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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 
“Các nguồn tài nguyên là hữu hạn, sức sáng tạo là vô hạn”. Sức 

sáng tạo do con người tạo ra. Điều này cho thấy rằng, nhân lực luôn 
được xem là một yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Có 
thể nói chính con người tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp.  

Quản trị nguồn nhân lực hiệu quả là chìa khóa để giải phóng sức 
sáng tạo và  tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong thời 
đại toàn cầu hóa ngày nay, và đánh giá thành tích có cơ sở khoa học là 
công việc quan trọng  nhằm nâng cao hiệu quả của quản trị nguồn 
nhân lực.  

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc và gắn bó với Cảng Hàng 
không Quốc tế Đà Nẵng, tôi nhận thấy hệ thống đánh giá thành tích 
của công ty chúng tôi chưa  hoàn chỉnh, nhất quán theo chiến lược 
kinh doanh và sứ mệnh của mình, còn mang nặng tính hình thức và 
cảm tính. Do đó với mong muốn đóng góp cho sự phát triển lâu dài 
của công ty, thì mục tiêu hoàn thiện hoạt động đánh giá thành tích 
nhân viên là điều mà tất cả các nhân viên như tôi đều mong muốn. Vì 
vậy tôi đã chọn đề tài “ Đánh giá thành tích nhân viên tại Cảng 
hàng không quốc tế Đà Nẵng” làm luận văn Thạc sĩ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu   
Đề tài hệ thống hóa toàn bộ cơ sở lý luận về đánh giá thành tích 

nhân viên, phân tích thực trạng hệ thống đánh giá thành tích đang 
được áp dụng tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, trên cơ sở đó đề 
xuất những giải pháp sát với thực tế, thiết thực và thật sự mang lại hiệu 
quả cho công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty. 

3. Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu 
Phần đề tài nghiên cứu của tác giả muốn làm sáng tỏ 6 câu hỏi 

chủ chốt sau: 
1. Tại sao lại đánh giá thành tích? 
2. Thành tích nào cần đánh giá? 
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3. Đánh giá thành tích như thế nào? 
4. Ai phải đánh giá thành tích?  
5. Khi nào cần đánh giá thành tích? 
6. Làm thế nào sử dụng kết quả đánh giá thành tích hiệu quả? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  là công tác đánh giá thành tích nhân viên 
tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.  

- Phạm vi nghiên cứu: tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng . 
Các số liệu sử dụng của 3 năm 2010, 2011 và 2012. 

- Thời gian nghiên cứu:  từ ngày 20/02/2013 đến ngày 
30/11/2013. 

5. Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp quan sát 
- Phương pháp phỏng vấn 

- Phương pháp dữ liệu 
- Thống kê, tổng hợp, phân tích 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
Hoàn thiện hoạt động đánh giá nhân viên có xét đến yếu tố phù 

hợp với điều kiện thực tế tại công ty. 

7. Cấu trúc đề tài   
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ 

lục; đề tài gồm 3 chương như sau: 
- Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích. 
- Chương 2: Thực trạng đánh giá thành tích nhân viên tại Cảng 

Hàng không Quốc tế Đà Nẵng. 
- Chương 3: Hoàn thiện đánh giá thành tích nhân viên tại Cảng 

Hàng không quốc tế Đà Nẵng. 
8. Tổng quan tài liệu  
Đề tài tham khảo các tài liệu, kế thừa những thành tựu nghiên 

cứu đã đạt được, đồng thời tiến hành chọn Cảng Hàng không Quốc tế 
Đà Nẵng làm nghiên cứu chuyên sâu. 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 

 
1.1. MỘT SỐ NIỆM CƠ BẢN VÀ Ý NGHĨA ĐÁNH GIÁ THÀNH 
TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản  
a. Nhân viên 

Nhân viên là một người cụ thể đảm nhận một chức vụ hay vị trí 
công tác nào đó trong một cơ quan, tổ chức.   

