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LỜI M Ở ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài: 

Chúng ta ñã biết Việt Nam ñược Thế giới biết ñến như một 

nước ñang phát triển về mọi lĩnh vực, trong ñó lĩnh vực ñược các nước 

ñặc biệt quan tâm là lĩnh vực Kinh tế, với cơ chế thị trường mở cửa và 

là ñòn bẩy ñể các nước bạn như : Mỹ, Nhật,...quan tâm và ñầu tư. 

Cùng với hệ thống máy móc hiện ñại, ñội ngũ nhân viên chuyên 

nghiệp,... các doanh nghiệp nước ngoài ñã và ñang chiếm ưu thế cạnh 

tranh. Trước tình hình ñó ñòi hỏi các doanh nghiệp Việt nam muốn tồn 

tại và phát triển phải tăng cường sức cạnh tranh trên mọi phương diện 

như : Giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, cung cấp dịch vụ 

tốt, chất lượng và kịp thời, ngoài ra một yếu tố vô cùng quan trọng 

không thể thiếu ñó là QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN L ỰC. 

 Tập ñoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) báo cáo 

cuộc họp Báo thường kỳ chiều ngày 04/8/2010 trích báo cáo chính 

phủ về tình hình Vinashin như sau: ( ñến tháng 06/2010 tổng tài sản 

của tập ñoàn Vinashin khoảng 104 nghìn tỉ ñồng nhưng tổng nợ là 86 

nghìn tỉ ñồng. Tỉ lệ nợ phải trả / vốn chủ sở hữu gần 11 lần, rơi vào 

tình trạng mất cân ñối tài chính nghiêm trọng, ñứng trước nguy cơ 

phá sản, sản xuất ñình ñốn, công nhân chuyển việc, bỏ việc gần 

17.000 người, mất việc gần 5.000 người) qua ñó nhận thấy Tập ñoàn 

công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) ñang ñứng trên bờ nguy 

cơ phá sản. Chính phủ thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân cơ bản vẫn 

là chủ quan. Cụ thể là NĂNG LỰC quản trị doanh nghiệp và dự báo 

yếu kém , TRÌNH ĐỘ cán bộ lãnh ñạo quản lý chưa ñáp ứng yêu 

cầu ( trích thông tin Báo Thanh Niên ra ngày 5/8/2010). 
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Công ty Cổ phần Tập ñoàn Truyền thông Thanh Niên là tập 

ñoàn truyền thông hoạt ñộng trên hai lĩnh vực cụ thể: thứ nhất về 

hoạt ñộng mang tính Chính trị ( Báo Thanh Niên), thứ hai về hoạt  

ñộng kinh doanh ( Xuất nhập khẩu, in ấn báo chí, sách giáo khoa, tổ 

chức các sự kiện lớn, kinh doanh bất ñộng sản, thương mại- quảng 

cáo, du lịch v.v) 

Vì vậy yếu tố nguồn nhân lực là vô cùng quan trọng và cấp 

thiết nó ñòi hỏi nhân viên của công ty phải ñạt ñược cả hai mặt về 

ñạo ñức nhân cách, trình ñộ học vấn cũng như nhận thức chính trị 

Đảng bộ. Để ñáp ứng, lưu giữ, ñào tạo và quản lý ñội ngũ nhân viên 

ñó ñòi hỏi phải có rất nhiều nhân tố trong ñó phải có những nhà quản 

trị tài ba, sáng suốt, trình ñộ học vấn cao, kỹ năng quản trị tốt v. v..và 

một yếu tố không thể thiếu và then chốt ñể dẫn ñến thành công 

dài hạn của công ty là ñánh giá  thành tích nhân viên do vậy tôi 

ñã quyết ñịnh chọn ñề tài : ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN 

VIÊN T ẠI CHI NHÁNH CÔNG TY C Ổ PHẦN TẬP ĐOÀN 

TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN T ẠI MI ỀN TRUNG làm ñề 

tài tốt nghiệp luận văn thạc sĩ của mình . 

2. Mục ñích nghiên cứu 

- Nghiên cứu lý luận về ñánh giá  thành tích nhân viên 

-Tìm hiểu về ñánh giá  thành tích nhân viên tại CN công ty. 

Những vấn ñề còn tồn tại và tác ñộng của nó ñến hoạt ñộng của CN 

công ty. Trên cơ sở ñó nhìn nhận, phân tích, ñánh giá và ñưa ra các 

giải pháp khắc phục các vấn ñề còn tồn tại nhằm tăng cường và nâng 

cao hiệu quả công tác hoàn thiện ñánh giá thành tích của nhân viên 

tại Chi nhánh công ty cổ phần tập ñoàn truyền thông thanh niên tại 

miền trung. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu mà ñề tài tập trung nghiên cứu là công 

tác ñánh giá thành tích nhân viên làm việc trong các phòng ban của 

CN Công ty cổ phần tập ñoàn truyền thông thanh niên tại miền trung. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu  

 Trong thời gian cho phép nên ñề tài chỉ dừng lại ở việc nghiên 

cứu các vấn ñề còn tồn tại trong ñánh giá thành tích của nhân viên làm 

việc tại các phòng ban trong khối văn phòng và phân xưởng sản xuất 

chi nhánh công ty. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu: 

- Phép duy vật biện chứng, duy vật lịch sử 

- Phương pháp phân tích chuẩn tắc 

- Phương pháp phân tích thực chứng 

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

- Phương pháp chuyên gia và phân tích số học, so sánh, sơ ñồ 

ñể ñánh giá thực trạng và dự báo ñơn giản ñể giải quyết vấn ñề. 

