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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Quản trị thành tích nhân viên là một trong những công cụ
hữu dụng nhất mà một đơn vị thường sử dụng để duy trì và thúc đẩy
hiệu suất công việc nhằm thực hiện toàn bộ một quá trình với mong
muốn đạt đến mục tiêu chiến lược của tổ chức. Quản trị thành tích

nhân viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo hành vi mà

nhân viên thực hiện trên công việc nhất quán với chiến lược của đơn
vị. Ngoài ra quản trị thành tích nhân viên còn là một công cụ được sử
dụng để củng cố giá trị và văn hoá tổ chức.

Qua tìm hiểu tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định, tác giả
nhận thấy vấn đề Quản trị thành tích nhân viên chưa được nghiên

cứu nhiều và chuyên sâu. Trong khi đó, mục tiêu của quản trị thành

tích nhân viên đạt hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố: đó
là việc thực hiện đúng chu trình quản trị thành tích; đó là hệ thống
tiêu chuẩn đánh giá chính xác; đó là việc lựa chọn phương pháp quản
trị thành tích phù hợp; đó là quan điểm đúng của cấp lãnh đạo về
đánh giá thành tích nhân viên… Do đó, với mục tiêu hoàn thiện công
tác Quản trị thành tích nhân viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định,
tác giả quyết định chọn đề tài “Quản trị thành tích nhân viên tại Bảo
hiểm xã hội tỉnh Bình Định”làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ.

2. Mục tiêu nghiên cứu
- Tổng hợp và hệ thống hóa lý luận về công tác quản trị

thành tích nhân viên trong tổ chức.
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản trị thành

tích nhân viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định.
- Trên cơ sở đó, đề xuất hệ thống các giải pháp hoàn thiện

quản trị thành tích nhân viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định.
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của đề tài này là vấn đề Quản

trị thành tích nhân viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định.
Phương pháp: Tiếp cận ở nhiều góc độ, người viết phỏng

vấn, lấy ý kiến, khảo sát thêm một số đơn vị hoạt động thuộc khối
ngành dọc do Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định.

4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp chung: Vận dụng phương pháp tư duy biện

chứng kết hợp lý luận cơ bản của khoa học kinh tế.
- Phương pháp cụ thể: Phương pháp quan sát thực tiễn;

phương pháp điều tra bằng phiếu khảo sát; phương pháp thu thập,
đọc tài liệu và tổng hợp; phương pháp chuyên gia.

5. Bố cục của đề tài

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài luận văn được
trình bày gồm 03 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về Quản trị thành tích nhân viên.

Chương 2. Thực trạng công tác Quản trị thành tích nhân viên

tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định.
Chương 3. Hoàn thiện công tác Quản trị thành tích nhân viên

tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Quản trị thành tích nhân viên là một quá trình phức tạp và

chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình cảm của con người với con người
trong một tổ chức.

Trong những năm gần đây các nhà quản trị hết sức chú trọng

để quản trị sự thực hiện và đã được nghiên cứu ở một số tài liệu như
Tập bài giảng Quản trị thành tích của tác giả Ngô Quý Nhâm, MBA -

Đại học Ngoại thương; Michael Armstrong (2006) A handbook of
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Human Resource Management practice… Từ cơ sở lý luận trên, tác

giả khái luận Quản trị thành tích nhân viên là huấn luyện, hướng dẫn,
thúc đẩy khen thưởng nhân viên để khai thác tiềm năng và cải thiện
thành tích của tổ chức. Khi việc quản trị thành tích nhân viên thực
hiện tốt nó được xây dựng trên sự lãnh đạo với chất lượng cao trong
mối quan hệ huấn luyện giữa nhà quản trị và các nhóm. Chính vì

vậy, qua thời gian công tác tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định, tác
giả chọn đề tài “Quản trị thành tích nhân viên tại Bảo hiểm xã hội
tỉnh Bình Định” để nghiên cứu.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ

QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN

1. 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN

1.1.1. Khái niệm về Nhân lực, Nguồn nhân lực và Quản
trị thành tích nhân viên

a. Khái niệm Nhân lực
Nhân lực bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong

một tổ chức hay xã hội tức là tất cả các thành viên trong đơn vị sử
dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo đức để thành

lập, duy trì và phát triển đơn vị.
b. Khái niệm Nguồn nhân lực

Theo tác giả: Nguồn nhân lực hiểu theo nghĩa bao gồm kinh

nghiệm, kỹ năng, trình độ đào tạo và những sự tận tâm, nỗ lực hay
bất cứ đặc điểm nào khác của người lao động.

c.  Khái niệm Quản trị thành tích nhân viên

Quản trị thành tích nhân viên là huấn luyện, hướng dẫn, thúc
đẩy, xem xét, phản hồi và khen thưởng nhân viên để khai thác tiềm
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năng và cải thiện thành tích của tổ chức. Khi việc quản trị thành tích

nhân viên thực hiện tốt nó xây dựng trên sự lãnh đạo với chất lượng
cao trong mối quan hệ huấn luyện giữa nhà quản trị và các nhóm.

