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MỞ  ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, con người đóng vai trò 

vô cùng quan trọng quyết định sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh 

tế. Chính vì vậy, các nhà quản lý, lãnh đạo đều đặt mối quan tâm về 

con người lên hàng đầu trong chiến lược xây dựng và phát triển tổ 

chức. Làm thế nào để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nhằm làm 

tăng năng suất lao động và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức là một 

vấn đề khó khăn và đầy thử thách đối với mọi tổ chức trong giai đoạn 

hiện nay. 

Thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế cũng như triển 

khai thực hiện “Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam”, việc đo lường 

và đánh giá đúng khả năng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cũng 

góp một phần đáng kể trong việc xây dựng đội ngũ công chức có chất 

lượng, liêm chính, đáp ứng được sự phát triển của ngành nói riêng và 

sự phát triển của xã hội nói chung, nhằm góp phần nâng cao toàn 

diện về năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc, phẩm chất đạo đức 

và tác phong thực hiện nhiệm vụ. 

Xuất phát từ thực tế trên, tác giả đã chọn đề tài: "Đánh giá 

thành tích nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum" làm luận văn 

nghiên cứu của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến việc 

đánh giá thành tích nhân viên.  

- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đánh giá thành tích 

nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum trong thời gian qua.  

- Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác đánh giá 
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thành tích nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1.  Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài 

Những vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác 

đánh giá thành tích nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Về mặt nội dung: Đề tài nghiên cứu những vấn đề cơ bản của 

việc đánh giá thành tích nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum.  

- Về mặt không gian: Các nội dung trên được tiến hành nghiên 

cứu tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum  

- Về mặt thời gian: Các giải pháp được đề xuất trong đề tài có 

ý nghĩa trong những năm tới.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu  

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu nói trên luận văn tập trung 

nghiên cứu bằng những phương pháp sau:  

- Phương pháp phân tích thực chứng;  

- Phương pháp chuẩn tắc;  

- Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia;  

- Phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, khái quát hóa.  

5. Bố cục của đề tài  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu 

tham khảo, đề tài được trình bày gồm ba chương như sau:  

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công tác đánh giá thành 

tích nhân viên. 

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

tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum. 

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

tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum.  
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ  

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN  

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực và đánh giá thành tích 

nhân viên  

a. Nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực 

- Nguồn nhân lực 

"Nguồn nhân lực là tổng hợp cá nhân những con người cụ thể 

tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các nhân tố về thể chất 

và tinh thần được huy động vào quá trình lao động." [1, tr.5] 

- Quản trị nguồn nhân lực 

“Quản trị nguồn nhân lực là thiết kế các chính sách và thực 

hiện các lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho con người đóng góp giá trị 

hữu hiệu nhất cho tổ chức, bao gồm các lĩnh vực: hoạch định nguồn 

nhân lực, phân tích, thiết kế công việc, chiêu mộ và lựa chọn, đánh 

giá thành tích, đào tạo, phát triển, thù lao, sức khỏe và an toàn nhân 

viên, và tương quan lao động...” [8, tr.01] 

b. Đánh giá thành tích nhân viên 

Nhân viên là người có trình độ chuyên môn, là người làm việc 

trong một cơ quan, tổ chức, có thể đảm nhận một chức vụ hay vị trí 

nào đó trong cơ quan, tổ chức đó.  

Theo giáo trình Quản trị nguồn nhân lực của trường Đại học 

Kinh tế Đà Nẵng, 2006: "Đánh giá thành tích là tiến trình đánh giá 

những đóng góp của nhân viên cho tổ chức trong một giai đoạn." [8, 

tr.161] 

1.1.2. Ý nghĩa của việc đánh giá thành tích nhân viên  

Đánh giá thành tích là một công việc rất quan trọng trong quản 
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trị nguồn nhân lực. 

Bảo đảm sự thống nhất giữa hành vi công việc và chiến lược tổ 

chức. 

Bảo đảm sự nhất quán giữa hành vi công việc và giá trị tổ 

chức. 

1.1.3. Các chức năng của đánh giá thành tích nhân viên 

Đánh giá thành tích là công cụ phát triển nhân viên 

Đánh giá thành tích như là một công cụ hành chính nhằm quản 

trị nguồn nhân lực tốt hơn. 

1.2. NỘI DUNG CỦA ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN  

1.2.1. Xác định mục tiêu đánh giá  

+ Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên. 

+ Kích thích, động viên nhân viên có những ý tưởng sáng tạo. 

+ Lập các kế hoạch nguồn nhân lực.  

+ Phát triển nhân viên. 

+ Tuân thủ quy định của pháp luật.  

+ Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực của doanh 

nghiệp.  