5. Đóng góp của luận văn 

 Luận văn cung cấp lý luận về ñánh giá thành tích nhân viên 

tại doanh nghiệp cụ thể, ñồng thời còn phân tích thực trạng về công 

tác ñánh giá thành tích nhân viên tại Chi nhánh công ty cổ phần tập 

ñoàn truyền thông thanh niên tại miền trung, những vấn ñề còn tồn 

tại và tác ñộng của nó ñến hoạt ñộng của chi nhánh công ty. Trên cơ 

sở ñó ñưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn công tác 

ñánh giá thành tích nhân viên tại Chi nhánh công ty. 
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6.  Nội dung chính của luận văn  

Nội dung chính của luận văn ñược trình bày thành ba chương: 

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

trong doanh nghiệp 

Chương 2 : Thực trạng công tác ñánh giá thành tích nhân viên 

tại Chi nhánh công ty cổ phần tập ñoàn truyền thông thanh niên tại 

miền trung. 

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

tại Chi nhánh công ty cổ phần tập ñoàn truyền thông thanh niên tại 

miền trung. 

7. Giới hạn của ñề tài 

Đánh giá thành tích nhân viên ñược thực hiện thông qua một 

hệ thống ñánh giá bao gồm rất nhiều biện pháp. Để ñạt ñược hiệu 

quả tốt mỗi doanh nghiệp phải áp dụng những biện pháp xuất phát từ 

thực tế khách quan, phù hợp với tình hình hoạt ñộng của doanh 

nghiệp mình. 

 Với thời gian nghiên cứu có hạn và do ñặc thù của Chi 

nhánh công ty, tác giả không mong mỏi ñưa ra hết những giải pháp 

hoàn thiện tuyệt ñối, chưa ñi vào thiết kế hệ thống ñánh giá cụ thể 

từng phòng ban, chỉ ñề xuất một số giải pháp cơ bản, quan trọng và 

thiết thực cần phải áp dụng cho chi nhánh công ty tại miền trung 

trong công tác ñánh giá thành tích nhân viên. 

 Để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa công tác ñánh giá thành tích 

nhân viên cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập ñoàn Truyền thông 

Thanh niên tại Miền trung nói riêng và các Doanh nghiệp Việt nam nói 

chung, kính mong các bạn học viên và thầy, cô Giáo sư, P. giáo sư, 

Thạc sĩ, Tiến sĩ ủng hộ, góp ý ñể luận văn hoàn thiện và hay hơn nữa 
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Chương 1  

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH  

NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHI ỆP 

 

1.1 Tổng quan về ñánh giá thành tích nhân viên 

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

- Khái niệm nhân viên trong doanh nghiệp: là một người cụ thể 

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

một doanh nghiệp. 

- Khái niệm ñánh giá thành tích nhân viên: 

Theo 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” 

 Tác phẩm Quản trị nguồn nhân lực của tác giả Nguyễn Hữu 

Thân, 2008: 

“ Đánh giá thành tích nhân viên hay ñánh giá sự hoàn thành công 

tác hay còn ñược gọi là ñánh giá thành tích công tác là một hệ thống 

chính thức xét duyệt và ñánh giá sự hoàn thành công tác của một cá 

nhân theo ñịnh kỳ”. 

1.1.2 Vai trò của công tác ñánh giá thành tích nhân viên 

Đánh giá thành tích nhân viên là một công việc rất quan trọng 

trong quản trị nguồn nhân lực. Nếu chỉ xem xét bề ngoài ñánh giá 

thành tích là một loạt những hành ñộng thuần tuý nghiệp vụ. Tuy 

nhiên ñánh giá thành tích ñược thực hiện một cách khoa học và phù 

hợp là hoạt ñộng quản trị nguồn nhân lực có tầm quan trọng chiến 

lược ñối với doanh nghiệp và mang lại lợi ích cho bản thân người lao 

ñộng. 
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1.1.3 Các nguyên tắc xây dựng hệ thống ñánh giá thành tích 

nhân viên 

1.1.3.1. Tính nhất quán 

1.1.3.2 Hạn chế tư lợi 

1.1.3.3 Qui tắc chính xác 

1.1.3.4. Qui tắc hiệu chỉnh 

1.1.3.5. Qui tắc tiêu biểu 

1.1.3.6. Qui tắc ñạo ñức 

1.1.3.7. Loại bỏ lỗi ñánh giá 

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

nhân viên 

1.2.1 Các yếu tố môi trường bên ngoài. 

- Luật lao ñộng của nhà nước.  