1.1.2 Mục tiêu, ý nghĩa và đặc điểm của Quản trị thành

tích nhân viên

a. Mục tiêu quản trị thành tích nhân viên

- Cung cấp thông tin phản hồi.
- Tạo điều kiện quyết định tiến hành.

- Khuyến khích cải thiện hiệu suất làm việc.

- Cải thiện thành tích tổng thể của tổ chức…
b. Ý nghĩa của quản trị thành tích nhân viên

* Đối với đơn vị:
- Khắc phục những khiếm khuyết của nhân viên.

- Tạo cơ sở cho người quản lý nhận ra lỗi hay thiếu sót của
nhân viên dưới cấp để cải thiện và hoạch định phát triển thành tích.

- Quản trị thành tích sẽ giúp cho các nhà quản lý đưa ra các ý

kiến phản hồi một cách đầy đủ.
* Đối với nhân viên:

Nếu trong đơn vị không có sự quản trị thành tích và một hệ
thống đánh giá công việc chính thức thì bản thân mỗi cá nhân nhân
viên sẽ gặp phải nhiều bất lợi; họ sẽ không nhận ra được những tiến
bộ cũng như những sai sót hay lỗi của mình trong công việc…

c. Những đặc điểm chủ yếu của quản trị thành tích

nhân viên

- Quản trị thành tích nhân viên là một tiến trình đã được
hoạch định liên tục và linh hoạt..

- Quản trị thành tích nhân viên cũng quan tâm đến các đầu
vào và các giá trị.
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- Quản trị thành tích nhân viên nhấn mạnh vào việc hoạch
định thành tích tương lai và cải thiện thành tích của quá khứ.
1.2 QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN

1.2.1 Các yếu tố cơ sở trong công tác quản trị thành tích

nhân viên

a. Phân tích công việc
Phân tích công việc là quá trình thu thập các tư liệu và đánh

giá một cách có hệ thống các thông tin quan trọng có liên quan đến
công việc cụ thể trong tổ chức nhằm làm rõ bản chất của từng công
việc.

b. Bản mô tả công việc và Bản tiêu chuẩn thực hiện
công việc

1.2.2. Tiến trình Quản trị thành tích nhân viên

Quản trị thành tích nhân viên được thực hiện như một chu
trình tự đổi mới liên tục và được mô tả ở hình 1.1.

Hình 1.1 Chu trình quản trị thành tích nhân viên

a. Hoạch định thành tích.

* Những đồng thuận và cam kết về thành tích.

* Trách nhiệm chính của nhà quản trị và của nhân viên

trong hoạch định thành tích.

Hoạch định
thành tích

Triển khai
thực hiện thành tích

Đánh giá
thành tích nhân viên

Xem xét lại
thành tích và phản hồi
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- Trách nhiệm của nhà quản trị.
+ Xem lại nhiệm vụ của tổ chức.

+ Đọc bản mô tả công việc của nhân viên.

+ Xác định năng lực quan trọng nhất.
+ Xác định những giá trị cốt lõi về những lĩnh vực quan tâm.
+ Họp, thảo luận và đi đến thống nhất với cá nhân về năng

lực, trách nhiệm vị trí trọng yếu và mục tiêu chiến lược của đơn vị.
+ Họp, thảo luận và đi đến thống nhất về kế hoạch phát triển

cá nhân và đáp ứng nhu cầu làm việc của cá nhân.
- Trách nhiệm của nhân viên.

+ Phải xem xét sứ mệnh, mục tiêu của tổ chức và những mục
tiêu riêng của của đơn vị.

+ Mỗi cán bộ nhân viên cần xem kỹ bản mô tả công việc và

xác định những trách nhiệm quan trọng của mình.

+ Nhận diện mục tiêu quan trọng nhất để dễ dàng thực hiện
được các tiêu chí trong đánh giá thành tích.

+ Xác định khả năng thực hiện tốt một công việc nào đó của
mình trong một lĩnh vực cụ thể.

+ Thảo luận với những người làm công tác đánh giá thành
tích trong tổ chức về năng lực, trách nhiệm, mục tiêu quan trọng.

+ Tự mỗi cán bộ nhân viên cần xây dựng một kế hoạch để
phát triển năng lực hành vi và năng lực chuyên môn.

+ Hoàn thành bảng tự đánh giá thành tích của mình và nộp
cho những người làm công tác đánh giá thành tích.

*  Hoạch định phát triển cá nhân.
b. Triển khai thực hiện thành tích

* Trách nhiệm chính của nhà quản trị và của nhân viên

trong giai đoạn triển khai thành tích.
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- Trách nhiệm của nhà quản trị.
+ Duy trì thực hiện hồ sơ cập nhật.
+ Thông tin phản hồi và huấn luyện cho sự thành công.