Phân loại nhân viên theo 4 tiêu thức: tính chất công việc, trình 
độ học vấn, ngạch công chức, vị trí công tác. 

b. Thành tích nhân viên 

Thành tích nhân viên là kết quả, sự đóng góp của một nhân viên 
hoặc một nhóm nhân viên cho tổ chức trong một giai đoạn.  

c. Đánh giá thành tích nhân viên 

Đánh giá thành tích nhân viên là tiến trình đánh giá mức độ 
hoàn thành công việc của nhân viên theo những mục tiêu đã đặt ra 
trong một giai đoạn nào đó. 

1.1.2. Vai trò của đánh giá thành tích nhân viên 
a. Đối với doanh nghiệp 

Giúp cho nhà quản lý biết được nhân viên có đi đúng mục tiêu, 
đúng cách thức và tiêu chuẩn mong muốn của công ty hay không, nâng 
cao hiệu suất hoạt động, cải thiện lợi thế cạnh tranh. 

Duy trì, thúc đẩy hiệu suất công việc nhằm đạt đến mục tiêu 
chiến lược của tổ chức.  

b. Đối với nhà quản lý 

Giúp nhà quản lý đánh giá nhân viên một cách khách quan và công 
minh, tạo động lực làm việc cho toàn thể nhân viên trong tổ chức. 

Cung cấp những thông tin cơ bản cho nhà quản lý khi ra các 
quyết định về hoạt động quản trị nguồn nhân lực. 

c. Đối với nhân viên  

Khơi dậy tiềm năng tố chất chỉnh thể của đội ngũ nhân viên, 
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nâng cao hiệu suất công việc của nhân viên, hoàn thành tốt mọi mục 
tiêu và yêu cầu mà công việc đề ra. 

1.1.3. Chức năng của đánh giá thành tích  
a. Mục tiêu hành chính 

Đánh giá thành tích được sử dụng để kết nối lương, thưởng với 
thành tích để đánh giá hiệu quả của các chính sách và hoạt động nguồn 
nhân lực của tổ chức. 

b. Mục tiêu phát triển 

Tập trung vào việc cải thiện thành tích của nhân viên trong 
tương lai và phát triển nghề nghiệp. 

c. Mục tiêu điều hành 

Dữ liệu đánh giá có thể sử dụng để xác định các chương trình nguồn 
nhân lực khác nhau như tuyển chọn, đào tạo có đạt hiệu quả hay không. 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 
NHÂN VIÊN 

1.2.1. Xác định mục tiêu đánh giá 
Mục tiêu đánh giá trả lời câu hỏi: đánh giá thành tích nhân viên 

để làm gì. 
Việc đánh giá thành tích nhân viên có thể phục vụ cho nhiều 

mục tiêu như: trả lương; khen thưởng; xét tuyển chính thức đối với 
nhân viên đã qua tập sự, thử việc; đánh giá tiềm năng phát triển của 
nhân viên; quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động , luân 
chuyển cán bộ; tăng lương, chế độ đãi ngộ, đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực… 

Từ mục tiêu của công tác đánh giá sẽ xác định đối tượng được 
đánh giá có thể là cá nhân, nhóm làm việc hay bộ phận và từ đó xác 
định được sự đóng góp của đối tượng được đánh giá có thể là số lượng 
sản phẩm tạo ra, chất lượng công việc hay mối quan hệ. 

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá thành tích 
a. Các tiêu chí đánh giá thành tích  

� Nhóm tiêu chí đánh giá số lượng:  
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Số liệu sản phẩm tạo ra dựa trên các chức năng công việc hay hoạt 
động cụ thể trong một kỳ thời gian cụ thể. …. 

� Nhóm tiêu chí đánh giá chất lượng:  
- Chất lượng: mức độ màó quá trình hoặc kết quả tiến hành một 

hoạt động gần như hoàn hảo về mặt phù hợp với phương cách thực 
hiện lý tưởng, hoặc đáp ứng mục đích đã định. 

- Đúng thời hạn: mức độ hoàn tất một hoạt động hoặc tạo ra một 
kết quả vào đúng thời gian sớm nhất như mong muốn.  

- Hiệu quả về chi phí: mức độ sử dụng các nguồn lực của tổ 
chức (con người, tiền, công nghệ, nguyên liệu) đạt tối đa. 