- Sự phát triển văn hóa – xã hội 

1.2.2 Các yếu tố môi trường bên trong. 

- Văn hoá doanh nghiệp 

- Công ñoàn và các ñoàn thể  

- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 

1.3 Tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên 

1.3.1 Xác ñịnh mục tiêu của công tác ñánh giá thành tích 

nhân viên 

1.3.1.1 Đánh giá thành tích nhằm phát triển nhân viên    

1.3.1.2 Đánh giá thành tích ñể ñưa ra quyết ñịnh hành chính 

1.3.2 Xác ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên  

1.3.2.1 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 
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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. 

Thông thường các doanh nghiệp sử dụng hai phương pháp ñể 

xây dựng tiêu chuẩn thành tích gồm: Phương pháp chỉ ñạo tập trung 

và phương pháp thảo luận dân chủ. 

1.3.2.2 Các yêu cầu ñối với tiêu chuẩn ñánh giá  

Tiêu chuẩn ñánh giá thành tích chính là mục tiêu công việc. 

Cũng như với bất cứ mục tiêu nào khác, mục tiêu công việc phải ñáp 

ứng tiêu chí sau, ñó là:Cụ thể, ño lường ñược, ñạt ñược,hợp lý, có 

hạn ñịnh thời gian. 

1.3.2.3  Các loại tiêu chuẩn ñánh giá  

a.   Đánh giá dựa trên các tố chất, ñặc diểm 

b. Các hành vi 

c. Đánh giá dựa trên kết quả thực hiện công việc 

d. Đánh giá dựa trên năng lực  

1.3.3 Tiến hành ñánh giá thành tích nhân viên 

1.3.3.1 Đối tượng thực hiện ñánh giá thành tích nhân viên 

a.Tự ñánh giá 

b.Cấp trên trực tiếp ñánh giá 

c. Đồng nghiệp ñánh giá 

d. Khách hàng ñánh giá 

e. Đánh giá 3600 

1.3.3.2 Thời ñiểm ñánh giá thành tích 

Nên thường xuyên ñánh giá và thời ñiểm ñánh giá cụ thể: Hằng 

tháng, quý, năm. 

1.3.3.3 Các phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên 



8 

a. Đánh giá khách quan 

b.Đánh giá chủ quan 

1.4 Thảo luận kết quả ñánh giá thành tích nhân viên và lưu 

giữ hồ sơ ñánh giá 

Kết quả ñánh giá phải ñược công bố và thảo luận với nhân viên, 

nên lưu giữ hồ sơ ñánh giá nhằm mục ñích phát triển nguồn nhân lực 

cho CN Cty. 

Chương 2  

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ  

THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T ẠI CHI NHÁNH CÔNG TY 

 CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUY ỀN THÔNG THANH NIÊN  

TẠI MI ỀN TRUNG. 

2.1 Tổng quan về Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập ñoàn 

Truy ền thông Thanh niên tại Mi ền trung 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của CN Công ty Cổ 

phần Tập ñoàn Truyền thông Thanh niên tại Mi ền trung 

Ngày 01/7/2010 Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập ñoàn Truyền 

thông Thanh niên – Nhà in Thanh niên Đà nẵng chính thức trở thành 

ñơn vị hoạch toán ñộc lập trực thuộc Công ty Cổ phần Tập ñoàn 

Truyền thông Thanh niên và ñổi tên Chi nhánh thành: Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Tập ñoàn Truyền thông Thanh niên tại Mi ền trung. 

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Công ty 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập ñoàn Truyền thông Thanh niên 

tại Mi ền trung là một ñơn vị hoạch toán ñộc lập, hoạt ñộng trong các 

lĩnh vực In ấn và phát hành sách báo, văn hoá phẩm. Mua bán sách 

báo, văn hoá phẩm có nội dung ñược phép lưu hành. Dịch vụ quảng 

cáo thương mại. Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Đại lý mua 
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bán ký gởi hàng hoá. Mua bán vật tư thiết bị phụ tùng nghành in. Kinh 

doanh vận tải hành khách, hàng hoá bằng ñường bộ và ñường thuỷ nội 

ñịa. Kinh doanh kho bãi. Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư nguyên 

liệu, phụ tùng hoá chât ( trừ hoá chất có tính ñộc hại mạnh) 

2.1.3 Tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh 

Để ñáp ứng yêu cầu in ấn và phát hành Báo, văn hóa phẩm một 

cách tốt nhất, chính xác nhất bên cạnh ñó kinh doanh các dịch vụ 

khác ngày một tăng mạnh và lợi nhuận cao CN Công ty ñã ñặt ra các 

chỉ tiêu qua các năm thể hiện như sau: 

Bảng 2.1:Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai ñoạn 2009 - 2011 

      Đvt: ñồng 
Stt Chỉ tiêu 2009 2010 2011 
1 Tổ In cuộn    
 Số lượng in Báo 

Thanh niên + Tin 
nhanh Thanh Niên 

23.096.747.480 26.561.259.602 27.889.322.582 

 Số lượng in Báo Thế 
giới Thể thao 

2.009.805.834 2.311.276.709 2.311.276.709 

2 Tổ In Offset tờ rời 1.752.455.654 2.015.324.002 2.216.856.402 
 In sách giáo khoa    
 Tờ rời    
 Lịch    
3 Xuất kẽm 519.094.284 596.958.426 686.529.189 

