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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Con người là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định sự thành 

công hay thất bại của một tổ chức. Chính vì vậy, mọi nhà quản lý, 
điều hành đều đặt mối quan tâm về con người lên hàng đầu trong 
chiến lược xây dựng và phát triển tổ chức. Nhân tố then chốt liên 
quan đến thành công trong dài hạn của một tổ chức là khả năng đo 
lường mức độ thực hiện công việc của nhân viên. Đánh giá nhân viên 
là một trong những công cụ hữu dụng nhất mà một tổ chức thường 
sử dụng để duy trì và thúc đẩy hiệu suất công việc và thực hiện quá 
trình nhằm đạt đến mục tiêu chiến lược của tổ chức. Đánh giá nhân 
viên đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hành vi mà nhân 
viên thực hiện trên công việc nhất quán với chiến lược của công ty. 
Đánh giá thực hiện công việc còn là một công cụ được sử dụng để 
củng cố giá trị và văn hoá tổ chức.  

 Với những lợi ích của việc đánh giá nhân viên nêu trên, để 
đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và ngày càng phát triển, 
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng không thể 
không thực hiện đánh giá nhân viên. Tuy nhiên, thực chất công tác 
đánh giá nhân viên hiện nay tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 
Giáo dục Đà Nẵng còn mang tính chất hình thức và cảm tính. Từ 
việc đánh giá nhân viên không chính xác, sẽ ảnh hưởng hàng loạt 
vấn đề liên quan đến quản trị nguồn nhân lực như : khen thưởng, 
tăng lương, đào tạo, đề bạt... Tuy nhiên, hoạt động đánh giá nhân 
viên đạt hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố : đó là quan 
điểm đúng của cấp lãnh đạo về đánh giá nhân viên, đó là hệ thống 
tiêu chuẩn đánh giá chính xác, đó là việc lựa chọn phương pháp đánh 
giá phù hợp và ngoài ra, người lãnh đạo phải nắm bắt phương pháp 
đánh giá nhân viên.  
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Qua tìm hiểu, về thực trạng đánh giá thành tích tại Công ty cổ 
phần đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng và được sự đồng ý của 
Giảng viên hướng dẫn , với mục tiêu hoàn thiện hoạt động đánh giá 
nhân viên tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Giáo dục Đà 
Nẵng, tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Đánh giá thành tích 
nhân viên tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Giáo dục Đà 
Nẵng”. 

2. Mục đích nghiên cứu  
- Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về đánh giá thành tích 

nhân viên  
- Đánh giá thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên 

tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng trong 
thời gian qua.  

- Phát hiện những tồn tại và hạn chế của công tác đánh giá nhân 
viên tại công ty, qua đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác 
đành giá thành tích. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  
Đối tượng nghiên cứu: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công 

ty cổ phần đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng  
Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tiến hành nghiên cứu tại Công Ty 

Cổ phần đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng qua số liệu thực 
trạng 3 năm 2011 đến 2013, giải pháp đến năm 2020 

4. Phương pháp nghiên cứu  
- Phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử  
- Phương pháp phân tích, so sánh 
- Phương pháp thống kê tổng hợp dữ liệu  
- Phương pháp chuyên gia  
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
Luận văn góp phần làm rõ những tồn tại về công tác đánh giá 

thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo 
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dục Đà Nẵng và hoàn thiện việc đánh giá thành tích tại công ty, kết 
quả có thể làm tài liệu tham khảo cho công ty trong việc ra chính 
sách quản lý hoặc cho các đối tượng muốn nghiên cứu về vấn đề 
đánh giá thành tích nhân viên. 

6. Kêt cấu luận văn 
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 

chương: 
Chương 1 Cơ sở lý thuyết về đánh giá thành tích  nhân viên 

trong các doanh nghiệp 
Chương 2 Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên 

tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
Chương 3  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh 

giá thành tích ở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà 
Nẵng. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Vấn đề đánh giá thành tích nhân viên là mảng đề tài được sự 

quan tâm của rất nhiều giới nghiên cứu. Đó là quá trình chịu nhiều 
ảnh hưởng bởi tình cảm của con người trong một tổ chức khác 
nhau.Có rất nhiều đề tài, tác phẩm tập trung nghiên cứu vấn đề này.  

Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài, tôi đã chọn các tài liệu 
tham khảo sau:  Giáo trình “Quản trị nguồn nhân lực” của tác giả 
Nguyễn Quốc Tuấn (cùng nhóm biên soạn TS Đoàn Gia Dũng, TS Đào 
Hữu Hòa, Th.S Nguyễn Thị Loan, Th.S Nguyễn Thị Bích Thu, Th.S 
Nguyễn Phúc Nguyên) do NXB Thống kê xuất bản năm 2006; “Quản 
trị nhân sự” của tác giả Nguyễn Hữu Thân do NXB Lao động- Xã hội 
TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 2008; “ Quản trị nhân lực trong doanh 
nghiệp” của tác giả TS Hà Văn Hội do NXB Bưu Điện, Hà Nội xuất bản 
năm 2007; “Quản trị Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Bưu chính 
Viễn Thông” của tác giả Th.S Hà Văn Hội (cùng với PGS.TS Bùi Xuân 
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Phong, TS Vũ Trọng Phong) do NXB Bưu Điện, Hà Nội xuất bản năm 
2002. 

Bên cạnh đó, tôi còn tham khảo: bài luận văn “Hoàn thiện 
đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Lắp máy và Xây 
dựng Điện” của Trần Thu Hằng. Và một số bài viết về nguồn nhân 
lực và đánh giá thành tích nhân viên trên các webside. 