+ Truyền đạt kinh nghiệm và tạo cơ hội phát triển.
+ Tăng cường các hành vi mang lại hiệu quả.
+ Tiến hành họp đánh giá giữa kỳ.
- Trách nhiệm chính của nhân viên.

+ Cố gắng nắm bắt thông tin phản hồi về hiệu quả công việc.

+ Tạo không khí cởi mở với cấp đánh giá về tiến độ và các

vấn đề để đạt các mục tiêu đề ra.
+ Điều chỉnh các mục tiêu trong quá trình thực hiện.
+ Hoàn thành kế hoạch phát triển.
+ Theo dõi thành tích và sự hoàn thành.

+ Tích cực tham gia trong các cuộc họp đánh giá giữa kỳ.
*  Thúc đẩy thành tích.

c. Đánh giá thành tích nhân viên.
*  Trách nhiệm chính của nhà quản trị và của nhân viên

trong giai đoạn đánh giá thành tích.
- Trách nhiệm chính của nhà quản trị.
- Trách nhiệm chính của nhân viên trong giai đoạn đánh giá

thành tích.

- Các yêu cầu đối với tiêu chuẩn đánh giá.
*  Nội dung và tiến trình đánh giá thành tích.
- Xác định các yêu cầu cần đánh giá
-  Lựa chọn phương pháp đánh giá.
- Huấn luyện kỹ năng đánh giá cho lãnh đạo và người làm

công tác đánh giá.
-  Thảo luận với nhân viên về nội dung cần đánh giá.
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-  Phỏng vấn đánh giá nhân viên theo hệ thống tiêu chuẩn.
-  Thảo luận với nhân viên về kết quả đánh giá.
-  Xác định mục tiêu và kết quả mới cho nhân viên.

* Các phương pháp thực hiện đánh giá thành tích.

- Phương pháp xếp hạng.
- Phương pháp quản trị theo mục tiêu

- Phương pháp thang quan sát hành vi
- Phương pháp kết hợp đánh giá thành tích tĩnh và đánh giá

thành tích động của nhân viên.

- Phương pháp phê bình lưu trữ.
- Phương pháp phân loại.
- Phương pháp phân tích định lượng.
Đánh giá tổng hợp về năng lực thực hiện công việc của nhân

viên theo công thức 1.2.

Gt/b =

Thang điểm đánh giá tối đa 5 điểm:

+ Nếu Gt/b  ≥ 4: nhân viên được đánh giá là xuất sắc
+ Nếu 3,5≤ Gt/b< 4: nhân viên được đánh giá là khá

+ Nếu 3≤ Gt/b< 3,5: nhân viên đánh giá là trung bình

+ Nếu Gt/b< 3: nhân viên được đánh giá là yếu.
d. Xem xét lại thành tích và phản hồi

* Trách nhiệm của nhà quản trị và của nhân viên trong giai

đoạn xem xét lại thành tích và phản hồi.
- Trách nhiệm của nhà quản trị:

1
∑ Ki x Gi

n

    Ki
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+ Xem xét chương trình, khung thời gian cho buổi xem xét
thành tích.

+ Xem xét lại và thảo luận bản đánh giá thành tích đã viết và

danh sách thành tích của nhân viên.

+ Lắng nghe và phản hồi một cách thích hợp đối với những
quan điểm và phản hồi của nhân viên.

+ Thảo luận đánh giá thành tích của nhân viên.

+ Đảm bảo sự thấu hiểu về thông điệp cốt lõi.

+ Tổng kết thảo luận việc xem xét thành tích bằng việc lên

kế hoạch thành tích để lập kế hoạch thành tích cho năm tới.
+ Xử lý các yêu cầu quản trị.
- Trách nhiệm của nhân viên

*  Tổ chức xém xét đánh giá lại thành tích và phản hồi.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỈNH BÌNH ĐỊNH

2.1. GIỚI THIỆU VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức

BHXH tỉnh Bình Định
a. Những căn cứ thành lập BHXH tỉnh Bình Định

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định được thành lập ngày

27/7/1995 theo Quyết định số 78/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam.

b. Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Bình Định
Theo Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định là cơ
quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức
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năng, nhiệm vụ là giúp Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức
thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện,
BHTN, BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện; quản lý quỹ BHXH,
BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

2.1.2. Đặc điểm nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội Tỉnh
Bình Định

Nguồn nhân lực của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
chủ yếu là lao động trẻ trong đó nữ chiếm gần 2/3 tổng số lao động.