Tổng cộng 27.378.103.252 31.484.818.739 33.103.984.882 

Nguồn: CN Công ty  
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Bảng 2.2 các chỉ tiêu tài chính về kết quả hoạt ñộng SXKD của 

CN Công ty giai ñoạn 2009 – 2011 

       Đvt: ñồng 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 

Tổng tài sản 32.135.971.644 27.664.679.967 27.664.679.967 

Nguồn vốn kinh doanh 24.535.230.000 25.535.230.000 25.008.530.000 

Doanh thu 27.378.103.252 31.484.818.739 33.103.984.882 

Lợi nhuận trước thuế 4.676.000.000 4.729.968.000 4.900.345.000 

Nộp ngân sách ( 25%) 1.169.000.000 1.182.424.000 1.225.086.250 

Lãi sau thuế 3.507.000.000 3.547.273.500 3.675.258.750 

Phúc lợi ( 6%) 210.420.000 212.836.410 220.515.525 

Lãi nộp về Công ty 3.296.580.000 3.334.437.090 3.454.743.225 

Nguồn: CN Công ty  

Qua biểu số liệu trên có thể thấy doanh thu sản xuất kinh 

doanh của CN Công ty tăng ổn ñịnh, tài sản và vốn kinh doanh ñều 

có tốc ñộ tăng. 

 2.1.4 Cơ cấu tổ chức của CN Công ty CP Tập Đoàn Truyền 

Thông Thanh Niên Tại Mi ền Trung 

 2.1.5 Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh ñạo, phòng ban 
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Hình 2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức của CN Công ty CP Tập 

Đoàn Truyền Thông Thanh Niên tại Mi ền Trung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Thực trạng nguồn nhân lực tại CN Công ty 

2.2.1. Cơ cấu nhân sự trong CN Công ty CP Tập Đoàn Truyền 

Thông Thanh Niên tại Mi ền Trung  

2.2.2 Thực trạng nguồn nhân lực tại CN Công ty 

- Về số lượng: Hiện nay số lượng CBCNV tại CN Công ty CP 

Truyền Thông Thanh Niên tại Mi ền Trung là 58 người, năm 2009 

Chi bộ GIÁM ĐỐC 
CN CTY 

Công ñoàn 

P. GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG 

P. Hành chính 
– Nhân sự 

P. Kinh doanh P. Kế toán Quản ñốc phân 
xưởng 

Các tổ công tác 

P. Chế bản 

Các tổ công tác 
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nhân sự của CN Cty chỉ có 42 nhân sự, nhưng những năm tiếp theo 

ñều tăng từ 30,95% ñến 38,09% cho năm 2010 và 2011. 

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

Công ty CP Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên tại miền Trung 

2.3.1: Nhận thức về vai trò của công tác ñánh gía thành tích 

nhân viên 

Hiện CN Công ty CP Truyền Thông Thanh Niên tại Mi ền Trung 

ñã xây dựng quy trình ñánh giá thành tích nhân viên hàng năm theo 

quy ñịnh chung, tuy nhiên công tác ñánh gía còn nhiều hạn chế, do 

thật sự công tác này chưa ñược quan tâm ñúng mức. Đánh giá thành 

tích hiện nay chỉ ñược xem là thủ tục hành chính phải làm. 

2.3.2. Mục tiêu của công tác ñánh giá TTNV  tại CN Công ty 

CP Tập ñoàn Truyền Thông Thanh Niên tại miền Trung 

2.3.2.1: Đánh gía thành tích làm cơ sở trả lương cho nhân viên 

Hiện nay thu nhập của CBCNV , CN Công ty ñược chia làm hai 

phần: 

 + Phần thứ nhất là lương cơ bản trên cơ sở ngày công thực tế 

làm việc và hệ số lương theo Nghị ñịnh số 205/2004/NĐ-CP ngày 

14.12.2004 của Chính phủ về chế ñộ tiền lương ñối với CBCNV CN 

Công ty. 

 + Phần thứ hai là thu nhập tăng thêm từ lợi nhuận kinh 

doanh CN Công ty.  

2.3.2.2: Đánh gía thành tích làm cơ sở ñể khen thưởng nhân viên 

Nhìn chung, việc xét thành tích cá nhân cuối năm ñể khen 

thưởng, cũng như giá trị khen thưởng ñược thực hiện rất hình thức và 

có xu hướng bình quân chủ nghĩa và dựa vào việc xét thành tích 

không chính xác hàng tháng. Do vậy những danh hiệu ñược khen 
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tặng cũng như kết quả ñánh giá nhanh chóng bị nhân viên lãng quên 

bởi nó không ảnh hưởng nhiều ñến công việc, thu nhập, cơ hội ñược 

ñào tạo, thăng tiến. 