Hầu hết các nghiên cứu về đánh giá thành tích đều cố gắng trả 
lời các câu hỏi: đánh giá cái gì, đành giá như thế nào, ai đánh giá, 
đánh giá khi nào và mục tiêu mà thông tin đánh giá thành tích được 
sử dụng 

Từ cơ sở lý luận trên cùng với việc tìm hiểu và nghiên cứu về 
công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty Cổ phần đầu tư và 
phát triển Giáo dục Đà Nẵng, tôi quyết định chọn đề tài: “Đánh giá 
thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo 
dục Đà Nẵng” để nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 

NHÂN VIÊN TRONG CÁC CÔNG TY, DOANH NGHIỆP 
 

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 
1.1.1. Một số khái niệm 
- Khái niệm đánh giá thành thích nhân viên 
Đánh giá thành tích là tiến trình đánh giá những đóng góp của 

nhân viên cho tổ chức trong một giai đoạn.Thông tin phản hồi từ 
đánh giá thành tích sẽ giúp nhân viên biết được mức độ hoàn thành 
công việc của họ khi so sánh với tiêu chuẩn mà tổ chức đề ra. 

1.1.2. Vai trò của việc đánh giá thành tích nhân viên 
Đánh giá thực hiện công việc nhân viên có tác động lên cả tổ 

chức lẫn cá nhân 
Đối với cá nhân 
Đối với doanh nghiệp 

1.2. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 
TRONG CÔNG TY, DOANH NGHIỆP 

1.2.1. Xác định mục đích của công tác đánh giá thành tích [9] 
a. Đánh giá thành tích nhằm phát triển nhân viên 
Đánh giá thành tích có thể được sử dụng trong một vài cách 

thức khác nhau để khuyến khích phát triển nhân viên. Nó đóng vai 
trò quan trọng trong việc củng cố và cải thiện thành tích cũng như 
trong việc xác định đường nghề nghiệp và nhu cầu đào tạo. 

b.  Đánh giá thành tích để đưa ra quyết định hành chính 
- Kết nối phần thưởng với thành tích 
- Đánh giá với các chính sách và chương trình nguồn nhân lực 
1.2.2. Xác định các tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 
a. Khái niệm tiêu chí đánh giá 
- Tiêu chí đánh giá thành tích là các yêu cầu của việc hoàn 
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thành một công việc cả về mặt số lượng và chất lượng, hay là các 
mốc chuẩn cho việc đo lường thực tế thực hiện công việc của người 
lao động 

b.  Phương pháp xây dựng tiêu chí đánh giá 
Xây dựng tiêu chí đánh giá dưa trên tiêu chuẩn thực hiện công 

việc, bảng mô tả công việc và bảng yêu cầu đối với người thực hiện 
công việc. Để có được hệ thống tiêu chí đánh giá người ta sử dụng 2 
phương pháp:  

Phương pháp 1: Chỉ đạo tập trung. 
Phương pháp 2: Thảo luận dân chủ. 
c. Nội dung của tiêu chí đánh giá: 
- Đánh giá dựa trên đặc điểm 
Đánh giá dựa trên đặc điểm được sử dụng để đánh giá tính 

cách hoặc các đặc điểm cá nhân của nhân viên 
- Đánh giá dựa trên hành vi 
Đánh giá loại này xem xét hành vi của nhân viên hơn là đặc 

điểm cá nhân của họ. Đánh giá hành vi là thích hợp khi tiến trình sử 
dụng để hoàn thành công việc là rất quan trọng 

Đánh giá dựa trên kết quả 
Để tránh các vấn đề vốn có đánh giá dựa trên hành vi, người ta 

sử dụng cách thức đánh giá dựa trên kết quả đạt được. Đối với cách 
đánh giá này thì cách thức sử dụng để đạt được kết quả là không 
quan trọng. 

1.2.3. Các phương pháp đánh giá thành tích  
a. Các phương pháp đánh giá đặc điểm cá tính  
- Phương pháp Thang đo Bình chọn dạng biểu đồ – Graphic 

Rating-Scale method (xem Phụ lục1) Đây là một phương pháp mà 
người quản lý chỉ đơn giản là kiểm tra mức độ thực hiện công việc 
của nhân viên. 
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- Phương pháp Thang đo Tiêu chuẩn Tổng hợp – Mixed-
Standard Scale method (xem Phụ lục 2 - Biểu mẫu đánh giá) là bước 
phát triển tiếp theo của phương pháp Thang đo Bình chọn dạng biểu 
đồ. 

- Phương pháp Lựa chọn Bắt buộc – Forced-Choice method 
- Phương pháp Viết bản Nhận xét – Essay method thường 

được kết hợp với những phương pháp bình chọn khác. Bản Nhận xét 
có thể cung cấp thêm những thông tin mô tả về thực hiện công việc 
của nhân viên mà không nhất thiết phải thông qua thang đo bình 
chọn.  

b. Các phương pháp đánh giá Hành vi thực hiện 
- Phương pháp Ghi nhận Sự việc Điển hình - Critical Incident 

Method  
- Phương pháp Đánh dấu Bản liệt kê Hành vi thực hiện - 

Behavioral Checklist Method  
- Phương pháp Thang đo Bình chọn căn cứ vào Hành vi - 

Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS) (xem Phụ lục 3 - Biểu 
mẫu đánh giá) 

- Phương pháp Thang đo Quan sát Hành vi thực hiện - 
Behavior Observation Scales (BOS) 

c. Các phương pháp đánh giá Kết quả  
- Phương pháp Đo lường Năng suất – Productivity Measures  
- Phương pháp Quản lý theo mục tiêu – Management By 

Objectives: với phương pháp quan trị bằng mục tiêu trọng tâm của 
việc đánh giá chuyển từ các đặc tính cá nhân qua sự hoàn thành   
công tác. 