� Nhóm tiêu chí đánh giá mối quan hệ: 
- Nhu cầu giám sát: mức độ mà người thực hiện có thể tiến hành 

một chức năng công việc mà không phải yêu cầu hỗ trợ giám sát. 
- Ảnh hưởng qua lại giữa các cá nhân: mức độ mà người thực 

hiện khuyến khích các cảm giác tự tôn trọng, thiện chí và tính hợp tác, 
liên kết giữa đồng nghiệp với nhau và với cấp dưới. 

b. Yêu cầu tiêu chí đánh giá 

- Dễ hiểu, mang tính thách thức và thực tế cho nhân viên, được 
công bố rõ ràng, có thời gian cụ thể, mục tiêu dễ thấy và đo lường được. 

1.2.3. Lựa chọn phương pháp đánh giá   
- Phương pháp mức thang điểm  
- Phương pháp so sánh  
- Phương pháp sự kiện điển hình  
- Phương pháp đánh giá bằng văn bản tường thuật     
- Phương pháp theo tiêu chuẩn công việc    
- Phương pháp thang điểm đánh giá căn cứ vào hành vi  - 

Phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO) 

1.2.4. Xác định người thực hiện đánh giá  
- Cấp trên trực tiếp đánh giá    
- Tự đánh giá  
- Cấp dưới đánh giá     
- Đánh giá 3600  
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- Đồng nghiệp đánh giá    
- Đánh giá nhóm 
- Khách hàng đánh giá     

1.2.5. Thời gian đánh giá 
Việc đánh giá thành tích thường được tổ chức một cách chính 

thức theo định kỳ và phi chính thức trong trường hợp cần thiết.        

1.2.6. Thực hiện và tổng hợp kết quả đánh giá 

Gt b= 
∑

∑

Ki

GiKi
n

1

*
 

Trong đó: Gt b : điểm tổng hợp cuối cùng, đánh giá mức độ hoàn 
thành công việc. 

n : Các tiêu chuẩn thành tích. 
Ki: điểm trọng số, chỉ tầm quan trọng của tiêu chuẩn thành tích. 
Gi: điểm số đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo tiêu chuẩn i. 

1.2.7. Sử dụng kết quả đánh giá thành tích nhân viên 
a. Chính sách lương, thưởng 

Là cơ sở để có chính sách lương bổng, đãi ngộ nhân viên một 
cách công bằng và hợp lý 

b. Tuyển dụng nhân viên 

Kết quả đánh giá thành tích nhân viên giúp nhà lãnh đạo biết 
được chất lượng của công tác tuyển dụng nhân viên.  

c. Đào tạo và phát triển 

Là tiền đề cho việc xác định nhu cầu đào tạo nhân viên từ đó 
giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng khủng hoảng NNL.  

d. Bố trí và sử dụng nguồn nhân lực 

Có biện pháp bố trí và sử dụng nhân viên hợp lý hơn, phù hợp 
với mức độ công việc và khả năng của nhân viên.  

e. Khen thưởng, kỷ luật 

Đánh giá thành tích nhân viên là một trong những yếu tố cấu 
chính sách  thưởng - phạt của tổ chức.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH  

TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 

 
2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC 

TẾ ĐÀ NẴNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ 

THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 

2.1.1. Đặc điểm về công tác tổ chức: 

a. Quá trình hình thành và phát triển Cảng hàng không Quốc 

tế Đà Nẵng 

Thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 28/03/2012 

của Hội đồng thành viên Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam.  

b. Chức năng kinh doanh của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 

Chức năng hoạt động chủ yếu của Cảng hàng không Quốc tế 

Đà Nẵng là cung ứng hoặc tổ chức cung ứng các dịch vụ hàng không 

cho các Hãng hàng không và cung cấp dịch vụ phi hàng không tại Sân 

bay cho các khách hàng đi máy bay. 

c. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban giám đốc 

Trung tâm  
khai thác 
khu bay 

 