Đặc điểm trên thể hiện qua bảng 2.1:

- Theo độ tuổi và giới tính:
Bảng 2.1. Cơ cấu lao động theo độ tuổi và giới tính

Cơ cấu lao động theo độ tuổi

Tổng lao động Nam Nữ
Độ tuổi

Quảnlý
chuyên

môn

nghiệp vụ
Số

lao động
(người)

Tỷ
 trọng

%

Số
lao động
(người)

Tỷ
 trọng

%

Số
lao động
(người)

Tỷ
 trọng

%

Quản lý
Dưới 30

CMNV 80 36,87 25 11,52 55 25,35

Quản lý 5 2,30 4 1,84 1 0,46
30 - 40

CMNV 49 22,58 18 8,30 31 14,29

Quản lý 21 9,68 11 5,07 10 4,61
41 - 50

CMNV 31 14,29 17 7,83 14 6,45

Quản lý 13 5,99 11 5,07 2 0,91
51 - 60

CMNV 18 8,29 8 3,69 10 4,61

Tổng cộng 217 100 94 43,32 123 56,68

(Nguồn: Số liệu thống kê lao động tính đến 31/12/2011 của
Phòng Tổ chức – hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định)
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- Cơ cấu lao động theo chức năng quản lý:
Cơ cấu nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

được phân chia thành hai khối: Khối quản lý và khối chuyên môn

nghiệp vụ. Trong đó, khối quản lý chiếm 17,97%/tổng số lao động,
khối chuyên môn nghiệp vụ chiếm 82,03%/tổng số lao động.

- Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn: Đại học: 154
lao động, chiếm 70,97%, Cao đẳng: 5 lao động, chiếm 2,30%, Trung
cấp: 34 lao động, chiếm 15,67%, Khác: 24 lao động, chiếm 11,06%.

2.1.3 Tình hình hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình

Định trong những năm qua
Bảng 2.2. Kết quả thực hiện qua các năm

NămChỉ tiêu Đơn vị
tính 2009 2010 2011

Số người tham gia
BHXH bắt buộc Người 72.820 76.353 81.380

Thu BHXH
Tỷ

đồng 478,9 734,4 929,6

Chi trả chế độ
BHXH, BHYT

Tỷ
đồng 771,8 786,2 965

(Nguồn: Báo cáo tổng kết toàn ngành BHXH tỉnh Bình Định qua các
năm 2009, 2010, 2011)

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH

NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI BÌNH ĐỊNH
2.2.1. Phân tích các yếu tố cơ sở trong công tác quản trị

thành tích nhân viên

a. Phân tích công việc
Cho đến thời điểm hiện tại, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

vẫn chưa thực hiện phân tích nội dung công việc chuyên sâu và cụ
thể. Từ đó dẫn đến tình trạng phân công công việc thiếu cụ thể, chưa
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quản lý được công việc của nhân viên, công tác đánh giá hiệu suất
công việc và năng lực của nhân viên chưa sâu.

* Phân công công việc: Hiện tại việc phân công công việc
cho nhân viên của Bảo hiểm xã hội Bình Định có thể đánh giá chưa
hợp lý. Nguyên nhân:

- Thiếu phân tích công việc.
- Chưa xây dựng bản mô tả công việc.
- Thiếu bản tiêu chuẩn thực hiện công việc.
Vì thế, dẫn đến những hệ quả sau đây:
- Phân công công việc không phù hợp trình độ chuyên môn.

- Phân công công việc không phù hợp với kỹ năng.
- Phân công công việc không phù hợp với tuổi tác, sức khỏe.
- Phân công công việc không phù hợp đặc điểm tính cách.
- Phân công không phù hợp với điều kiện làm việc thực tế.
- Phân công công việc trùng lắp.

b. Bản mô tả công việc và Bản tiêu chuẩn thực
hiện công việc

* Bản mô tả công việc
Hiện tại, đa phần các nhân viên khi được giao công việc

không biết họ phải làm gì, nên bắt đầu từ đâu. Nguyên nhân chính

xuất phát từ việc chưa thực hiện các bản mô tả nội dung công việc
cho từng chức danh công việc cụ thể ở các phòng chức năng khác
nhau. Do chưa có bản mô tả công việc chi tiết, cụ thể nên không thể
xây dựng tiêu chuẩn yêu cầu đối với nhân viên thực hiện công việc
cũng như tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc. Điều này ảnh
hưởng rất nhiều đến tính chất hợp lý trong phân công công việc.

*  Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc
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Qua tìm hiểu thực tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định chưa
tiến hành phân tích công việc chuyên sâu và do đó chưa thiết lập các
bản mô tả chi tiết công việc cho từng chức danh công việc.