1.2.2. Xác định tiêu chí đánh giá  

a. Thiết lập tiêu chí đánh giá  

Thiết lập tiêu chí đánh giá trên cơ sở phân tích công việc và 

bản mô tả công việc. Tiêu chí đánh giá được xây dựng nhằm đo 

lường mức độ thực hiện công việc của nhân viên.  

b. Các yêu cầu đối với tiêu chí đánh giá  

Các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc cần phải đáp 

ứng nguyên tắc SMART [6, tr.239]: 

- Cụ thể (S- specify).  

- Đo lường được (M-Measurable).  
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- Phù hợp thực tiễn (A-Achieveable).  

- Có thể tin cậy được (R-Realistics). 

- Thời gian thực hiện/hoàn thành công việc (T-Timebound).  

c. Các loại tiêu chí đánh giá: Có 04 loại tiêu chí đánh giá: 

- Tiêu chí đánh giá dựa trên đặc điểm cá nhân 

- Tiêu chí đánh giá dựa trên hành v  

- Đánh giá dựa trên kết quả thực hiện công việc 

- Tiêu chí đánh giá dựa trên năng lực.  

1.2.3. Lựa chọn phƣơng pháp đánh giá  

- Phương pháp xếp hạng luân phiên 

- Phương pháp so sánh cặp  

- Phương pháp bảng điểm 

- Phương pháp lưu giữ 

- Phương pháp quan sát hành vi 

- Phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO)  

- Phương pháp đánh giá bằng định lượng. 

1.2.4. Thời điểm đánh giá thành tích 

Tùy thuộc vào mục tiêu, phương pháp đánh giá mà thời điểm 

tiến hành đánh giá sẽ khác nhau: có thể theo tháng, quý, 6 tháng hay 

định kỳ hằng năm. Nếu việc đánh giá quá dài thì nhà quản lý ít có cơ 

hội điều chỉnh và giảm đi ý nghĩa của công tác đánh giá.  

1.2.5. Đối tƣợng thực hiện đánh giá  

- Nhân viên tự đánh giá 

- Đồng nghiệp đánh giá lẫn nhau 

- Cấp trên trực tiếp đánh giá cấp dưới 

- Cấp dưới đánh giá cấp trên 

- Khách hàng đánh giá 

- Đánh giá 360
o
:  
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1.2.6. Thực hiện đánh giá thành tích  

a. Biểu mẫu đánh giá thành tích 

Nhân viên đánh giá thực hiện so sánh, phân tích kết quả thực 

hiện công việc của nhân viên với tiêu chí được giao thông qua biểu 

mẫu đánh giá. Sau khi hoàn thành việc thu thập dữ liệu về thành tích 

nhân viên, tiến hành đánh giá thành tích nhân viên dựa trên các dữ 

liệu đã thu thập được và đưa ra kết quả đánh giá. 

b. Các lỗi thường mắc trong thực hiện đánh giá thành tích 

Theo Dessler, các sai lầm thường mắc phải trong đánh giá kết 

quả thực hiện công việc của nhân viên trong thực tế gồm có [6, 

tr.256-257]: 

- Tiêu chuẩn không rõ ràng:  

- Lỗi thiên kiến  

- Xu hướng thái quá  

- Xu hướng trung bình chủ nghĩa  

- Lỗi định kiến:  

c. Đào tạo người đánh giá thành tích 

Để nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá thành tích, cần đào 

tạo người đánh giá thành tích để có được các đánh giá chính xác và 

đáng tin cậy.  

Người đánh giá thành tích được đào tạo sẽ giảm thiểu các lỗi 

trong khi thực hiện đánh giá. Đồng thời người đánh giá cũng cần 

được đào tạo những kỹ năng giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá 

trình đánh giá thành tích. 

1.2.7. Sử dụng kết quả đánh giá và phản hồi kết quả đánh 

giá 

Cán bộ quản lý nên thảo luận với nhân viên về kết quả đánh 

giá, tìm hiểu những điều nhất trí và những điều chưa nhất trí trong 
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cách đánh giá, chỉ ra những điểm tốt cũng như những điểm cần khắc 

phục, sửa chữa trong thực hiện công việc của nhân viên. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH 

GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN  

1.3.1. Các nhân tố môi trƣờng bên ngoài  

- Trình độ dân trí 

- Nhân tố văn hóa - xã hội 

- Các quy định có tính ràng buộc của Nhà nước 

 1.3.2. Các yếu tố môi trƣờng bên trong  

- Văn hóa của tổ chức 

- Các đoàn thể và tổ chức công đoàn 

- Cơ cấu tổ chức của đơn vị 

Ngoài ra các yếu tố như đặc thù công việc ở mỗi bộ phận khác 

nhau, mức độ phức tạp của công việc, khả năng hoàn thành công việc 

dài hay ngắn cũng ảnh hưởng đến công tác đánh giá thành tích của 

nhân viên.  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 

NHÂN VIÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH KON TUM 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CỤC THUẾ TỈNH KON TUM  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Cục Thuế 

tỉnh Kon Tum 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Cục Thuế tỉnh Kon Tum 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Cục Thuế tỉnh 

Kon Tum 

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế tỉnh 

Kon Tum gồm 11 Phòng chức năng và 10 Chi cục Thuế huyện, thành 

phố với trên 342 cán bộ công chức. 