- Thẻ Ghi điểm cân đối - Balanced Scorecard (BSC)  
d. Phương pháp phân tích định lượng (phân phối trọng số)  
- Phương pháp 1 : phương pháp này được thực hiện theo 04 

bước nhằm lượng hóa những đánh giá tương đối theo tiêu chuẩn sang 
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định lượng và được thực hiện theo công thức:  
- Phương pháp 2  
Đánh giá nhân viên dựa trên sự kết hợp giữa năng lực thực 

hiện công việc và kết quả thực hiện công việc. Mỗi yếu tố có trọng 
số qui định riêng.  
 1.2.4. Đối tượng thực hiện đánh giá thành tích [9, Tr.188] 

- Tự đánh giá  
- Cấp trên trực tiếp  
- Cấp dưới  
- Đồng nghiệp:   
- Khách hàng đánh giá 
- Đánh giá 3600  
1.2.5. Thời gian đánh giá 
Đánh giá thành tích nhân viên chính thức theo định kỳ và phi 

chính thức trong trường hợp cần thiết. Định kỳ đánh giá thường được 
tổ chức vào cuối năm hay sáu tháng, hằng quý hàng thàng tùy theo 
doanh nghiệp. 
1.3. QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 

1.3.1. Định nghĩa quản trị thành tích 
Quản trị thành tích là việc tích hợp hệ thống đánh giá thành 

tích với hệ thống nguồn nhân lực rộng hơn, và quản trị thành tích là 
phương tiện kết nối hành vi công việc của nhân viên với mục tiêu 
của tổ chức.[1,Tr.189] 

1.3.2. Mục tiêu quản trị thành tích 
Mục tiêu chung của quản trị thành tích nhân viên là thiết lập 

một văn hóa thành tích cao mà trong đó các cá nhân và nhóm chiệu 
trách nhiệm cho việc cái thiện liên tục các tiến trình kinh doanh và 
cải thiện các kỹ năng của chính mình và đóng góp vào trong một 
khuôn khổ cấu trúc được thiết lập ra bởi sự lãnh đạo hiệu quả. 
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1.3.3. Đặc điểm quản trị thành tích 
Quản trị thành tích nhân viên là một tiến trình liên tục và linh 

hoạt, nhấn mạnh vào việc hoạch định thành tích tương lai và cải 
thiện hơn là dựa trên các đánh giá thành tích quá khứ. 
 1.3.4. Tiến trình quản trị thành tích  

1.3.5. Nâng cao hiệu quả quản trị thành tích 
a. Các lỗi thường gặp trong đánh giá thành tích 
-  Lỗi bao dung 
-  Lỗi nghiêm khắc 
-  Lỗi xu hướng trung tâm 
-  Lỗi vầng hào quang 
b. Nguyên nhân lỗi 
Lỗi đánh giá xảy ra do cả tiến trình cố ý và không cố ý. 
c. Cách khắc phục 
Đánh giá được xem là không có thành kiến nếu nó công bằng 

với tất cả nhân viên, không phân biệt về màu da, chủng tộc, giới tính, 
xuất xứ, tình trạng hôn nhân gia đình. Người sử dụng lao động có thể 
giảm thiểu các lỗi nếu chỉ sử dụng hệ thống đánh giá thành tích dựa 
trên phân tích công việc tỉ mỉ. Tiến trình đánh giá nên kết hợp chặt 
chẽ với những nhiệm vụ hoặc đặc tính quan trọng đối với sự thực 
hiện công việc. Giám sát viên nên được đào tạo để sử dụng các công 
cụ một cách chính xác và kết quả phải được xem xét cẩn thận và lưu 
trữ thành văn bản phục vụ cho mục đích lưu trữ tài liệu. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 

NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG 

 
2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Giới thiệu tổng quát về công ty 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng là 

một trong ba đơn vị hàng đầu về cung cấp các loại sách bổ trợ sách 
giáo khoa trong phạm vi 9 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, 
KomTum. 

- Ngành nghề kinh doanh 
 Tổ chức, liên kết xuất bản, in và phát hành sách bổ trợ sách 

giáo khoa và các ấn phẩm khác 
Sản xuất và kinh doanh: thiết bị dụng cụ giáo dục, văn phòng 

phẩm, vở học sinh và lịch các loại 
2.1.2. Sơ đồ tổ chức 
Cơ cấu tổ chức của Ban lãnh đạo gồm Tổng giám đốc, phó 

Tổng giám đốc và 5 phòng ban: phòng kế hoạch phát hành–  thư viện 
trường học, phòng Kế toán, phòng Khai thác bản thảo, phòng  sản 
xuất kho vận, phòng Tổ chức hành chính 

2.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực 
Hiện nay, số lượng nhân viên tại công ty là 40 người, năm 2011 

nhân sự của công ty chỉ có 30 người, những năm tiếp theo tăng thêm 
20% và 33.3% cho năm 2012 và 2013 so với năm 2011+98tăng trong 
năm qua. Với tình hình tài chính như vậy sẽ dẫn đến lương, thưởng của 
nhân viên cũng tăng theo và yêu cầu đặt ra là công tác đánh giá thành tích 
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phải chính xác để tạo được sự hài lòng cũng như công bằng cho nhân 
viên. 
2.2. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 
TẠI CÔNG TY 

2.2.1. Thực trạng về mục đích của công tác đánh giá thành tích 
- Đánh giá thành tích làm cơ sỡ để trả lương nhân viên: 
Công ty thực hiện đánh giá thành tích để trả lương cụ thể như sau: 
Tiền lương của nhân viên được chia thành 2 phần: Lương cở 

bản được tính dựa vào công thức: 
LCB = ( Hệ số LCB + Hệ số phụ cấp)x mức lương tối thiểu / 

ngày công trong tháng x ngày công thực tế 
Lương mềm được tính theo công thức sau: 
Tiền lương mềm = Mức lương tối thiểu x Hệ số lương sản 

phẩm x Hệ số phân loại lao động 
Hàng quí nhân viên được đánh giá thành tích để xác định hệ số 

phân loại lao động làm cơ sở trả thu nhập tăng thêm tương ứng với 
các mức thành thành tích đạt được. Kết quả sẽ được áp dụng vào trả 
lương cho các tháng trong quí sau. 