2.3.2.3: Các mục tiêu khác của ñánh gía thành tích nhân viên 

a. Để phân loại nhân sự hàng năm 

b.Đánh giá CBCNV ñịnh kỳ hàng năm 

2.3.3 Thực trạng về tiêu chuẩn ñánh gía thành tích tại CN 

Công ty Tập ñoàn Truyền Thông Thanh Niên tại miền Trung 

2.3.3.1 Xác lập tiêu chuẩn ñánh gía thành tích nhân viên. 

2.3.3.2 Việc ñáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ñánh gía  

2.3.3.3 Loại tiêu chuẩn ñánh gía thành tích 

2.3.4 Thực trạng về phương pháp ñánh gía thành tích nhân 

viên 

Hiện nay công tác ñánh gía thành tích nhân viên tại CN Công ty 

chỉ dựa vào các phương pháp như: 

- Phương pháp báo cáo 

- Phương pháp thang ño 

- Bỏ phiếu bình bầu các cá nhân ñạt danh hiệu “ lao ñộng tiên tiến” 

2.3.5 Thực trạng về thời ñiểm ñánh gía thành tích nhân viên 

Thực hiện ñánh giá hàng tháng cho mục ñích xét hệ số thành tích 

ñể trả thu nhập tăng thêm và thực hiện ñánh gía cuối năm theo quy 

ñịnh chung. Cấp trên chưa thực hiện ñánh gía thường xuyên ñể cung 

cấp thông tin phản hồi. 

2.3.6 Thực trạng về ñối tượng thực hiện ñánh giá thành tích 

- Người ñánh gía chưa ñược ñào tạo về công tác ñánh giá, thiếu 

thông tin và các hỗ trợ của hệ thống ñánh giá nên ñánh giá ít hiệu 

quả, bình quân chủ nghĩa. 
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- Chủ yếu là Giám Đốc CN Công ty quyết ñịnh việc ñánh giá 

thành tích nhân viên, chưa hiểu sâu và nhận ñịnh ñúng vai trò, ý 

nghĩa và tầm quan trọng nếu thực hiện ñúng quy trình hệ thống ñánh 

giá thành tích ñem lại. 

- Bên cạnh ñó người ñánh giá còn chưa hiểu rõ và nắm ñược 

công việc của nhân viên mình thực hiện, năng lực lãnh ñạo và 

chuyên môn chưa cao, người ñánh giá chưa ñủ khả năng ñể ñánh giá 

nhân viên một cách tốt nhất và sâu sắt nhất. Chủ yếu dựa trên báo 

cáo miệng và tình cảm, chưa ñi sâu vào trọng ñiểm của từng tiêu 

chuẩn ñánh giá và chưa phân biệt ñược tiêu chuẩn nào là quan trọng 

theo thứ tự của từng công việc nhân viên thực hiện. 

2.3.7 Thực trạng về tiến trình ñánh giá thành tích. 

Công tác ñánh giá thành tích nhân viên ở CN Công ty Tập ñoàn 

Truyền Thông Thanh Niên tại Mi ền Trung chưa theo một tiến trình 

khoa học và còn thiếu và bỏ trống rất nhiều bước quan trọng trong 

tiến trình ñánh giá. 

Ở ñây, cấp quản trị hầu như bỏ qua nhiều bước trong quá trình 

ñánh giá. Hồ sơ ñánh giá thành tích nhân viên của kỳ trước chỉ ñơn 

thuần là bản ñề nghị thành tích hằng tháng của cá nhân và bộ phận 

gửi tại phòng TC – HC, nội dung biên bản không bao gồm những 

thông tin về những ñiểm mạnh, ñiểm yếu trong thực hiện công việc 

cũng như thành tích tương lai ñã ñược thảo thuận trong kỳ trước. Các 

kênh thu thập thông tin của người ñánh giá cũng không thông báo 

cho nhân viên ñược biết rộng rãi.  

2.3.8 Tình hình ñánh giá thành tích 

2.3.8.1 Kết quả ñánh giá 
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Kết quả ñánh giá thành tích hằng tháng không ñược phản hồi và 

thảo luận với nhân viên,  

2.3.8.2 Những tồn tại 

Tồn tại, hạn chế: 

1. Thể hiện ở mục tiêu ñánh gía thành tích chưa rõ ràng, chỉ 

mang tính thủ tục hành chính. 

2.  Thời ñiểm ñánh giá thành tích chưa phù hợp, chưa kịp thời 

cung cấp thông tin phản hồi. 

3. Đối tượng ñánh gía thành tích: dựa trên cảm tính ,chủ yếu là 

tự ñánh giá và cấp trên ñánh giá, chưa ñi sâu sát vào trình ñộ 

chuyên môn và trình ñộ học vấn, chất lượng công việc ñạt 

ñược. 

4. Về hệ thống tiêu chuẩn ñánh gía: Hệ thống tiêu chuẩn ñánh 

gía chưa ñúng nghĩa, phương pháp ñánh giá chưa thực hiện 

tốt và ñúng theo quy trình, tiến trình ñánh giá nghèo nàn và 

mang tính chủ quan, tình cảm. 

5. Kết quả ñánh giá mang tính hình thức, cảm tính. Chưa ñược 

sử dụng hữu ích trong công việc quản lý ñội ngũ CBCNV  

tại CN Công ty 

6. Không khích thích ñộng lực làm việc hết mình, mong muốn 

ñược học hỏi thêm trình ñộ, kiến thức. 