2.1.4. Tình hình hoạt động của Cục Thuế tỉnh Kon Tum 

qua các năm  

Trong những năm qua, ngành thuế Kon Tum đã có nhiều cố 

gắng vươn lên và liên tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị 

được giao, số thuế huy động vào NSNN năm sau luôn cao hơn năm 

trước. Đặc biệt trong năm 2014, đã huy động vào NSNN được 1.817 tỷ 

đồng thuế các loại, đạt 105,4% so với dự toán UBND tỉnh giao, đạt 

112,3% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 108,7%  so với cùng kỳ 

năm 2013.  

2.2. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CỤC 

THUẾ TỈNH KON TUM 

2.1.1. Về số lƣợng công chức  

Số lượng công chức của Cục Thuế tỉnh Kon Tum tính đến thời 

điểm 31/12/2014 là 342 người.                                            

2.2.2. Cơ cấu lao động theo giới tính 
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2.2.3. Về chất lƣợng 

-  Trình độ chuyên môn 

- Về trình độ ngoại ngữ, chính trị, tin học  

- Cơ cấu ngạch công chức 

- Nhân lực tuyển dụng mới 

 2.2.4. Một số chính sách đối với công chức  

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 

NHÂN VIÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH KON TUM 

2.3.1. Thực trạng việc xác định mục tiêu đánh giá thành tích  

Hiện nay mục tiêu đánh giá thành tích tại VP Cục Thuế tỉnh 

Kon Tum chủ yếu phục vụ cho hai mục tiêu chính sau:  

a. Đánh giá thành tích để trả thu nhập tăng thêm hàng tháng 

Hiện nay thu nhập hàng tháng của nhân viên bao gồm hai 

phần:  

- Phần thứ nhất là lương cơ bản theo quy định tại Nghị Định số 

204/2004/NĐ-CP  ngày 14/12/2004 của Chính phủ.  

- Phần thứ hai là thu nhập tăng thêm từ tiết kiệm biên chế và 

chi tiêu từ bộ máy quản lý được quy định tại Quyết định số 1089/QĐ-

TCT ngày 05/08/2011 của Tổng cục Thuế. Theo đó, kết quả đánh giá 

thành tích và xếp loại thi đua được hưởng lương tăng thêm với hệ số 

theo bảng 2.9 như sau: 

Bảng 2.9. Quy định xếp loại để trả lương tăng thêm hàng tháng 

Kết quả đánh giá thành tích Xếp loại HS lƣơng tăng thêm 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A 1,0 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ B 0,8 

Hoàn thành nhiệm vụ C 0,6 

Không hoàn thành nhiệm vụ D 0 

(Nguồn: Phòng Hành chính-Quản trị-Tài vụ-Ấn chỉ) 
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 Mức chi tiền lương, tiền công đối với nhân viên bình quân 

toàn đơn vị không vượt quá 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với 

cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định đối với cơ quan 

hành chính nhà nước. 

 Việc thực hiện việc đánh giá thành tích nhân viên để trả thu 

nhập tăng thêm hàng tháng được thực hiện cụ thể như sau: 

- Cuối mỗi tháng, từng công chức thực hiện chấm điểm về 

mức độ hoàn thành công việc và cấp trên trực tiếp quản lý xác nhận 

kết quả đánh giá, sau đó từng phòng chức năng tổng hợp kết quả 

chấm điểm và gửi về phòng Tổ chức cán bộ. Hàng tháng, Ban lãnh 

đạo sẽ tiến hành họp cơ quan để đánh giá mức độ hoàn thành công 

việc của toàn cơ quan dựa trên kết quả tổng hợp chấm điểm thi đua 

mà phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp lên để làm cơ sở xếp loại 

A,B,C,D và tính thu nhập tăng thêm hàng tháng đối với từng cán bộ 

công chức.  

b. Đánh giá thành tích định kỳ hàng năm 

Hàng năm toàn bộ nhân viên VP Cục Thuế tỉnh Kon Tum đều 

thực hiện đánh giá định kỳ theo mẫu có sẵn với các chỉ tiêu chung 

làm cơ sở đánh giá kết quả công việc của nhân viên trong một năm, 

và bình bầu khen thưởng thi đua cuối năm đối với từng nhân viên.  

c. Mục tiêu khác của công tác đánh giá thành tích 

Đánh giá thành tích làm cơ sở để xét nâng lương thường xuyên 

và nâng lương trước hạn. 