Hệ số phân loại lao động dựa trên kết quả đánh giá thành tích 
theo các mức độ phân loại lao động 

Phân loại lao động Bậc Hệ số 
Lao động xuất sắc A 1.3 
Lao động tiên tiến B 1.0 
Lao động đạt yêu cầu C 0.8 
Lao động không đạt yêu cầu D 0.0-0.5 
Lao động chưa đủ điều kiện xếp loại  0.5 

Đối với từng mức phân loại lao động có các tiêu chuẩn đánh 
giá khác nhau: 

- Đánh giá thành tích làm cơ sỡ để thi đua, khen thưởng 
nhân viên: cuối năm công ty dựa trên kết quả đánh giá thành tích 
vào 4 quí của cá nhân, tập thể  và dựa trên kết quả đạt được của nhân 
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viên trong năm theo bảng tiêu chí xét thưởng (xem phụ lục 7) để tiến 
hành bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng.Các cá nhân, tập thể 
có thành tích xuất sắc sẽ được công ty đề nghị lên NXBGD Đà Nẵng 
xét danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua” và “ Tập thể lao động xuất sắc” 
thông qua Bản khai thành tích. Ngoài ra, đối với trường hợp lao động 
hợp đồng có thời hạn và khoán gọn thì mức thưởng theo hệ số phân 
loại lao động hàng quí. 

- Đánh giá thành tích làm cơ sở để đề bạt, thuyên chuyển 
công tác: Công ty và NXBGD có sự thuyên chuyển nhân viên với 
nhau ví dụ như năm 2013 có 2 nhân viên được điều về từ Công ty CP 
In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.Việc thuyên chuyển hay đề bạt đó dựa 
trên thành tích mà nhân viên đạt được thể hiện ở các danh hiệu thi 
đua, xếp loại lao động thông qua kết quả đánh giá thành tích. 

- Mục đích khác như: các cá nhân thực sự có thành tích trong 
quý, song không đạt được mức xếp loại lao động vì mắc lỗi đi sớm 
về muộn, thì hội đồng thi đua khen thưởng căn cứ vào tình hình thực 
tế và kết quả thành tích quả quý trước mà xét đặt cách từ mức lao 
động đạt yêu cầu trở lên. 

2.2.2. Thực trạng việc xác định tiêu chí đánh giá 
a. Tiêu chí đánh giá 
a1.  Đối với cá nhân 

* Tiêu chí đánh giá phục vụ cho mục đích trả lương: vào cuối 
quí công ty dựa trên các tiêu chí sau để xếp loại lao động làm cơ sở 
tính lướng cho các tháng trong quí tiếp theo: Hoàn thành khối lượng, 
định mức, các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao, ngày 
công lao động, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp 
luật của nhà nước, Nội quy, Quy chế của NXBGD Việt Nam, đi 
muộn về sớm, phê bình nhắc nhở.  

*Tiêu chí đánh giá phục vụ cho mục đích thi đua khen thưởng: 
dựa vào các tiêu chí do NXBGD Việt Nam qui định cho các danh 
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hiệu: Danh hiệu lao động tiên tiến, Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ 
sở, Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, Danh hiệu chiến sĩ thi đua    
toàn quốc 

a2. Đối với tập thể: Các tập thể trong diện bình xét danh hiệu 
thi đua là các tập thể đã thành lập và hoạt động đủ 10 tháng trong 
năm trở lên và được đánh giá dựa trên các tiêu chí được qui định 
riêng cho từng danh hiệu bởi NXBGD Việt Nam 

b. Nội dung tiêu chí đánh giá 
Công ty đã có sự kết hợp giữa các nội dung đánh giá dựa trên 

kết quả, đánh giá giá dựa trên hành vi và đánh giá dựa trên đặc điểm 
trong công tác đánh giá thành tích nhân viên để phục vụ cho các mục 
đích khác nhau, phù hợp với từng phòng ban khác nhau. 

2.2.3. Phương pháp đánh giá thành tích trong công ty 
Hiện nay, công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty 

cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng chủ yếu là đánh giá 
dựa thông qua các phương pháp sau: 

Phương pháp viết bản nhận xét:Bản tự nhận xét được thực 
hiện vào cuối quý theo mẫu có sẵn  

Phương pháp thang đo: mới chỉ sử dụng để mô tả các mức độ 
thành tích của nhân viên thông qua các mức hệ số thành tích. Thực tế 
chưa thực hiện lượng hóa đối với các tiêu chuẩn. Công ty chưa thiết 
kế mẫu đánh giá để hỗ trợ người đánh giá khi sử dụng phương pháp 
thang điểm. 

Phương pháp ghi chép sự kiện điển hình: phương pháp này 
công ty áp dụng để theo dõi mức độ đi sớm về muộn hằng ngày của 
nhân viên được thực hiện trong từng phòng ban và theo dõi mức bị 
phê bình của nhân viên trong thời gian được đánh giá để cuối quý 
xếp loại. 