2.2.2. Tiến trình Quản trị thành tích nhân viên

a. Hoạch định thành tích

- Đi đến thoả thuận về trách nhiệm công việc của cá nhân.
- Phát triển các mục tiêu và các mục tiêu cần phải đạt được.
- Xác định năng lực quan trọng mà cá nhân phải thể hiện khi

thực hiện công việc.
- Tạo ra một kế hoạch phát triển cá nhân thích hợp.
Từ cơ sở đó, để tiến hành hoạch định thành tích thì cần lựa

chọn đúng các mục tiêu, nhưng ở đây Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình

Định chưa đề cập và phổ biến rõ ràng đến nhân viên về các mục tiêu

như:
- Tầm nhìn và tuyên bố về các giá trị của tổ chức.
- Những mục tiêu có được từ giai đoạn đánh giá trước đó.
- Những trách nhiệm quan trọng trong công việc.
- Kế hoạch và chiến lược của từng phòng cụ thể và của Bảo

hiểm xã hội các huyện, thị xã và thành phố.

b. Triển khai thực hiện thành tích

Giai đoạn này trách nhiệm nhà quản trị và của nhân viên

chưa thiết lập một cách cụ thể. Nên chưa tạo điều kiện để động viên

nhân viên thực hiện công việc ở mức độ cao.
Một hạn chế nữa trong động viên thúc đẩy nhân viên ở giai

đoạn triển khai thực hiện thành tích tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình

Định là ở chế độ tiền lương.

c. Đánh giá thành tích nhân viên
* Nhận thức về vai trò của đánh giá thành tích nhân viên.
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Kết quả khảo sát thực tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
đa số đều đánh giá việc đánh giá nhân viên còn mang tính chất định
tính, hình thức, chưa đánh giá đúng năng lực thực tế của nhân viên.

* Thực trạng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại Bảo
hiểm xã hội tỉnh Bình Định.

- Tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên được quy định rõ
nét nhất tại Quyết định số 1258/QĐ-BHXH ngày 26/9/2007 của
Tổng Giám đốc về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trong hệ
thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Thời điểm đánh giá và đối tượng thực hiện đánh giá: Theo
quy chế, công tác đánh giá thực hiện hàng quý trong năm kế hoạch.

- Phương pháp đánh giá thành tích nhân viên đang áp dụng:
sử dụng phương pháp đánh giá xếp hạng.

* Thực trạng tiến trình đánh giá thành tích nhân viên.
Công tác đánh giá thành tích nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bình Định chưa khoa học và còn thiếu nhiều bước. Nguyên nhân:

- Qui trình làm việc chưa rõ ràng; quản lý chưa chặt chẽ;
- Chưa phân tích và chưa xây dựng bản mô tả công việc;
- Chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý quá

trình thực hiện của nhân viên;

- Tiến trình đánh giá chưa đầy đủ dẫn đến không phát huy

điểm mạnh, khắc phục tồn tại nhằm phát triển nhân viên.

d. Xem xét lại thành tích và phản hồi
Qua tìm hiểu tại đơn vị, tác giả nhận thấy, giai đoạn này

Lãnh đạo của BHXH tỉnh Bình Định chưa xác định rõ trách nhiệm
của Nhà quản trị và của nhân viên trong xem xét lại thành tích và

phản hồi. Trong khi đó, Lãnh đạo BHXH tỉnh tiến hành họp trên cơ
sở kết quả đánh giá thành tích nhân viên ở các phòng và BHXH các
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huyện, thị xã và thành phố để xem xét và công nhận thành tích. Cách

làm này dẫn đến là nhân viên không đưa ra phản hồi đúng, nhân viên

bị đặt dưới áp lực đưa và nhận phản hồi.
Việc tách rời trong trong xem xét đánh giá lại thành tích, nên

những sai sót của nhân viên không được nhà quản lý nhắc nhở để
nhân viên nhận thấy và tránh các sai sót tương tự tiếp diễn ở các năm
tiếp theo.
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
BÌNH ĐỊNH

2.3.1. Đánh giá thực trạng công tác quản trị thành tích

nhân viên

- Chưa thực hiện đúng chu trình quản trị thành tích.

- Đơn vị chưa thực hiện phân tích công việc, chưa xây dựng
bản mô tả công việc cho từng chức danh công việc.

- Chưa phân công công việc hợp lý cho cán bộ, viên chức ở
các phòng và các bộ phận trong cơ quan.

- Thiếu các công cụ đê giám sát công việc của nhân viên.

- Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định chưa được cập
nhật và đào tạo về phương pháp đánh giá nhân viên…

2.3.2 Phân tích nguyên nhân

- Thiếu sự thống nhất về mục tiêu công việc trong năm kế
hoạch giữa người lãnh đạo và nhân viên.

- Chú trọng đến thực hiện những công việc không điển hình.

- Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên thực hiện theo
từng quý và áp dụng quy định xếp loại chưa phù hợp, mang tính bó
buộc về số lượng.

- Không theo dõi và huấn luyện sau khi đánh giá…
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CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM

XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH

3.1. CĂN CỨ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH

3.1.1. Định hướng phát triển của Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bình Định

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật
BHXH, BHYT.

- Khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT;
- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một

cửa liên thông”.

- Tăng cường năng lực giám định, thanh toán chi phí khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát
triển của ngành.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương và
ngành phát động.

3.1.2. Mục tiêu hoàn thiện quản trị thành tích

- Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên về thành tích

làm việc của họ.
- Xác định được những người thăng tiến, điều này giúp cho

đơn vị quyết định ai nhận được điều đó trên cơ sở những cá nhân có
năng lực.