Phòng 
Tổ 

chức 

Phòng Tài 
chính kế 

toán 
 

Phòng Kế 
hoạch kinh 

doanh 
 

Phòng Kĩ thuật 
công nghệ môi 

trường 
 

Phòng 
An ninh 
an toàn 

 

Văn 
phòng 
Cảng 

Trung tâm 
an ninh 

hàng không 

Trung tâm Dịch 
vụ kỹ thuật 
hàng không 

Trung tâm 
Khai thác 
ga hàng 
không 

Trung tâm dịch 
vụ và thương 

mại hàng 
không 
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2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Cảng hàng 

không quốc tế Đà Nẵng trong những năm qua 

a. Tình hình doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2010 - 2012 

b.Tình hình doanh thu của hai nhóm dịch vụ chính giai đoạn 

2010 – 2012 

c.Tình hình tài chính giai đoạn 2010 – 2012 

2.1.3. Thực trạng đội ngũ nhân viên tại Cảng hàng không 

quốc tế Đà Nẵng 

a. Số lượng nhân viên 

Bảng 2.4. Tình hình nhân viên qua các năm 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Tổng số nhân viên Người 612 704 734 791 
- Lượng tăng tuyệt đối Người  92 20 57 
- Tốc độ tăng %  15,03 4,26 7.76 

(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ - Cảng HKQT Đà Nẵng) 

b. Cơ cấu lao động theo tính chất công việc 

Bảng 2.5: Cơ cấu lao động theo tính chất công việc  

Năm 2010 2011 2012 So sánh % 

Chỉ tiêu SL 
(người) 

% SL 
(người) 

% SL 
(người) 

% 11/10 12/11 

LĐ gián tiếp 148 21,1 153 20,8 181 22,9 103 118 

LĐ trực tiếp 556 78,9 581 79,2 610 77,1 104 105 

(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ - Cảng HKQT Đà Nẵng) 

c. Cơ cấu lao động về giới tính 

Bảng 2.6: Cơ cấu lao động theo giới tính  

Năm 2010 2011 2012 So sánh % 

Chỉ tiêu SL % SL % SL % 11/10 12/11 

Nam 412 58,5 438 59,7 493 62,3 106 113 

Nữ 292 41,5 296 40,3 298 37,7 101 101 

(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ - Cảng HKQT Đà Nẵng) 
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d. Cơ cấu về độ tuổi 

 
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu lao động theo độ tuổi năm 2012 

e. Cơ cấu về trình độ học vấn 

Bảng 2.7. Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn 

Năm 2010 2011 2012 So sánh % 

Chỉ tiêu SL % SL % SL % 11/10 12/11 

Tiến sỹ 1 0,1 0 0 0 0,0 0 0 

Thạc sỹ 9 1,3 15 2,0 20 2,5 167 133 

Đại học 203 28,8 223 30,4 343 43,4 109 154 

Cao đẳng 98 13,9 159 21,7 194 24,5 162 122 

Trung cấp 285 40,5 254 34,6 178 22,5 89 70 

Phổ thổng 108 15,4 82 11,3 56 7,1 76 68 

(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ - Cảng HKQT Đà Nẵng) 

2.2. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 

TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Thực trạng xác định mục tiêu đánh giá thành tích: 

a. Đánh giá thành tích làm cơ sở cho việc trả lương: 

Trả lương có tính đến mức độ hoàn thành công việc. Điều này 

thể hiện trong công thức tính lương đang áp dụng tại Công ty như sau:  

iim

j

jj

t

i hxn

hn

V
T

∑
=

=

1

 (i thuộc j) 

 * Trong đó:  
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- Ti: Tiền lương của người thứ i được nhận trong tháng 

- ni: Chất lượng ngày công thực tế trong kỳ của người thứ i 

(không vượt quá ngày công chế độ trong tháng) 

- m: Số lao động được hưởng lương theo quỹ lương năng suất 

-∑
=

m

j

jjhn
1

: Tổng số điểm quy đổi của toàn thể CBCNV trong 

đơn vị.         

- Vt: Quỹ tiền lương năng suất tương ứng với mức độ hoàn 

thành công việc của đơn vị trong tháng. 