2.2.4. Thời gian đánh giá 
Chu kỳ đánh giá được thực hiện theo quý để tính lương cho 
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nhân viên và cuối năm để xét thi đua khen thưởng cho các cá nhân và 
tập thể có thành tích xuất sắc. 

Tác giả nhận thấy thời gian đánh giá như thế là hợp lý. 
2.2.5. Đối tượng thực hiện đánh giá 
- Đối với nhân viên: Nhân viên tự đánh giá bằng cách viết bản 

tự nhận xét  và cấp quản lý đánh giá 
- Đối tượng đánh giá nhằm phục vụ cho công tác thi đua khen 

thưởng: 
+ Đối với cá nhân: Từng danh hiệu khác nhau đối tượng đánh 

giá cũng khác nhau. Danh hiệu lao động tiên tiến do Hội đồng 
TĐKT, Giám đốc. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do Hội đồng 
TĐKT, Hội đồng TĐKT NXBGD Việt Nam, Tổng giám đốc 
NXBGD Việt Nam. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ và danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Hội đồng TĐKT NXBGD Việt Nam, 
Hội đồng TĐKT Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Đối với tập thể: Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến do Hội 
đồng TĐKT công ty xét, Giám đốc công ty công nhận. Danh hiệu tập 
thể lao động xuất sắc do Hội đồng TĐKT công ty xét, Hội đồng 
TĐKT NXBGD Việt Nam xét, Tổng giám đốc NXBGD Việt Nam 
quyết định công nhận. 

2.2.6. Phản hồi kết quả đánh giá thành tích nhân viên 
Mặc dù, việc phản hồi kết quả đánh giá là một việc khá quan 

trọng trong nội dung đánh giá nhân viên. Tuy nhiên, hiện nay Công tác 
đánh giá thành tích nhân viên tại công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển 
Giáo dục Đà Nẵng mới chỉ được thực hiện theo một chiều, chưa có sự 
phản hồi kết quả với nhân viên. 
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2.3. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CỦA 
CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG 
CÔNG TY 

2.3.1. Ưu điểm 
Công ty đã có các tiêu chí đánh giá, phân loại thành tích, bình 

xét thi đua… Các tiêu chuẩn khá rõ ràng và cụ thể. Thời gian đánh 
giá theo quý tương đối hợp lý. Công ty đã sử dụng kết quả đánh giá 
vào trả lương, khen thưởng và làm cơ sở để thuyên chuyển, đề bạt.  

2.3.2. Hạn chế 
Trước hết, mục đích đánh giá thành tích nhân viên chỉ dừng lại 

ở các mục đích quyết định hành chính, công cụ đánh giá thành tích 
chưa phát huy được chức năng như là công vụ phát triển nhân viên.  

Qui trình đánh giá chỉ được thực hiện theo một chiều nhân 
viên tự đánh giá và gởi lên trưởng phòng xét duyệt, chưa có sự tham 
gia của các đối tượng khác cũng như chưa có sự phản hồi kết quả 
đánh giá để cho kết quả đánh giá khách quan và chính xác hơn. 

 Phương pháp đánh giá vẫn chưa thật sự hiệu quả 
 Biểu mẫu đánh giá chưa đầy đủ và còn sơ sài.  
2.3.3. Nguyên nhân 
Đánh giá thành tích nhân viên là một công việc khó khăn và 

phức tạp. Công ty là một doanh nghiệp vận hành theo qui chế nhà 
nước nên gặp khó khăn trong việc xây dựng và thực hiện hoạt động 
đành giá. 

Công tác đánh giá thành tích chưa được lãnh đạo và nhân viên 
chú trọng. Cấp lãnh đạo chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, chức năng 
cũng như mục đích của công tác đánh giá thành tích nhân viên. 

Chưa xây dựng hệ thống đánh giá thành tích một cách khoa 
học và hợp lý. Chưa có sự trao đổi trực tiếp giữa nhân viên và nhà 
quản lý về công tác đánh giá thành tích. 

Công tác đành giá thành tích nhân viên mang tính hình thức, 
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không khuyến khích nhân viên cải thiện thành tích, phat huy năng 
lực của mình trong công việc. Do vậy, trong bối cảnh môi trường 
kinh doanh ngày càng cạnh tranh, để đáp ứng những mục tiêu chiến 
lược trong kinh doanh đòi hỏi công ty phải có những phương hướng, 
biện pháp để tăng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, nhằm phát huy 
sức mạnh của nhân viên. 

 
CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC  
ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG 

 
3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 
ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY 

3.1.1. Định hướng phát triển của NXBGD Việt Nam 
Theo Đề án Đổi mới Chương trình, SGK phổ thông sau 2015, 

các định hướng xây dựng chương trình, SGK mới là tiếp cận theo 
hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học, đẩy mạnh đổi 
mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục theo hướng phát 
triển năng lực cho học sinh, đổi mới đánh giá kết quả giáo dục theo 
yêu cầu phát triển năng lực, điều chỉnh hài hòa, cân đối giữa “dạy 
chữ”, “dạy người” và từng bước “dạy nghề”. Nội dung giáo dục 
mang tính cơ bản, hiện đại, thực tiễn giúp hình thành và phát triển 
các năng lực học tập và phẩm chất học sinh. 

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc 
ứng dụng các tiện ích này vào giáo dục là một xu thế tất yếu. Vì thế, 
trong những năm tới, sách điện tử sẽ được sử dụng phổ biến trong 
chương trình dạy và học. 