Nguyên nhân: 

Nguyên nhân khách quan: 

Đánh giá thành tích nhân viên là một việc khó khăn và phức 

tạp, những quy ñịnh làm cơ sở cho công tác ñánh giá nhân viên còn 

chưa hoàn thiện, ñồng bộ và ñầy ñủ, cấp ñánh giá còn yếu và chưa 
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chuẩn, chỉ dựa vào cảm tính và quyền quyết ñịnh cao nhất vẫn là 

Giám ñốc CN Công ty. 

Nguyên nhân chủ quan: 

1. Việc ñánh giá thành tích tại CN Công ty chưa ñược chú 

trọng, chưa xác ñịnh mục tiêu rõ ràng 

2. Chưa thực hiện phân tích công việc ñể xây dựng “ Tiêu 

chuẩn CBCNV” ñể xác ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá thành tích. 

3. Chưa xây dựng hệ thống ñánh giá thành tích 

4. Không thực hiện các bước ñánh giá một cách hệ thống dẫn 

ñến ñánh giá thành tích không hiệu quả 

5. Chưa thu hút ñược sự tham gia tích cực của tập thể và công 

ñoàn cơ sở vào công tác ñánh giá CBCNV. 

Để ñáp ứng yêu cầu ñổi mới công tác quản lý, phát triển 

nguồn nhân lực trong công cuộc Công nghiệp hóa ñất nước nói 

chung, mà trọng tâm là nội dung cải cách hành chính trong công tác 

quản lý CBCNV thì việc hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích 

CBCNV tại CN Công ty nói riêng và cả nước nói chung là ñiều cần 

thiết phải thực hiện. 

 

 

Chương 3 

HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 

NHÂNVIÊN TẠI CN CTY CP TẬP ĐOÀN TRUY ỀN THÔNG 

THANH NIÊN T ẠI MI ỀN TRUNG 

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

nhân viên tại CN Cty CP Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên 

tại Mi ền Trung 
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3.1.1. Chiến lược phát triển kinh doanh của CN Công ty CP 

Tập ñoàn Truyền Thông Thanh niên tại Mi ền Trung ñến năm 

2015: 

* V ề In ấn các loại Báo: 

* V ề Sản lượng hệ thống In Offset tờ rời: 

Chiến lược ngắn hạn và dài hạn. 

3.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực tại CN Cty ñến 

năm 2015: 

3.1.3. Mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của CN 

Công ty trong thời gian tới 

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

Cty CP Tập ñoàn Truyền Thông Thanh Niên tại Mi ền Trung. 

3.2.1. Xác ñịnh mục tiêu của công tác ñánh giá thành tích 

nhân viên 

Nắm rõ chiến lược kinh doanh trong thời gian ñến, ñưa ra kế 

hoạch ñào tạo, tuyển dụng chính xác có hiệu quả cao. 

3.2.2 Hoàn thiện tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 

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

giá: 

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

công việc nhằm ñạt ñược các mục tỉêu của hệ thống làm cơ sở cho 

việc xây dựng bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn chức danh công 

việc, hệ thống ñánh giá thực hiện công việc. 

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

viên. 

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

nghiệp vụ. 
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b. Các tiêu chí ñánh giá về hành vi thái ñộ, kỷ luật lao ñộng. 

c. Các tiêu chí ñánh giá về thái ñộ phục vụ:  

3.2.3 Hoàn thiện phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên 

3.2.3.1 Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu ñể ñánh giá kết 

quả thực hiện công việc 

Theo tác giả thì ñây là phương pháp chủ ñạo cần áp dụng trong 

CN Công ty hiện nay nhằm cho nhân viên chủ ñộng trong việc thiết 

lập mục tiêu công việc và có ý thực trách nhiệm trong việc hoàn 

thành mục tiêu, xóa ñi “sức ỳ” và cải thiện thành tích trong quá trình 

làm việc. 

+ Điều kiện ñể áp dụng phương pháp này tại CN Công ty là:  

� Có hệ thống xây dựng mục tiêu kết quả thực hiện công việc từ 

cấp quản lý Công ty tới cấp nhân viên. Tác giả ñã ñề xuất CN Công 

ty thực hiện quá trình xây dựng mục tiêu trong nội dung hoàn thiện 

cách thức xác lập tiêu chuẩn công việc. 

� Có sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của các cấp lãnh 

ñạo, cấp quản trị trực tuyến và nhân viên trong quá trình phân bổ, 

ñiều chỉnh mục tiêu cũng như xây dựng kế hoạch hành ñộng ñể ñạt 

ñược mục tiêu. Cụ thể là phải hoàn thiện công tác tổ chức ñánh giá 

thành tích nhân viên thông qua xây dựng lại tiến trình ñánh giá thành 

tích tại CN Công ty CP Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên tại 

Miền Trung. 

+ Thực hiện việc chấm ñiểm các mức ñộ thực hiện mục tiêu kết 

quả thực hiện công tác chuyên môn trên hai khía cạnh số lượng và 

chất lượng ñược tác giả ñề xuất như phụ lục 2. 