- hi: Là hệ số tiền lương của người thứ i ứng với công việc 
được giao, mức độ phức tạp, tính trách nhiệm công việc đòi hỏi. 

b. Đánh giá thành tích làm cơ sở cho việc khen thưởng: 

Bảng 2.8. Bảng tổng hợp thi đua cá nhân năm 2010 – 2012 

     Đơn vị tính: người 

STT Danh hiệu thi đua 2010 2011 2012 
1 Chiến sỹ thi đua ngành GTVT       
2 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  3 6 8 
3 Giấy khen Tổng giám đốc  20 33 34 
4 Danh hiệu lao động tiên tiến  679 660 746 
5 Không đạt danh hiệu lao động tiên tiến  2 5 3 
 Tổng 704 734 791 

(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ - Cảng HKQT Đà Nẵng) 

Bảng 2.9: Bảng tổng hợp thi đua tập thể năm 2010 – 2012 

Đơn vị tính: đơn vị 

  Danh hiệu thi đua 2010 2011 2012 
1 Tập thể nhận cờ thi đua ngành GTVT   1  1 1 
2 Tập thể được nhận giấy khen TGĐ  2 3 3 
3 Tập thể lao động xuất sắc  8 6 7 
4 Tập thể lao động tiên tiến   1  
5 Tập thể không đạt danh hiệu lao động tiên tiến     
  Tổng  11 11 11 

(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ - Cảng HKQT Đà Nẵng) 
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c. Đánh giá thành tích nhân viên để có cơ sở cho việc quy 

hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ 

d. Đánh giá thành tích để xét tuyển chính thức đối với nhân 

viên đã qua thời gian thử việc 

2.2.2. Các tiêu chí đánh giá thành tích 

a. Tiêu chí đánh giá thành tích cấp phòng, trung tâm: 

Bảng 2.10. Tiêu chí đánh giá cấp trung tâm (đơn vị kinh doanh trực tiếp) 

STT Tiêu chí Điểm 
1 Hoàn thành kế hoạch doanh thu 25 
2 Hoàn thành kế hoạch tiết kiệm chi phí 25 
3 Hoàn thành thời gian thực hiện công việc được giao 20 
4 Đảm bảo an ninh an toàn 30 

Tổng cộng 100 
(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ- Cảng HKQT Đà Nẵng) 

Tiêu chí đánh giá đối với bộ phận là Trung tâm còn chung 

chung, hai tiêu chí đánh giá mức độ đóng góp về mặt số lượng là 

doanh thu và chi phí được so sánh với kế hoạch, tuy nhiên số liệu kế 

hoạch giao còn xây dựng mang tính “thành tích”, không đánh giá đúng 

sự đóng góp vì sự tăng trưởng doanh thu là do nhu cầu hành khách đi 

máy bay tăng. 

Bảng 2.11. Phân tích mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của các 

Trung tâm 

ĐVT: Triệu đồng 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 
 

TT 
 

Tên bộ phận KH TH 
TH 
/KH 
(%) 

KH TH 
TH 
/KH 
(%) 

KH TH 
TH 
/KH 
(%) 

1 

Trung tâm 
khai thác ga 
- Doanh thu 
- Chi phí 

 
 

82.119 
52.085 

 
 

95.258 
48.960 

 
 

116 
94 

 
 

103.292 
64.879 

 
 

115.687 
62.284 

 
 

112 
96 

 
 

127.596 
67.456 

 
 

149.287 
61.385 

 
 

117 
91 

2 
 
 

Trung tâm 
dịch vụ kỹ 
thuật 
- Doanh thu 
- Chi phí 

 
 
 

21.898 
19.174 

 
 
 

24.526 
18.204 

 
 
 

112 
95 

 
 
 

33.162 
24.036 

 
 
 

33.825 
23.418 

 
 
 

102 
97 

 
 
 

35.012 
24.517 

 
 
 

37.113 
22.555 

 
 
 

106 
92 
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3 

Trung tâm 
khai thác khu 
bay 
- Doanh thu 
- Chi phí 

 
 
 

5.475 
3.823 

 
 