Đánh giá thành tích làm cơ sở cho việc quy hoạch, bổ nhiệm 

cán bộ 

2.3.2. Thực trạng về tiêu chí đánh giá thành tích  

a. Xác lập tiêu chí đánh giá thành tích  

Việc đánh giá thành tích được thực hiện theo Quy định về tiêu 
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chí đánh giá kết quả thi đua đối với tập thể, cá nhân thuộc Cục Thuế 

ban hành kèm theo Quyết định số 202/QĐ-TCT, tập trung vào bốn 

tiêu chí. 

Các tiêu chí nêu trên còn chung chung, mang tính định tính và 

thiếu tiêu chuẩn cụ thể cho từng đối tượng được đánh giá. 

b. Việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí đánh giá  

Các tiêu chí đánh giá thành tích hiện nay tại VP Cục Thuế tỉnh 

Kon Tum chưa thực sự đáp ứng được các yêu cầu của công tác đánh 

giá thành tích.  

- Cấp trên trực tiếp thường phân công nhiệm vụ đối với từng 

nhân viên theo cảm tính, không định lượng hết công việc cũng như 

chất lượng xử lý và thời gian hoàn thành cụ thể từng công việc.  

- Lãnh đạo không có tiêu chuẩn đánh giá thành tích cụ thể để 

kiểm tra việc thực hiện công việc của nhân viên và giám sát kết quả 

thực hiện sau kiểm tra.  

- Kết quả đánh giá thành tích của lãnh đạo chưa đánh giá đúng 

và đầy đủ kết quả hoàn thành công việc của nhân viên.  

c. Loại tiêu chí đánh giá  

Các tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên tại VP Cục Thuế 

tỉnh Kon Tum chỉ tập trung vào các tiêu chí về đặc điểm cá nhân và 

về hành vi lối sống, đạo đức kỷ luật lao động nói chung mà chưa 

đánh giá toàn diện về nhân viên. Chưa sử dụng những tiêu chí về các 

tố chất, năng lực, tiềm năng và các hành vi cụ thể liên quan tới công 

việc, đặc thù của ngành Thuế. 

2.3.3. Thực trạng về phƣơng pháp đánh giá thành tích 

nhân viên  

- Phương pháp bảng điểm đánh giá: Hàng tháng, công chức 

chấm điểm dựa trên bảng chi tiết các tiêu chí đánh giá hoàn thành 
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nhiệm vụ.Sau khi tự chấm điểm đối với từng tiêu chí, cá nhận tự xếp 

loại mức độ hoàn thành công việc của mình. Sau đó, trưởng phòng 

xác nhận vào bảng tự chấm điểm và gửi cho phòng Tổ chức cán bộ 

tổng hợp. 

- Phương pháp báo cáo:  Cuối mỗi năm, công chức có bản tự 

nhận xét đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

năm thông qua phương pháp báo cáo, trong đó nêu lên những ưu, 

nhược điểm trong quá trình công tác đối với từng tiêu chí đánh giá, từ 

đó tự đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc dựa trên kết quả 

tự chấm điểm thi đua hàng tháng.  

- Phương pháp thang đo: Sau khi tự đánh giá bằng hình thức 

báo cáo, VP Cục Thuế tỉnh Kon Tum sử dụng phương pháp thang đo 

để mô tả các mức độ thành tích của nhân viên thông qua xếp loại 

thành tích với 04 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Phương pháp bỏ phiếu bình bầu: Tập thể nhân viên các 

phòng tham gia góp ý và bỏ phiếu tín nhiệm, đánh giá, phân loại mức 

độ hoàn thành công việc của từng nhân viên. 

2.3.4. Thực trạng về thời điểm đánh giá thành tích nhân 

viên  

Đối với công tác đánh giá thành tích làm cơ sở cho việc quy 

hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ 

chỉ được tiến hành khi có yêu cầu cần xem xét, bổ nhiệm.  

 Đối với công tác đánh giá thành tích để trả lương tăng thêm 

thì việc đánh giá được thực hiện hàng tháng.  

 Đối với công tác đánh giá thành tích nhân viên để xếp loại, 

khen thưởng, xét nâng lương trước hạn hàng năm thì thực hiện vào 

cuối năm thông qua phiếu đánh giá. 
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2.3.5. Thực trạng về đối tƣợng thực hiện đánh giá thành 

tích nhân viên  

Hiện nay đối tượng thực hiện đánh giá thành tích nhân viên tại 

VP Cục Thuế tỉnh Kon Tum bao gồm:  Tự đánh giá của cá nhân nhân 

viên; Tập thể đánh giá; Đánh giá của lãnh đạo quản lý trực tiếp. 