- Khuyến khích cải thiện hiệu quả.

- Cải thiện thành tích tổng thể của đơn vị.
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3.2. HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện các yếu tố cơ sở cho công tác
quản trị thành tích

a. Phân tích công việc

* Phân tích công việc và chức năng chính của công việc.
* Thu thập thông tin về công việc.
* Kiểm tra mức độ chính xác các thông tin về công việc.
* Tiến hành phân tích công việc.
* Phân tích công việc trong môi trường thay đổi.

b. Bản mô tả công việc
Một số đề xuất của tác giả trong việc xây dựng bản mô tả

công việc cho các chức danh khác nhau của cán bộ, viên chức Bảo
hiểm xã hội tỉnh Bình Định như sau:

- Tên công việc.

- Phần nhận diện công việc: mối quan hệ và điều kiện làm

việc.
- Chức năng chính, nhiệm vụ cụ thể.
* Phân công công việc.
- Phân công công việc theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Phân công theo năng lực/kỹ năng.
- Phân công theo đặc điểm tính cách.

c. Tiêu chuẩn và mẫu đánh giá thành tích

*  Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích.

- Nhóm tiêu chuẩn chung cho toàn hệ thống Bảo hiểm xã

hội.
-  Nhóm tiêu chuẩn cho cán bộ lãnh đạo.
- Nhóm tiêu chuẩn cho nhân viên.

*  Xây dựng mẫu đánh giá thành tích nhân viên.
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3.2.2. Giải pháp hoàn thiện tiến trình quản trị thành tích

nhân viên

a. Hoạch định thành tích

* Đồng thuận và cam kết về thành tích

* Trách nhiệm chính của lãnh đạo đơn vị và nhân viên trong

hoạch định thành tích

-  Trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị
+ Xem lại nhiệm vụ của tổ chức, hoặc các giá trị và mục tiêu

của đơn vị trong ngắn và dài hạn.
+ Đọc mô tả công việc của từng nhân viên. Quan tâm về

những mục tiêu và mục tiêu cần đạt được trong giai đoạt sắp tới.
+ Xác định năng lực quan trọng nhất mà tổ chức mong đợi ở

nhân viên khi thực hiện công việc.
+ Họp, thảo luận và đi đến thống nhất với cá nhân về năng

lực và mục tiêu của bảo hiểm xã hội.
+ Họp, thảo luận và đi đến thống nhất về kế hoạch phát triển

cá nhân và đáp ứng nhu cầu làm việc của cá nhân.
-  Trách nhiệm của nhân viên

+ Phải xem xét sứ mệnh, mục tiêu của tổ chức và những mục
tiêu riêng của của phòng, đơn vị nơi mình đang làm việc.

+ Mỗi cán bộ nhân viên cần xem kỹ bản mô tả công việc và

xác định những trách nhiệm quan trọng của mình.

+ Nhận diện mục tiêu quan trọng nhất để dễ dàng thực hiện
được các tiêu chí trong đánh giá thành tích.

+ Xác định khả năng thực hiện tốt một công việc nào đó của
mình trong một lĩnh vực cụ thể.

+ Thảo luận với những người làm công tác đánh giá thành
tích trong tổ chức về năng lực, trách nhiệm, mục tiêu quan trọng.
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+ Tự mỗi cán bộ nhân viên cần xây dựng một kế hoạch để
phát triển năng lực hành vi và năng lực chuyên môn nhằm thực hiện
tốt công việc của mình.

+ Hoàn thành bảng tự đánh giá thành tích của mình và nộp
cho những người làm công tác đánh giá thành tích.

*  Giải pháp hoạch định phát triển cá nhân
Tác giả vận dụng những kiến thức lý luận được học tập,

nghiên cứu thực tiễn và căn cứ tình hình thực tế tại Bảo hiểm xã hội
tỉnh Bình Định để tổ chức cuộc họp thảo luận, hướng dẫn việc lập kế
hoạch phát triển cá nhân. Thiết lập những mục tiêu cụ thể cho từng
cá nhân cần phải hướng đến. Tiếp đến kiểm tra để phản hồi, hiệu
chỉnh hành vi của nhân viên đó nhằm quản trị có hiệu quả quá trình

phát triển của cá nhân bằng các cam kết, đồng thuận của nhân viên.

b. Triển khai thực hiện thành tích

* Trách nhiệm của lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
- Duy trì hiệu suất làm việc.

- Mục tiêu cần thiết tiếp theo là thay đổi điều kiện cung cấp.
- Cung cấp thống tin phản hồi và huấn luyện cho sự thành

công của nhân viên.

- Cung cấp kinh nghiệm và cơ hội phát triển.

- Tăng cường hành vi hiệu quả.

- Tiến hành đánh giá giữa kỳ.

* Tránh nhiệm của nhân viên trong giai đoạn triển khai thực
hiện thành tích.

- Thu thập thông tin phản hồi về hiệu suất công việc và huấn
luyện từ cấp lãnh đạo bảo hiểm.