 

9.325 
4.454 

 
 
 

170 
117 

 
 
 

6.258 
4.136 

 
 
 

6.070 
3.929 

 
 
 

97 
95 

 
 
 

6.258 
4.136 

 
 
 

6.446 
3.846 

 
 
 

103 
93 

4 

Trung tâm an 
ninh 
- Doanh thu 
- Chi phí 

 
 

27.373 
22.182 

 
 

31.479 
21.834 

 
 

115 
98 

 
 

34.462 
24.157 

 
 

36.185 
22.845 

 
 

105 
95 

 
 

38.092 
24.640 

 
 

41.139 
23.945 

 
 

108 
97 

5 

Trung tâm 
dịch vụ hàng 
không 
- Doanh thu 
- Chi phí 

 
 
 

45.622 
41.481 

 
 
 

54.746 
39.983 

 
 
 

120 
95 

 
 
 

59.695 
43.054 

 
 
 

60.122 
42.642 

 
 
 

101 
99 

 
 
 

62.113 
44.267 

 
 
 

91.441 
43.382 

 
 
 

147 
98 

6 Khối văn 
phòng 2.300 2.196 95 2.506 2.456 98 2.635 2.477 94 

Tổng cộng 
- Doanh thu 
- Chi phí 

 
182.487 
141.045 

 
215.335 
135.640 

 
118 
96 

 
236.669 
162.768 

 
251.889 
157.574 

 
106 
97 

 
269.071 
167.651 

 
325.426 
157.591 

 
121 
94 

(Nguồn: Phòng Tài chính Kế Toán - Cảng HKQT Đà Nẵng) 

+ Tiêu chí đánh giá cấp phòng:  

Bảng 2.12. Tiêu chuẩn đánh giá cấp phòng 

STT Tiêu chí Điểm 
1 Mức độ đáp ứng chức năng, nhiệm vụ  20 
2 Khối lượng công việc  20 
3 Chất lượng hoàn thành các công việc được giao  20 
4 Thời gian hoàn thành các công việc được giao  20 
5 Khả năng tham mưu cho lãnh đạo 20 

Tổng cộng 100 
(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ- Cảng HKQT Đà Nẵng) 

b. Tiêu chí đánh giá thành tích cấp cá nhân 

+ Nhân viên cấp lãnh đạo 

Kết quả đánh giá của cấp trung tâm được dùng làm hệ số xếp 

loại cá nhân cấp quản lý trung tâm.  

Kết quả đánh giá của phòng được dùng làm hệ số xếp loại cá 

nhân cấp quản lý phòng. 

+ Chuyên viên và nhân viên phổ thông  
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Bảng 2.13. Tiêu chí đánh giá cấp chuyên viên và phổ thông 

STT Tiêu chí Điểm 
tối đa 

1 Công tác chuyên môn 50 
1.1 Khối lượng công việc 15 
1.2 Chất lượng hoàn thành công việc được giao 15 
1.3 Thời gian hoàn thành công việc được giao 10 
1.4 Tính chủ động trong công việc 10 
2 Năng lực phát triển 20 

2.1 Khả năng tự học hỏi, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu  10 
2.2 Khả năng tư duy sáng tạo, cải tiến công việc   10 
3 Thái độ công tác 30 

3.1 Sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm đối với công việc 10 
3.2 Khả năng làm việc nhóm 10 
3.3 Chấp hành nội quy, kỷ luật lao động 10 

Tổng cộng 100 
(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ- Cảng HKQT Đà Nẵng) 

Tiêu chí đánh giá chung chung, khó đo lường, không phân 
được kết quả của từng nhân viên.   