+ Thực hiện xác ñịnh trọng số của các tiêu chí ñánh giá ñể xác 

ñịnh ñiểm bình quân các tiêu chí. Trọng số giữa các tiêu chí cần 
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ñược cân nhắc phù hợp với từng công việc và mục tiêu của CN Công 

ty trong từng giai ñoạn như ñã phân tích ở trên. 

3.2.3.2 Sử dụng phương pháp thang ñiểm ñánh giá ñể ñánh giá 

thái ñộ, kỷ luật lao ñộng. 

+ Xây dựng thang ño dưới dạng thang ñiểm và quy ñịnh năm 

mức ñộ thành tích trên thang ñể ñánh giá các tiêu chí về thái ñộ lao 

ñộng. Các mức ñộ của mỗi tiêu chí ñược quy ñịnh tại phụ lục 3. 

+ Phân ñiểm chấm thành trong quý theo các mức thành tích xuất 

sắc, tốt, hoàn thành, trung bình và yếu tương ứng với các mức hệ số 

thành tích. 

Điểm ñánh giá kết quả ñánh giá thực hiện công việc và ñiểm 

ñánh giá thái ñộ lao ñộng sẽ ñược kết hợp ñể xét lương ñợt 2 các 

tháng trong quý như phần áp dụng kết quả thành tích ñể trả lương.  

- Công ty có thể áp dụng phương pháp so sánh cặp, tự nhận xét 

và phân phối trọng số ñể xác ñịnh số nhân viên có thành tích cao làm 

cơ sở thực hiện khen thưởng thành tích cuối năm trên cơ sở thành 

tích các quý có xét ñến mức ñộ cải thiện thành tích theo thời gian. 

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

chí về năng lực thực hiện công việc nhằm xác ñịnh nhu cầu ñào tạo, 

phát triển nhân viên và phát hiện tiềm năng nhân viên ñối với từng 

công việc. Thang ñiểm áp dụng ñược ñề xuất là gồm 5 mức ñộ như 

phụ lục 4. 

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

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

ñộ lao ñộng, phục vụ khách hàng. Tác giả minh họa thang ñiểm ñánh 

giá ñối với hành vi tác phong phục vụ khách hàng của các nhân viên 

thu ngân tại quầy như phụ lục 5. 
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Trong quá trình cho ñiểm, cấp trên sẽ có nhìn nhận về nhưng 

ñiểm mạnh và ñiểm yếu kém của nhân viên ñể có hướng phát triển 

nhân viên hoặc hỗ trợ ñào tạo nhân viên. 

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

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

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

Theo ý kiến các chuyên gia thực hiện ñánh giá ñịnh kỳ theo 

tháng là qúa ngắn ñể có một quy trình ñánh giá bài bản. Đồng thời, 

do hệ thống phân bổ mục tiêu tại CN Công ty ñang thực hiện theo 

quý.  

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

tại CN Công ty CP Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên tại Mi ền 

Trung như sau:  

+ Thực hiện ñánh giá thành tích ñịnh kỳ theo 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.  

3.2.3.4. Xác ñịnh ñối tượng thực hiện ñánh giá:  

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

Trên cơ sở kết hợp các phương pháp ñánh giá, tác giả ñề xuất tổ 

chức công tác ñánh giá, hoàn thiện tiến trình ñánh giá thành tích 

ñược thực hiện theo hình 3.3. Trong ñó bao gồm các nội dung: Xác 

ñịnh trách nhiệm của các biện pháp liên quan, phân tiến trình thành 
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các giai ñoạn, bao gồm các căn cứ, hoạt ñộng phải làm và những kết 

quả cần ñạt ñược:  

- Xác ñịnh trách nhiệm của các bộ phận:  

* Hội ñồng ñánh giá thành tích nhân viên liên quan ñến việc chỉ 

ñạo, giám sát thực hiện quy chế ñánh giá thành tích, ñào tạo người 

ñánh giá, quyết ñịnh những nội dung liên quan ñến kết quả thành tích 

nhân viên gồm: Khen thưởng thành tích, ñào tạo, phát triển, thuyên 

chuyển, ñề bạt và sa thải nhân viên. 

* Bộ phận nhân sự: Là thường trực hội ñồng ñánh giá, thông báo 

kế hoạch ñánh giá thành tích nhân viên gồm: Thời gian bắt ñầu, kết 

thúc, cung cấp biểu mẫu ñánh giá phù hợp với yêu cầu của kỳ ñánh 

giá, tổng hợp kết quả ñánh giá của từng bộ phận, báo cáo kết quả với 

hội ñồng ñánh giá; kiểm tra giám sát công tác ñánh giá thành tích tại 

các phòng, ban, bộ phận. 

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. 

Tiền lương giữ vai trò ñặc biệt quan trọng trong chính sách 

khuyến khích vật chất và tinh thần ñối với nhân viên, vì vậy công tác 

này phải ñược coi trọng và thực hiện ñúng và có kết quả. 

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 giá chính xác , tin cậy thì cần xây dựng 

chương trình ñào tạo người ñánh giá. Bao gồm:  

- Đào tạo lỗi người ñánh giá:  
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- Kỹ năng giải quyết vấn ñề:  

- Kỹ năng phỏng vấn ñánh giá:  

- Đào tạo người ñánh giá và sử dụng các biểu mẫu ñánh giá ñể 

người ñánh giá thực hiện tốt công tác ĐGTT nhân viên. 