Trong giai đoạn sau 2015 NXBGD Việt Nam sẽ cho ra đời 
những cuốn sách giáo khoa điện tử mang nội dung của hơn 400 cuốn 
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sách giáo khoa và sách giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12. 
3.1.2. Mục tiêu chiến lược phát triển của công ty  
Tập trung phát triển nghề truyền thống: Kiên trì mục tiêu Đầy 

đủ -  Đồng bộ - Kịp thời với khẩu hiệu thương mại “ Phát triển sản 
phẩm – Đảm bảo chất lượng – Giá cả hợp lý – Phủ kín thị trường”  

Tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh: lịch giáo dục, 
sách tham khảo điện tử, đầu tư tài chính, cho thuê kho bãi và văn 
phòng… 

Phấn đấu đảm bảo cổ tức cho cổ đông ít nhất 12% - 17%/năm. 
Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên công ty được 
ổn định và gia tăng, tăng cường công tác từ thiện và đền ơn đáp 
nghĩa 

Kiểm soát tốt tính an toàn của công ty về mọi mặt, phấn đấu 
trở thành đơn vị mạnh trong xuất bản, in và phát hành sách. Từng 
bước xây dựng và bảo vệ thương hiệu, tạo “đặc trưng” của DEIDCO. 

3.1.3. Mục tiêu chung của công ty trong năm 2014-2015 
- Hoàn thành 100% kế hoạch đề tài mới 2014 đảm bảo đúng 

tiến độ, chất lượng và tiếp cận phương pháp mới, làm mới sách củ 
thông qua việc làm sách điện tử IseeBooks với mục tiêu là xuất bản 
gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và góp phần nâng cao 
phương pháp tự học của học sinh, nghiên cứu chuẩn bị cho việc thay 
đổi chương trình sách giáo khoa sau năm 2015. Tổ chức kiểm soát 
chặt chẽ quá trình thực hiện đảm bảo bình quân mỗi khu vực được 
500.000 bảng và tăng trưởng tối thiểu 10%. 

- Công tác tài chính: Củng cố và hoàn thiện các chính sách nội 
bộ đảm bảo đúng quy định cải tiến và vận hành có hiệu quả ban quản 
lý và thu hành công nợ, đảm bảo 100% đối tượng công nợ được đối 
chiếu hằng quý, tỷ  lệ thu hồi công nợ đối với nguồn vốn công ty khu 
vực đạt 97%, đối với các khu vực sách tham khảo đạt 80% trở lên, tỷ 
lệ chung từ 93% trở lên. 
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- Về con người: 100% cán bộ nhân viên đều được phổ biến các 
chính sách, pháp luật về lao động, nghị quyết của Đảng, cán bộ nhân 
viên đều được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ phấn đấu 70% đạt 
yêu cầu về nhân lực theo tiêu chuẩn chức danh đã ban hành. 

3.1.4. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của công ty 
trong thời gian đến 

Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020 về nguồn nhân lực 
công ty bám sát phương châm đó là: Lấy việc phát triển nguồn nhân 
lực có trình độ, chất lượng cao làm mục tiêu chính 

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức đảm 
bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính năng động sáng tạo và vận 
hành theo hướng chuyên nghiệp 

Về số lượng trong năm tới công ty tạm thời giữ ổn định, không 
bổ sung thêm lao động 

Xây dựng môi trường làm việc công bằng, bình đẳng, nâng 
cao đời sống tinh thần cho mỗi cán bộ công nhân viên. 
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH 
GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 

3.2.1. Hoàn thiện việc xác định mục đích đánh giá thành 
tích 

a. Các mục tiêu duy trì 
- Đánh giá thành tích nhân viên làm cơ sở cho việc trả lương 

và thi đua khen thưởng 
- Đánh giá thành tích để làm cơ sở đề bạt, thuyên chuyển 
b. Các mục tiêu bổ sung 
Ngoài các mục đích đánh giá để ra quyết định hành chính, 

công ty nên sử dụng kết quả đánh giá như là công cụ để phát triển 
nhân viên: 

- Củng cố và duy trì thành tích nhân viên 
- Cải thiện thành tích  
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- Xác định mục tiêu phát triển nghề nghiệp:   
- Xác định nhu cầu đào tạo:     
3.2.2. Hoàn thiện việc xác định tiêu chí đánh giá 
a. Xác định căn cứ và cách thức xây dựng tiêu chí đánh giá 
Các tiêu chí đánh giá phải được thiết lập căn cứ trên bản mô tả 

công việc và mục tiêu đã thống nhất giữa lãnh đạo và nhân viên.  
Trên cơ sở mục tiêu chung của công ty, các phòng, ban xác 

định mục tiêu cụ thể cho từng đơn vị của mình và mục tiêu cho từng 
cá nhân.  

Tiêu chí đánh giá được xây dựng trên cơ sỡ các cuộc thảo luận 
dân chủ, cán bộ quản lý và nhân viên cùng bàn bạc thảo luận để đi 
đến thống nhất các tiêu chí đánh giá 

b. Hoàn thiện tiêu chí đánh giá cá nhân 
Trước tiên, để tránh sự trùng lặp giữa các mức xếp loại hàng quí 

với các danh hiệu thi đua cá nhân, cụ thể mức xếp loại hành quí có 
Lao động tiên tiến và danh hiệu thi đua cá nhân có Danh hiệu lao động 
tiên tiến, công ty cần đổi các danh hiệu xếp loại nhân viên quý như 
sau: Gồm 5 mức độ : Nhân viên xếp loại A1, A2, B, C và không đủ 
điều kiện để xếp loại, tương ứng với 5 mức xếp loại công ty đã đưa ra. 
Các hệ số phân loại:  A1: 1.3, A2: 1.0, B: 0.8, C: 0.0-0.5, Lao động 
chưa đủ điều kiện xếp loại: 0.5 

Để công tác đánh giá thành tích được thực hiện thành công 
công ty nên xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công việc của nhân 
viên, có sự kết hợp 03 nội dung đánh giá dựa trên đặc điểm, dựa trên 
hành vi và dựa trên kết quả. 