Những đối tượng đánh giá khác như các tổ chức, cá nhân giao 

dịch với cơ quan thuế và cấp dưới chưa được áp dụng tại VP Cục 

Thuế tỉnh Kon Tum trong khi đối tượng này là một nguồn thông tin 

khá hữu ích cho đánh giá thành tích.   

2.3.6. Thực trạng về sử dụng kết quả đánh giá thành tích 

nhân viên  

 Tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum, việc sử dụng kết quả đánh giá 

thành tích công chức chủ yếu để tính thu nhập tăng thêm cho công 

chức, bên cạnh đó kết quả đánh giá công chức cũng được sử dụng 

làm căn cứ để khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển công 

chức.  

Việc đánh giá hàng tháng cũng đã được phản hồi nhưng chưa 

được thường xuyên về kết quả đánh giá thành tích. Việc phản hồi 

cũng chỉ là một chiều, chưa có chiều phản hồi của nhân viên đối với 

kết quả đánh giá thành tích. 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

2.4.1. Thành tựu đạt đƣợc 

- Công tác đánh giá thành tích đã xác định được một số mục 

tiêu hợp lý như: làm cơ sở để trả lương tăng thêm, đánh giá, xếp loại 

công chức cuối năm… 

- Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức căn cứ theo 

kết quả đánh giá thành tích đã góp phần thúc đẩy động lực làm việc 

cho công chức, tạo điều kiện cho công chức cải thiện đời sống vật 
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chất và tinh thần, giúp họ gắn bó hơn với công việc. 

- Một số tiêu chí đánh giá nhân viên được xây dựng tương đối 

phù hợp với mục tiêu đánh giá về đặc điểm cá nhân, đạo đức tác 

phong, hành vi, lối sống của công chức. 

- Cả nhân viên và lãnh đạo Cục Thuế đều tham gia đánh giá. 

2.4.2. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác đánh giá thành tích còn chưa được coi trọng, còn 

mang nặng tính hình thức, hiệu quả không cao. 

- Mục tiêu đánh giá thành tích chưa rõ ràng, chỉ mang tính thủ 

tục hành chính. 

- Thời điểm đánh giá thành tích chưa phù hợp, chưa kịp thời 

cung cấp thông tin phản hồi. 

- Đối tượng đánh giá thành tích: Chủ yếu là tự đánh giá và cấp 

trên đánh giá, chưa có sự tham gia nhiều của đồng nghiệp và của 

khách hàng. 

- Tiêu chí sử dụng để đánh giá thành tích nhân viên thiên về 

định tính, chưa thực sự khoa học vì thế công tác đánh giá còn cảm 

tính, chưa chính xác.  

- Phương pháp đánh giá thành tích cán bộ công chức chưa linh 

hoạt, sáng tạo. 

- Chưa tổ chức thảo luận định kỳ về kết quả đánh giá giữa lãnh 

đạo và công chức. Lợi ích của việc đánh giá chỉ dừng lại ở việc tăng 

lương, khen thưởng, chưa là cơ sở giúp lãnh đạo thiết kế nhu cầu, lập 

kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên, định hướng nghề nghiệp 

cho nhân viên.  

2.4.3. Nguyên nhân 

Nguyên nhân khách quan 

- Đánh giá thành tích nhân viên là một việc khó khăn, nhạy 
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cảm và phức tạp;  

- Những quy định làm cơ sở pháp lý cho công tác đánh giá 

nhân viên còn chưa hoàn thiện, đồng bộ và đầy đủ. 

 Nguyên nhân chủ quan 

- Việc đánh giá thành tích tại VP Cục Thuế tỉnh Kon Tum 

chưa được chú trọng, chưa xác định mục tiêu rõ ràng. 

- Do chưa có bản mô tả công việc cụ thể nên việc theo dõi, 

giám sát thực hiện công việc của cán bộ công chức chủ yếu do các 

trưởng phòng đảm nhiệm. 

- Hệ thống đánh giá với các tiêu chí chung, định tính, không 

thay đổi và theo khuôn mẫu từ trước.  

- Đối tượng đánh giá còn thiếu; chưa thu hút được sự tham gia 

tích cực của khách hàng vào công tác đánh giá nhân viên; phương 

pháp đánh giá không khoa học;  

-  Các cấp lãnh đạo chưa nhìn nhận công tác đánh giá thành 

tích nhân viên là một trong những hoạt động quan trọng.  
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CHƢƠNG 3 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 

NHÂN VIÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH KON TUM  

TRONG THỜI GIAN TỚI 

3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP  

3.1.1. Định hƣớng và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 

của Cục Thuế tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020  

3.1.2. Các quan điểm có tính nguyên tắc khi xây dựng giải 

pháp  

3.1.3. Mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên của Cục 

Thuế tỉnh Kon Tum  

Kết quả đánh giá thành tích sẽ làm cơ sở để trả lương tăng 

thêm, nâng lương định kỳ, nâng lương trước hạn; Luân phiên, luân 

chuyển; Đào tạo; Buộc thôi việc.  