3.4.2. Cải thiện văn hóa doanh nghiệp  

- Về xác ñịnh tầm nhìn: “CN Công ty CP Tập  Đoàn Truyền 

Thông Thanh Niên là doanh nghiệp hàng ñầu trong lĩnh vực in ấn 

Báo, sách, văn hóa phẩm..chất lượng in và uy tín thương hiệu BÁO 

THANH NIÊN tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên” 

- Về sứ mệnh: “Đáp ứng ñầy ñủ nhu cầu số lượng, về ñộ chuẩn 

của chất lượng sản phẩm in ra của khách hàng với chất lượng và dịch 

vụ tốt nhất” 

- Xây dựng các giá trị cốt lõi:  

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

lượng sản phẩm và dịch vụ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. 

+ Đội ngũ nhân viên tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao, ñem 

hết sức lực và trí tuệ giải quyết công việc và phục vụ ñể ñem lại sự 

hài lòng cho khách hàng. 

+ Mỗi CBCNV luôn hợp tác trên tinh thần trung thực, chia sẻ, 

gắn bó chặt chẽ ñể giải quyết công việc và cùng nhau phát triển, 

cùng hành ñộng vì sự thành công và phát triển của CN Công ty. 

+ Sáng tạo là ñòn bẩy phát triển. CN Công ty tạo môi trường ñể 

mỗi nhân viên phát huy sáng tạo, ñổi mới công nghệ, quy trình quản 

lý ñem lại hiệu quả cao nhất. 

- Các chuẩn mực ñạo ñức:  

- Mọi hành ñộng của CN Công ty ñều hướng tới con người, vì 

con người. CN Công ty hành ñộng vì con người thông qua việc xây 
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dựng mối quan hệ với khách hàng, ñối tác, cộng ñồng bằng thiện chí, 

tinh thần nhân văn. CN Công ty coi người lao ñộng là tài sản quý giá 

giúp CN Công ty thành công, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, 

xây dựng các chế ñộ ñãi ngộ công bằng và minh bạch, coi con người 

là trung tâm trong mọi hoạch ñịnh chiến lược và chính sách của 

doanh nghiệp. 

+ CN Công ty luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm 

với công việc, tận tụy với khách hàng. 

+ CN Công ty cam kết tôn trọng luật pháp, quy chế quản lý nội 

bộ, khách quan, minh bạch bình ñẳng trong giao tiếp và xử lý công 

việc với bên ngoài và nội bộ. 

+ CN Công ty phấn ñấu ñể tạo niềm tin ñối với cộng ñồng và ñất 

nước. 

 

KẾT LU ẬN 

Xuất phát từ việc ñánh gía thành tích CBCNV hiện nay tại 

các Doanh nghiệp chưa ñược coi trọng, chỉ mang tính hình thức cũng 

như chế ñộ lương thưởng chỉ dựa vào thâm niên và chức vụ, chưa 

chú trọng các mục tiêu ñào tạo, phát triển NNL, chưa ñem lại hiệu 

quả thiết thực ñối với CBCNV. 

Quan ñiểm chỉ ñạo của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 

HĐH ñất nước cần phải xây dựng ñội ngũ CBCNV có ñầy ñủ năng 

lực chuyên môn và phẩm chất chính trị; trong ñó, quan trọng nhất là 

phải ñánh giá ñúng năng lực và triển vọng của CBCNV. Trên quan 

ñiếm ñó, luận văn ñã thực hiện ñược những nội dung sau: 

+ Hệ thống hoá các vấn ñề từ cơ sở lý luận liên quan ñến 

ñánh giá thành tích CBCNV; Phân tích thực trạng sơ bộ các hoạt 
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ñộng của CBCNV của CN Công ty CP Tập Đoàn Truyền Thông 

Thanh Niên tại Mi ền Trung, thực trạng cụ thể công tác ñánh giá 

thành tích CBCNV CN Công ty về tiêu chuẩn ñánh giá, nội dung, 

tiến trình ñánh giá và việc áp dụng kết quả công tác ñánh giá thành 

tích CBCNV tại CN Công ty. Từ ñó tìm ra những tồn tại của hệ 

thống và tiến trình ñánh giá thành tích và những hạn chế về vai trò 

của công tác này ñể ñề ra một số nội dung hoàn thiện công tác ñánh 

giá thành tích CBCNV tại CN Công ty, nhằm giúp cho CN Công ty 

có cách nhìn mới, toàn diện và sâu sắc hơn về công tác ñánh giá 

thành tích của CBCNV và có thể từng bước triển khai trong thực tế. 

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 cám ơn quý thầy cô của Đại học Đà Nằng 

và Đại học kinh tế Đà Nẵng, các ñồng nghiệp, Ban Giám Đốc CN Công ty 

ñã giúp ñỡ trong quá trình nghiên cứu học tập, ñặc biệt Phó Giáo sư - Tiến 

sĩ Bùi Quang Bình ñã tận tình chỉ dẫn trong suốt thời gian nghiên cứu 

hoàn thành luận văn này./ 

 

  

 