Tiêu chí mức độ hoàn thành nhiệm vụ: đây là tiêu chí đánh giá 
dựa trên kết quả. Hiệu quả làm việc của nhân viên được xác định bằng 
cách so sánh kết quả công việc thực tế với mục tiêu và chuẩn mực đã 
được xác định trước, các chỉ tiêu có thể bao gồm: khối lượng công việc, 
chất lượng công việc và thời gian hoàn thành công việc. Tiêu chí đánh 



  20 

giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được đề xuất như sau: 
Xếp loại Tiêu chí Định nghĩa 

A1 Hoàn thành xuất sắc 
Hoàn thành 100% công việc được 
giao, vượt kế hoạch trên 30%, hiệu 
quả đạt từ mức yêu cầu trở lên 

A2 Hoàn thành vượt trội 
Hoàn thành 100% công việc được 
giao, vượt kế hoạch từ 10%-29%, 
hiệu quả đạt từ mức yêu cầu trở lên 

B Hoàn thành nhiệm vụ 
Hoàn thành từ 90%- 100% công 
việc được giao, đảm bảo đúng tiến 
độ 

C Chưa hoàn thành 
nhiệm vụ 

Hoàn thành dưới 90% công việc 
được giao 

Chưa đủ 
ĐK  xếp 

loại 
 

 

 

Ngoài ra, vào cuối năm công ty dựa trên các tiêu chí về kết 
quả mà công ty đưa ra để tính vào lương thưởng (xem phụ lục 7) 

Tiêu chí chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp 
luật của nhà nước, Nội quy, Quy chế của NXBGD Việt Nam: Tiêu 
chí này được đánh giá dựa trên hành vi thông qua việc ghi chép lại 
các sự kiện điển hình để làm cơ sở cho việc xếp loại và tiêu chí này 
được qui định như sau: 

- Luôn gương mẫu chấp hành đúng các qui định: xếp loại A1 
- Vi phạm nội qui công ty từ 1 đến 2 lần ở mức độ nhẹ, không 

ảnh hưởng đến công việc mà vẫn đảm bảo công việc diễn ra tốt đẹp: 
xếp loại A2 

- Vi phạm từ 2 đến 3 lần: xếp loại B và tùy theo mức độ nặng 
nhẹ mà vị nhắc nhở, viết kiểm điểm hay phạt cảnh cáo. 

- Vi phạm từ 3 lần trở lên: xếp loại C và với mức độ nghiêm 
trọng thì bị kỷ luật, viết kiểm điểm, giảm trừ lương hay bị sa thải. 

Tiêu chí học tập bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ 
tay nghề: Tiêu chí này đánh giá dựa trên đặc điểm cá nhân. Mỗi loại 
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công việc sẽ yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề khác nhau. 
Tác giả đề xuất không đưa vào tiêu chuẩn đánh giá hàng quí để tính 
lương nhân viên nên đưa vào đánh giá để phục vụ cho công tác thi 
đua cuối năm hoặc đưa ra quyết định thuyên chuyển, đề bạt khi có 
nhu cầu. 

Các tiêu chí về hành vi như ngày công, thời gian đi trể về sớm, 
phê bình nhắc nhở mà NXBGD Việt Nam đưa ra tương đối rõ ràng 
cụ thể, công ty cần duy trì và phát huy. 

Tuy nhiên, với đánh giá trên không giúp tìm ra được các biện 
pháp cụ thể nhằm giúp nhân viên phát huy điểm mạnh và khắc phục 
điểm yếu. Chính vì thế cần phải có thêm các tiêu chí khác như kỹ 
năng làm việc. 

3.2.3. Hoàn thiện phương pháp đánh giá 
Công ty nên duy trì các phương pháp thang điểm cùng với 

phương pháp ghi sự kiện điển hình để đánh giá phân loại lao động 
làm cơ sở trả lương và xác định nhân viên có thành tích vượt trội để 
thực hiện thi đua khen thưởng cuối năm. 

Công ty xây dựng thang đo dưới dạng thang điểm và qui định 
năm mức độ thành tích để đánh giá các tiêu chí về mức độ hoàn 
thành công việc và thái độ lao động. Phân điểm chấm theo các mức 
thành tích A1, A2, B, C và chưa đủ điều kiện xếp loại tương ứng với 
các hệ số thành tích. Điểm đánh giá kết quả thực hiện công việc và 
điểm đánh giá thái độ lao động sẽ được kết hợp để xét lương các 
tháng trong quí tiếp theo 

Tác giả đề xuất công ty ứng dụng công nghệ thông tin vào quá 
trình đánh giá để theo dõi giờ giấc đi làm của nhân viên qua thẻ điện tử 
cá nhân. Phương pháp quản lý nhân viên bằng chương trình phần mềm 
như phần mềm Career Tracker. Với cơ sở dữ liệu ghi nhận những thành 
tích và khả năng chuyên môn của nhân viên, phần mềm có thể đánh giá 
được nhân viên nào phù hợp với công việc, cũng như những chương 
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trình đào tạo cần thiết cho nhân viên.Với các phương pháp trên, trong 
quá trình đánh giá cấp trên sẽ có những nhìn nhận về những điểm mạnh, 
điểm yếu kém của nhân viên để xác định hướng phát triển nhân viên, 
phát hiện tiềm năng nhân viên đối với từng công việc 

3.2.4. Đối tượng thực hiện đánh giá  
Bổ sung thêm đối tượng thực hiện đánh giá nhân viên 
Tham khảo các tài liệu nghiên cứu về đánh giá nhân viên kết 

hợp kết quả khảo sát thực tế, tác giả đề xuất đánh giá 3600 tức là 
ngoài 2 đối tượng cấp trên đánh giá và cá nhân tự đánh giá, công ty 
nên bổ sung đối tượng đồng nghiệp đánh giá và khách hàng đánh giá. 
Với tình hình thực tế và tính chất đặc thù của hoạt động sản xuất 
kinh doanh tại công ty, cán bộ nhân viên không làm việc trực tiếp với 
khách hàng tiêu dùng cuối cùng. Do vậy, việc khách hàng tham gia 
vào đánh giá chỉ áp dụng đánh giá cho các nhân viên phụ trách các 
khu vực và khách hàng chính là các đại lý ở các Tỉnh.  