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ 

THÀNH TÍCH 

3.2.1. Xác định rõ định mục tiêu đánh giá  

Việc xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên là rất 

quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống đánh giá thành tích 

nhân viên tại VP Cục Thuế tỉnh Kon Tum. Để những giải pháp hoàn 

thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên đạt hiệu quả cao, lãnh 

đạo Cục Thuế cần nhận định đúng tầm quan trọng trong việc xác 

định mục tiêu đánh giá.  

Một số mục tiêu cần được quan tâm:  

- Đánh giá thành tích để xác định nhu cầu phát triển và đào tạo 

nhân viên. 

- Đánh giá thành tích giúp cho nhân viên làm việc tốt hơn. 
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- Đánh giá năng lực và khả năng của nhân viên để quy hoạch, 

đề bạt, bổ nhiệm, luân phiên, luân chuyển công chức, buộc thôi việc 

khi không hoàn hành nhiệm vụ. 

3.2.2. Hoàn thiện 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 thống nhất giữa lãnh đạo và nhân viên. 

 Bản mô tả công việc cần được xây dựng dưới dạng một văn 

bản giải thích về những nhiệm vụ, trách nhiệm, điều kiện làm việc và 

những vấn đề có liên quan đến một công việc cụ thể. Bản mô tả công 

việc thường bao gồm năm nội dung: Phần xác định công việc; Phần 

tóm tắt về các nhiệm vụ, trách nhiệm thuộc công việc; Phần tiêu chí 

đánh giá hoàn thành công việc; Các điều kiện làm việc; Phần yêu cầu 

về năng lực. 

b. Xác định các loại tiêu chí đánh giá  

b.1. Nhóm tiêu chí chung: Các tiêu chí đánh giá về phẩm chất 

chính trị, đạo đức, lối sống. 

b.2. Các tiêu chí về kết quả thực hiện công việc chuyên môn 

nghiệp vụ. 

* Nhóm công việc tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính: 

bao gồm các tiêu chí đánh giá như sau: 

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý; 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết (đã bàn giao và nhận kết quả xử 

lý từ các bộ phận chuyên môn): đạt 100% tổng số hồ sơ tiếp nhận. 

- Số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn: đạt trên 90% 

tổng số hồ sơ nhận; 

- Số lượng các giải pháp rút ngắn thời gian xử lý công việc; 

- Việc lưu trữ và sắp xếp tài liệu, hồ sơ đã xử lý; 
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- Số lượng các sáng kiến, cải tiến được Cục Thuế công nhận 

và triển khai áp dụng có hiệu quả. 

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định: đáp ứng kịp thời, 

chính xác và đầy đủ thông tin phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo cấp trên. 

* Nhóm công việc tổng hợp, nghiệp vụ: 

- Số lượng và tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được 

giao. 

- Thời gian hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

- Số lượng các văn bản tham mưu Lãnh đạo Cục Thuế ban 

hành; 

- Số lượng các đề xuất, tham mưu được lãnh đạo phòng và 

lãnh đạo Cục Thuế ghi nhận. 

- Số lượng các sáng kiến, cải tiến được Cục Thuế công nhận 

và triển khai áp dụng có hiệu quả. 

- Tỷ lệ hoàn thành các báo cáo đúng thời gian quy định. 

* Nhóm công việc liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra 

thuế: 

- Số lượng các đợt kiểm tra, số công chức, đơn vị, tổ chức 

được kiểm tra trong nội bộ ngành: Theo kế hoạch được lãnh đạo phê 

duyệt. 

- Số lượng các sai phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. 

- Số thuế truy thu và xử phạt trung bình trên một cuộc thanh 

tra, kiểm tra. 

- Số tiền thuế truy thu và xử phạt của các doanh nghiệp đã nộp 

vào NSNN trong năm. 

- Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận và tỉ lệ giải 

quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Số sai phạm của đơn vị, tổ chức 

đã xử lý trong nội bộ ngành trong năm. 
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- Số lượng các sáng kiến, cải tiến được Cục Thuế công nhận 

và triển khai áp dụng có hiệu quả. 

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định: đáp ứng kịp thời, 

chính xác và đầy đủ thông tin phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo cấp trên. 

* Nhóm công việc liên quan đến công tác quản lý thu nợ 

thuế: 

- Tổng số nợ thuế thu được trong năm. 

- Tỷ lệ nợ thuế: không vượt quá tỷ lệ quy định trên tổng số thu 

NSNN theo quy định của Tổng cục Thuế. 

- Tổng số hồ sơ giải quyết, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng thời 

hạn. 

