 

gian hoàn thành.  

- Trung bình (từ 1 – 2 ñiểm): Chưa hoàn thành ñầy ñủ nhiệm vụ và 

công việc ñược giao. Cần phải cải thiện. 
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- Yếu (từ 1 ñiểm trở xuống): Không ñáp ứng ñược yêu cầu công việc 

và nhiệm vụ ñược giao. Cần xem xét tính phù hợp với công việc. 

3.2.7. Xây dựng chính sách nhằm hoàn thiện công tác sử dụng kết quả 

sau ñánh giá 

3.2.7.1. Xây dựng chính sách khen thưởng 

- Đối với nhân viên xếp loại xuất sắc 

- Đối với nhân viên xếp loại tốt 

- Đối với nhân viên xếp loại khá 

- Đối với nhân viên xếp loại trung bình 

- Đối với nhân viên xếp loại yếu 

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

- Đối với nhân viên xếp loại xuất sắc 

- Đối với nhân viên xếp loại tốt 

- Đối với nhân viên xếp loại khá 

- Đối với nhân viên xếp loại trung bình 

- Đối với nhân viên xếp loại yếu 

3.2.8. Giải pháp hỗ trợ 

3.2.8.1. Cải thiện văn hóa doanh nghiệp 

- Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp mạnh toàn diện trong ngành 

Giao thông vận tải, tạo ñà phát triển Tổng công ty thành Tập ñoàn. 

Hướng tới phát triển hoạt ñộng ña ngành nghề, ña lĩnh vực, duy trì và 

phát huy ngành nghề truyền thống là xây dựng các công trình giao 

thông, tạo thế phát triển bền vững. Đồng thời phát triển mạnh ñầu tư 

kinh doanh bất ñộng sản, xem ñây là một nghề mũi nhọn mang tính 

ñột phá. 

- Sứ mệnh: Xây dựng những công trình quy mô lớn với công nghệ 

hiện ñại, ñạt tiến ñộ, chất lượng và thẩm mỹ cao. Thực hiện chế ñộ 
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ñãi ngộ hợp lý về vật chất và tinh thần ñối với cán bộ công nhân viên, 

chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội ñối với cộng ñồng. 

- Xây dựng giá trị cốt lõi: Chất lượng, chuyên nghiệp, ñoàn kết, trách 

nhiệm xã hội, phát triển bền vững. 

3.2.8.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thực hiện công việc 

- Phần mềm nhân sự Paradise 2.9 

- Phần mềm StarHRM 

- Phần mềm chấm công bằng quẹt thẻ từ 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

KẾT LU ẬN 
Nguồn nhân lực là một sức mạnh vô hình tạo nên giá trị cốt lõi 

giúp doanh nghiệp ñứng vững trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt 

trên thương trường. Tuy nhiên, ña phần các doanh nghiệp chưa nhận 

thức ñúng ñắn tầm quan trọng của nguồn tài nguyên vô giá này. Điều 

ñó dẫn ñến sự hời hợt trong công tác ñánh giá thành tích nhân viên, 

chưa kết nối với những lợi ích thiết thực của một hệ thống ñánh giá 

ñúng nghĩa, khả thi và khoa học. 

Đề tài “Đánh giá thành tích nhân viên tại Văn phòng Tổng công 

ty Xây dựng Công trình Giao thông 5” ñã phân tích những mặt tích 

cực cũng như chỉ ra những ñiểm hạn chế trong công tác ñánh giá 

thành tích nhân viên tại Văn phòng Tổng công ty. Trên cơ sở tiền ñề 

lý thuyết và thực trạng triển khai tại Văn phòng Tổng công ty, tác giả 

ñã hoàn thiện hoạt ñộng ñánh giá thành tích, tạo ñiều kiện ñể Tổng 

công ty ñánh giá ñúng người, ñúng việc, xây dựng chính sách ñãi 

ngộ, khen thưởng, xử phạt và ñào tạo hợp lý, qua ñó nâng cao hiệu 

quả sử dụng nguồn nhân lực tại Tổng công ty. 

Để ñánh giá chính xác hiệu quả công việc không phải là việc làm 

ñơn giản. Điều này ñòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng, nghiên cứu ñầy ñủ, 
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ñúng hướng, phối hợp ñồng bộ cũng như quyết tâm của toàn thể cán 

bộ lãnh ñạo và nhân viên tại Văn phòng Tổng công ty. Điều quan 

trọng là tập thể lãnh ñạo cần lôi cuốn nhân viên vào tiến trình ñánh 

giá, ñể nhân viên nhận thức ñược họ là một nhân tố quan trọng của 

tiến trình. Có như vậy nhân viên mới dễ dàng chấp nhận kết quả ñánh 

giá và cảm nhận ñược sự công bằng trong ñánh giá. 