- Giao tiếp cởi mở và thẳng thắn với người đánh giá về tiến
độ và các vấn đề để đạt được mục tiêu trong quá trình công tác.
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- Cập nhật các mục tiêu cần thiết phải được sửa đổi để đáp
ứng kỳ vọng của lãnh đạo đơn vị.

- Hoàn thành kế hoạch phát triển.

- Theo dõi thành tích và sự hoàn thành.

- Tham gia vào đánh giá giữa kỳ.

* Giải pháp thúc đẩy thành tích trong giai đoạn triển khai
thành tích.

c. Đánh giá thành tích nhân viên
* Giải pháp xây dựng quan điểm đúng về việc đánh giá nhân

viên

*  Xác định thời điểm định kỳ đánh giá thành tích nhân viên

* Giải pháp Kết hợp nhiều phương pháp đánh giá nhân viên
* Hoàn thiện tiến trình đánh giá thành tích nhân viên:
- Phân tiến trình đánh giá thành tích nhân viên thành các giai

đoạn: Giai đoạn chuẩn bị; Giai đoạn hoạch định; Giai đoạn thực hiện
thu thập thông tin đánh giá; cuối cùng là thực hiện đánh giá.

- Thảo luận đánh giá bằng phương pháp phỏng vấn đánh giá.
d.  Xem xét lại thành tích và phản hồi

* Đối với sự đồng ý:
- Thừa nhận sự xuất sắc của nhân viên.

- Cung cấp thêm những thông tin, ý kiến hữu ích, hoặc một
số kinh nghiệm của lãnh đạo cho nhân viên để họ hoàn thiện công
việc của mình.

* Đối với sự không đồng ý:
- Bắt đầu với những đánh giá tốt, sau đó là những đánh giá

thấp hơn.
- Phản hồi lại những đánh giá của nhân viên sớm để nhân

viên nắm bắt kịp thời thông tin và có tâm lý để chuẩn bị.
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- Đưa ra những thiếu sót hay sai lầm của nhân viên.

- Lắng nghe ý kiến phản hồi của nhân viên, để nhân viên

thấy mình không bị áp đặt mà luôn được tôn trọng.
- Cho thêm thời gian để nhân viên tự nhìn nhận lại vấn đề và

suy nghĩ về những phản hồi từ lãnh đạo.
* Áp dụng phương pháp phản hồi: Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bình Định nên lựa chọn là phương pháp phản hồi 360 độ.
3.2.3. Các giải pháp bổ trợ

a. Giải pháp Đào tạo phương pháp đánh giá thành
tích nhân viên cho các cấp lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bình Định

Tác giả đề xuất nên đào tạo cho các cấp lãnh đạo Bảo hiểm
xã hội tỉnh Bình Định để nâng cao hiệu quả trong đánh giá thành

tích, góp phần thực hiện kiểm soát lại giai đoạn hoạch định thành

tích trong chu trình quản trị thành tích nhân viên:

- Kỹ năng giao tiếp và tiếp nhận phản hồi từ nhân viên.

- Cách thức tăng cường hiệu suất làm việc của nhân viên.

+ Xác định nguyên nhân nhân viên thực hiện công việc
không hiệu quả.

+ Chẩn đoán mức độ hoàn thành công việc của nhân viên.

+ Quản lý được nguyên nhân không hoàn thành công việc
của nhân viên.

-  Tiến trình chuẩn bị thực hiện công việc đánh giá.

b. Giải pháp áp dụng công nghệ thông tin trong
việc quản trị thành tích của nhân viên

Đa phần nhân viên có khuynh hướng không thích bị giám sát
quá chặt chẽ. Do đó, giám sát thực hiện công việc của nhân viên

(thành tích) cần có phương pháp và sự khéo léo của người lãnh đạo
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để người nhân viên không cảm thấy bị “theo dõi” hoặc bị áp lực. Một
số phương pháp hiệu quả có thể áp dụng để quản trị thành tích nhân

viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định mà ở các đơn vị, công ty
nước ngoài thường sử dụng để giám sát hoạt động của nhân viên

như: qua hoạt động của máy tính cá nhân (phần mềm PC Anywhere);

qua hoạt động Internet, qua việc sử dụng công nghệ GPS… Đặc biệt,
là tiếp tục áp dụng thực hiện, phát hiện những tồn tại để kiến nghị
Bảo hiểm xã hội Việt Nam bổ sung, hoàn thiện những bất cập trong
quá trình vận dụng hai phần TNHS và SMS.

c. Duy trì và cải thiện văn hóa tại cơ quan Bảo
hiểm xã hội tỉnh Bình Định

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế
hoạch công tác hàng năm; thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán
bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật…

- Luôn thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa.

- Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước.