3.2.5. Phản hồi kết quả đánh giá nhân viên 
Đánh giá thành tích nhân viên chưa thể gọi là hoàn hảo nếu 

không tổ chức tốt được một hệ thống thông tin phản hồi. Kết quả của 
quá trình đánh giá cũng trở nên thiếu chính xác nếu như nó không 
được phản hồi. 

Có nhiều hình thức phản hồi thông tin như phản hồi chính thức 
và phản hồi phi chính thức. Phản hồi chính thức thì gồm có phản hồi 
bằng văn bản và phản hồi trực tiếp. Ở đây tác giả đề xuất công ty nên 
thực hiện theo hình thức phản hồi trực tiếp. Với hình thức này công ty 
phải tổ chức một cuộc họp để thông báo kết quả đánh giá thành tích 
nhân viên vừa qua cho toàn thể công ty biết 

- Phản hồi từ phía lãnh đạo 
- Phản hồi từ phía nhân viên 
Để buổi thảo luận đạt hiệu quả, người quản lý tổ chức thảo 

luận phải lập kế hoạch và chuẩn bị chu đáo như: xác định mục đích 
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của cuộc thảo luận, xử lý mọi thông tin và chứng cứ thu thập được, 
thống nhất với nhân viên về ngày giờ ngày giờ thực hiện thảo luận 
hàng quí, phổ biến cho nhân viên về mục đích cuộc thảo luận, chọn 
địa điểm để đảm bảo cuộc thảo luận không bị gián đoạn.  
3.3. KIẾN NGHỊ  

- Xây dựng biểu mẫu đánh giá 
Biểu mẫu đánh giá là một trong các công cụ quan trọng quyết 

định tính hiệu quả của việc đánh giá thành tích nhân viên và hỗ trợ 
tích cực cho người thực hiện đánh giá. Vì vậy nhằm đem lại sự thuận 
tiện và nâng cao tính hiệu quả và tính thống nhất cho công tác đánh 
giá đối với từng chức danh công việc, tác giả đề xuất xây dựng biểu 
mẫu đánh giá căn cứ trên các tiêu chuẩn do NXBGD đưa ra. 

- Mặc dù, đã có văn bản hướng dẫn cụ thể trình tự đánh giá 
cách thức chấm điểm nhưng hầu như các cấp quản lý trực tiếp đánh 
giá dựa trên kinh nghiệm chứ chưa có khóa đào tạo cho họ về công 
tác đánh giá thành tích. Vì vậy, cần huấn luyện, đào tạo cấp quản lý 
công tác đánh giá thành tích nhân viên nhằm loại bỏ những lỗi 
thường gặp trong đánh giá để có được kết quả chính xác và công 
bằng hơn. 

- Công ty cần xây dựng nét văn hóa đặc trưng để tạo ra môi 
trường làm việc thân thiện, gắn bó, hòa đồng và có khả năng phát 
huy năng lực của con người 

- Cần nêu cao tình thần trách nhiệm và các kỹ năng đánh giá 
thành tích cho các đối tượng tham gia công tác đánh giá để đảm bảo 
kết quả đánh giá đạt được những mục tiêu đã đề ra. 

Bên cạnh đó cần chú ý các điểm sau đây: 
- Chu kỳ đánh giá phải được duy trì thực hiện đều đặn thường 

xuyên.  
- Hoạt động nghiên cứu phân tích công việc phải được đề cao 

hơn nữa đảm bảo sự công bằng trong công tác đánh giá nhân sự. 
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KẾT LUẬN  
 

Việc đánh giá thành tích của nhân viên đã từ lâu luôn được các 
nhà quản trị quan tâm. Và như một quan hệ nhân quả là ở đâu, nếu 
việc đánh giá nhân sự được coi trọng thì ở đó luôn có được những 
nhân sự tốt nhất với trọn vẹn ý nghĩa của nó. 

Với lợi ích mà đánh giá thành tích nhân viên đem lại bất kỳ 
một doanh nghiệp nào cũng không thể bỏ qua việc xem xét và triển 
khai nó. Đây thật sự là một cơ hội doanh nghiệp vươn lên trong môi 
trường ngày nay khi mà tính cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đặc biệt 
là các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế đang hội nhập mạnh 
với nền kinh tế thế giới, các nhà quản lý phải nhận thức sâu sắc được 
lợi ích của thành tích đánh giá nhân viên, phải nắm bắt được những 
nguyên tắc cơ bản, những mấu chốt để có được một hệ thống đánh 
giá thành tích hiệu quả. 

Trong phạm vi khóa luận này, tác giả đã đề cập tới vấn đánh 
giá thành tích nhân viên, thông qua kiến thức đã được học tại trường, 
kết hợp tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Đà Nẵng để từ đó đưa ra một số kết luận phục vụ cho công 
tác sau này và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác đánh giá thành tích nhân viên tại đây. Hy vọng rằng qua 
khái quát về nghiên cứu công tác đánh giá thành tích nhân viên như 
trên có thể gợi mở cho những nhà quản lý có thêm phương tiện nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 