- Số lượng các sáng kiến, cải tiến được Cục Thuế công nhận 

và triển khai áp dụng có hiệu quả. 

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định: đáp ứng kịp thời, 

chính xác và đầy đủ thông tin phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo cấp trên. 

* Nhóm công việc liên quan đến công tác kê khai, kế toán 

thuế: 

- Hạch toán kịp thời chứng từ nộp tiền vào NSNN cho người 

nộp thuế. 

- Tổng số hồ sơ giải quyết xác nhận số nộp NSNN cho người 

nộp thuế, đối chiếu nghĩa vụ nộp thuế. 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng thời hạn (đã xử lý và chuyển cho 

bộ phận trả kết quả). 

- Số vướng mắc về thủ tục có liên quan đến nghĩa vụ nộp 

NSNN của người nộp thuế đã được xử lý, thời hạn xử lý. 

- Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch thực hiện công 

tác kê khai, kế toán thuế khoa học. 

- Việc lưu trữ và sắp xếp tài liệu, hồ sơ đã xử lý; 
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- Tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định: đáp ứng kịp thời, 

chính xác, đầy đủ thông tin phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo cấp trên. 

* Đối với các bộ phận gián tiếp và các bộ phận phụ trợ 

khác (phục vụ, văn thư - lưu trữ, lái xe...): việc xác định các tiêu chí 

đánh giá tương tự theo qui trình trên. 

b.3. Xây dựng các tiêu chí đánh giá về hành vi và thái độ phục 

vụ  

- Các hành vi liên quan đến ý thức phục vụ người nộp thuế: 

- Các hành vi liên quan đến tác phong làm việc, ứng xử giao 

tiếp có văn hoá, đúng mực, niềm nở, khiêm tốn lịch sự với khách 

hàng ... 

b.4. Xây dựng các tiêu chuẩn về năng lực thực hiện công việc 

Trên cơ sở mô tả công việc, yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn, 

tác giả đề xuất các tiêu chuẩn về năng lực thực hiện công việc của 

nhân viên như sau: 

- Đối với cán bộ quản lý bao gồm: Khả năng hoạch định, khả 

năng tổ chức, khả năng lãnh đạo, khả năng kiểm tra, giám sát, khả 

năng giao tiếp, khả năng thu thập và kiểm tra thông tin, khả năng 

quyết định, kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác. 

- Đối với nhân viên chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: kỹ năng 

chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kỹ năng giao tiếp cá 

nhân, cách thức hoàn thành công việc, kỹ năng nắm bắt thông tin… 

Trong đó, các năng lực chính có liên quan mật thiết đến công 

việc bao gồm: 

-Năng lực chuyên môn: Sự am hiểu về chuyên môn nghiệp 

vụ; Nắm vững và vận dụng quy trình thủ tục thực hiện công việc; 

Khả năng lập báo cáo, lập dự toán; Khả năng lập và hoàn thành các 
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kế hoạch cá nhân; Khả năng làm việc độc lập; Sáng kiến trong thực 

hiện công việc. 

- Năng lực quản lý: Khả năng hoạch định, chủ trì; Khả năng 

kiểm tra, giám sát; Khả năng thu thập và kiểm tra thông tin; Khả 

năng ra quyết định; yêu cầu về tư duy, tư duy logic; 

Trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn được lập sẽ hình thành nên biểu 

mẫu tiêu chuẩn đánh giá của nhân viên.  

3.2.3. Hoàn thiện phƣơng pháp đánh giá  

- Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu để đánh giá kết quả 

thực hiện công việc.  

- Sử dụng phương pháp thang điểm đánh giá để đánh giá thái 

độ, kỷ luật lao động. 

+ Xây dựng thang đo dưới dạng thang điểm và quy định năm 

mức độ thành tích trên thang để đánh giá các tiêu chí về thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn.  

+ Phân loại điểm chấm trong quý theo các mức thành tích hoàn 

thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành, không hoàn thành nhiệm 

vụ tương ứng với các mức hệ số thành tích. 

- Sử dụng phương pháp thang điểm đánh giá để đánh giá các 

tiêu chí về năng lực thực hiện công việc nhằm xác định nhu cầu đào 

tạo, phát triển nhân viên và phát hiện tiềm năng nhân viên đối với 

từng công việc để đề bạt, bổ nhiệm. 

Bên cạnh đó, xây dựng thang quan sát hành vi để đánh giá sâu 

hơn đối với một số hành vi liên quan đến thái độ phục vụ khách hàng.  

3.2.4. Hoàn thiện xác định thời điểm đánh giá thành tích 

nhân viên 

- Hàng tháng, lãnh đạo từng phòng thực hiện đánh giá, nhận 

xét về tiến độ thực hiện kết quả công tác và thái độ phục vụ người 
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nộp thuế nhằm phản hồi thông tin kịp thời để nhân viên có thể cải 

thiện thành tích. 