KẾT LUẬN
Quản trị thành tích nhân viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình

Định cần dựa trên nguyên tắc quản lý theo sự đồng thuận hay sự cam
kết hơn là quản lý bằng mệnh lệnh. Nó nhấn mạnh vào việc phát
triển và khởi xướng của việc thực hiện các kế hoạch công tác cũng
như tích hợp thống nhất các mục tiêu cá nhân vào mục tiêu của đơn
vị. Quản trị thành tích nhân viên tốt sẽ đóng vai trò quan trọng trong
việc cung cấp một phạm vi liên kết chặt chẽ và thống nhất của các
tiến trình quản trị nguồn nhân lực mà các tiến trình này thường có sự
hỗ trợ lẫn nhau và đóng góp toàn diện vào việc cải thiện hiệu quả
làm việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định.
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Mặt khác, quản trị, đánh giá chính xác hiệu quả công việc
không phải là một việc đơn giản nhưng cũng không có nghĩa là
không thể thực hiện nếu như lãnh đạo và Phòng Tổ chức - Hành

chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định quyết tâm thực hiện. Để
thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn đánh giá hoàn chỉnh, mang
tính khả thi, cần có sự nghiên cứu đầy đủ, đúng hướng và tham khảo
ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực
trong và ngoài nước. Ngoài ra, trong quá trình thiết lập hệ thống tiêu

chuẩn đánh giá cho từng chức danh công việc, cần có sự phối hợp hỗ
trợ từ các phòng chức năng chuyên môn, Bảo hiểm xã hội các huyện,
thị xã và thành phố nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn đánh giá không bị
khiếm khuyết, có tính bao quát và áp dụng trong thực tế, thuận lợi
cho lãnh đạo các Phòng chức năng khi thực hiện và vì thế sẽ mang
lại hiệu quả cao.

Xây dựng các điều kiện cần thiết để quản trị thành tích có

hiệu quả. Đồng thời việc đánh giá nhân viên phải đi vào thực chất,
phải tạo sự tin cậy và tạo động lực làm việc cho nhân viên; cần chấm
dứt hình thức đánh giá chung chung. Từ tiêu chuẩn đến phương
pháp, đối tượng và thời gian thực hiện đánh giá cần được sự đồng
thuận giữa nhân viên và lãnh đạo. Lãnh đạo các phòng chức năng
cần chấm dứt hình thức đánh giá theo kiểu biểu quyết hay bỏ phiếu
cổ điển, không hiệu quả trước đây. Vì đây chỉ là cách để né tránh
trách nhiệm đánh giá nhân viên của người lãnh đạo. Lãnh đạo -

người giao việc, phân công công việc cho nhân viên phải quản lý
được nội dung, cách thức xử lý công việc của nhân viên để đưa ra
các nhận định đánh giá hợp tình, hợp lý và dựa trên cơ sở khoa học
của việc đánh giá thành tích.
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Tóm lại, để triển khai thực hiện các vấn đề trên có hiệu quả,
là cơ sở vững chắc trong quản trị thành tích nhân viên, Bảo hiểm xã

hội tỉnh Bình Định cần tổ chức một Nhóm chuyên trách thực hiện.
Nhóm chuyên trách này bao gồm các chuyên viên chuyên trách về tổ
chức lao động, lãnh đạo các phòng chức năng và Bảo hiểm xã hội
các huyện, thị xã và thành phố. Nhóm Chuyên trách này sẽ có nhiệm
vụ khảo sát, phân tích công việc, xây dựng bản mô tả công việc. Trên

cơ sở bản mô tả công việc, Phòng Tổ chức hành chính xây dựng hệ
thống tiêu chuẩn đánh giá nhân viên, hoạch định thành tích một cách
rõ ràng có sự đồng thuận của nhân viên và triển khai thực hiện trong
năm tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định một cách có hiệu quả. Làm

được như vậy sẽ giải quyết tốt mục tiêu của Quản trị thành tích nhân

viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định là đảm bảo nhân viên đạt
được thành tích, hành vi của nhân viên hướng đến việc hoàn thành

công việc và từ đó thông tin phản hồi về thành tích được kết nối với
chiến lược của đơn vị không chỉ trong năm mà còn cho chiến lược
của ngành trong tương lai.

Luận văn này được hoàn thành là nhờ sự hướng dẫn tận tình,

chu đáo của TS. Nguyễn Quốc Tuấn, khoa Quản trị kinh doanh,
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và sự nổ lực nghiên cứu
của bản thân, nhưng do trình độ và năng lực còn hạn chế, thời gian
nghiên cứu chưa được nhiều, nên luận văn không thể tránh khỏi
những thiếu sót nhất định, bản thân tôi rất mong nhận được nhiều ý
kiến đóng góp của quý thầy (cô) giáo và các bạn đồng nghiệp để
hoàn chỉnh luận văn được hoàn thiện hơn, đồng thời bản thân tôi
không ngừng tiếp thu thêm kiến thức mới để vận dụng, áp dụng vào

thực tế tại đơn vị mà mình đang công tác ngày càng có hiệu quả và

thiết thực.