- Hàng quý tổng hợp kết quả đánh giá (là kết quả của 3 tháng) 

về các mặt công việc và thực hiện xếp loại mức độ hoàn thành công 

việc để làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm. 

- Đánh giá tổng hợp cuối năm: kết quả thành tích cuối năm là 

tổng hợp kết quả của các quý và đánh giá toàn diện về năng lực công 

tác trong năm; trong đó, có xem xét đến mức độ cải thiện thành tích. 

3.2.5. Hoàn thiện xác định đối tƣợng thực hiện đánh giá  

Để đảm bảo khách quan và hiệu quả trong công tác đánh giá, 

tác giả đề xuất mô hình đánh giá 360 độ trên cơ sở kết hợp của các 

đối tượng cùng tham gia quá trình đánh giá thành tích.  

3.2.6. Hoàn thiện công tác sử dụng kết quả đánh giá  

a. Thảo luận với nhân viên về kết quả đánh giá  

Hội đồng thi đua - khen thưởng Cục Thuế cần báo cáo kết quả 

đánh giá thành tích nhân viên trong năm cho toàn thể công chức. 

Khuyến khích nhân viên phản hồi với lãnh đạo về kết quả đánh 

giá để có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, nhằm 

động viên nhân viên làm việc hiệu quả hơn và có nhiều cống hiến 

hơn cho tổ chức.  

b. Cải tiến chính sách đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo và phát triển 

nhân viên  

Định kỳ 6 tháng,  lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Kon Tum kiểm tra, 

thảo luận với lãnh đạo các phòng và phòng Tổ chức cán bộ về tiến 

trình thực hiện các mục tiêu, vấn đề vướng mắc và hướng giải quyết 

trong việc đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên. 

Định kỳ hàng năm, Cục Thuế tỉnh Kon Tum căn cứ kết quả 

đánh giá thành tích của từng nhân viên để định hướng quy hoạch; Sử 
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dụng kết quả đánh giá nhân viên trong việc đề bạt, bổ nhiệm vào các 

chức danh lãnh đạo. 

Chính sách đào tạo và phát triển nhân viên phải xuất phát từ 

yêu cầu hiện tại và trong tương lai nhằm đáp ứng mục tiêu: nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thái độ phục vụ người nộp thuế, ý 

thức và trách nhiệm trong công việc…Ưu tiên hỗ trợ đào tạo những 

nhân viên có thành tích yếu kém trong công tác để họ nỗ lực đáp ứng 

những yêu cầu nhiệm vụ trong tương lai.  

c. Khen thưởng đột xuất cán bộ công chức có thành tích 

vượt trội 

Tác giả đề xuất Cục Thuế tỉnh Kon Tum nên khen thưởng đột 

xuất bằng nhiều hình thức nhằm động viên nhân viên có thành tích 

xuất sắc vượt trội trong các phong trào thi đua hoặc có các đề xuất, 

cải tiến đem lại hiệu quả tích cực cho công tác chuyên môn của Cục 

Thuế. 

3.3. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC  

3.3.1. Đào tạo, bồi dƣỡng kỹ năng đánh giá cho các cấp 

lãnh đạo  

3.3.2. Nâng cao nhận thức của cấp lãnh đạo đối với công 

tác đánh giá thành tích nhân viên  

3.3.3. Hoàn chỉnh văn hóa công sở 
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KẾT LUẬN 

 

Qua những phân tích về công tác đánh giá thành tích nhân viêc 

tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum cho thấy, công tác này có ý nghĩa lớn 

trong việc hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Bộ Tài chính, 

Tổng cục Thuế, HĐND-UBND tỉnh giao hàng năm. Tuy nhiên việc 

đánh giá thành tích nhân viên trong cơ quan Cục Thuế tỉnh Kon Tum 

hiện nay chưa được chú trọng, còn mang tính hình thức, chưa bao 

quát hết các mục tiêu của các hoạt động đánh giá. Vì vậy hoàn thiện 

công tác đánh giá thành tích nhân viên tại cơ quan Cục Thuế tỉnh 

Kon Tum là rất cần thiết và cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa 

trong thời gian tới.  

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá thành tích 

nhân viên: qua phân tích thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân 

viên tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum, tác giả đã đưa ra những hạn chế, 

yếu kém trong công tác đánh giá thành tích nhân viên, đánh giá 

chung, nguyên nhân những hạn chế để đưa ra những định hướng và 

giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại 

Cục Thuế tỉnh Kon Tum thời gian tới nhằm góp phần tạo động lực 

khuyến khích nhân viên nỗ lực làm việc, cống hiến sự nghiệp cho sự 

phát triển của ngành Thuế trong thời gian tới.  