Bảng 2.15. Kết quả khảo sát tính đáp ứng của tiêu chí đánh giá 

Tiêu thức 
Rất đáp 
ứng 

Đáp 
ứng 

Đáp 
ứng 

tương 
đối 

Không 
đáp ứng 

Rất 
không 
đáp ứng 

Cụ thể 3,27% 4,31% 18,54% 33,28% 40,6% 
Có thể đo lường 
được 

6,5% 7,29% 11,6% 42,27% 32,34% 

Có thể đạt được 7,5% 8.81% 13,16% 28,18% 42,35% 
Hợp lý 4,18% 5,5% 13,16% 34,1% 43,06% 
Có hạn định thời 
gian 

6,5% 4,31% 20,18% 40,6% 28,41% 

(Nguồn: Khảo sát từ 150 nhân viên CHKQT Đà Nẵng) 

Kết quả khảo sát tính đáp ứng của các tiêu chí cho thấy đa số 
nhân viên khi đánh giá thành tích nhận thấy các tiêu chí đánh giá hiện 
tại không cụ thể, họ khó đo lường trong điều kiện thực tế hiện nay, tiêu 
chí mang tính chung chung, chưa rõ ràng, hợp lý và chưa tạo được 
động lực.  
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2.2.3. Phương pháp đánh giá thành tích 
a. Phương pháp mức thang điểm: 
Có 04 mức đánh giá cho đối tượng là cá nhân như sau: 
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.(A1) 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ. (A) 
- Hoàn thành nhiệm vụ.(B) 
- Không hoàn thành nhiệm vụ. (C) 
b. Phương pháp so sánh với các mốc (kế hoạch đề ra đầu 

năm) kết hợp với mức thang điểm:  

Có 03 mức đánh giá cho tập thể như sau: 
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.(A1) 
- Hoàn thành nhiệm vụ. (A) 
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức độ thấp.(B) 
2.2.4. Thời gian đánh giá 
Công ty được thực hiện định kỳ cuối năm một lần. Đối với 

đánh giá thành tích làm cơ sở cho việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại thì được tiến hành khi có yêu cầu của lãnh đạo. 

2.2.5. Người thực hiện đánh giá 

- Tự đánh giá 

- Đồng nghiệp đánh giá 

- Cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá 

2.2.6. Thực hiện và tổng hợp kết quả đánh giá 

- Việc tổng hợp kết quả đánh giá được thực hiện tại phòng Tổ 

chức Cán bộ làm cơ sở trả lương, đề xuất khen thưởng và lưu kết quả 

đánh giá vào hồ sơ nhân viên. Quy định về xếp loại như sau: 

+ Cá nhân:  

Mức A1:  Từ  91 đến 100 điểm 
Mức A:  Từ  71 đến 90 điểm 
Mức B:  Từ  51 đến 70 điểm 
Mức C:  Dưới 50 điểm 

 + Tập thể:  
Mức A1:  Từ  91 đến 100 điểm 
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Mức A:  Từ  61 đến 90 điểm 
Mức B:  50 điểm trở xuống 

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

nhân viên 

a. Sử dụng kết quả đánh giá thành tích cho việc trả lương 

Chủ yếu làm cơ sở cho việc nâng lương theo định kỳ. Công thức 

tính lương có hệ số hoàn thành công việc nhưng việc đánh giá chủ yếu 

là dựa vào bảng chấm công hàng tháng được chấm qua loa chiếu lệ. 

b. Sử dụng kết quả đánh giá thành tích cho việc khen thưởng 

Bảng 2.20. Kết quả điều tra về mức độ ảnh hưởng của công tác 

đánh giá thành tích nhân viên đến việc khen thưởng của CBNV 

Mức độ ảnh hưởng Số ý kiến điều tra Tỷ lệ (%) 
Rất không ảnh hưởng 3 2,3 
Không ảnh hưởng 10 6,5 
Tương đối ảnh hưởng 15 10,0 
Ảnh hưởng 33 22,0 
Rất ảnh hưởng 89 59,2 

Tổng cộng 150 100 
(Nguồn:khảo sát từ 150 nhân viên CHKQT Đà Nẵng) 

c. Sử dụng kết quả đánh giá dùng cho việc đề bạt, bổ 

nhiệm, điều động 

Bảng 2.21. Kết quả điều tra về mức độ ảnh hưởng của công tác 

đánh giá thành tích nhân viên đến cơ hội thăng tiến của CBNV 

Mức độ ảnh hưởng Số ý kiến điều tra Tỷ lệ (%) 
Rất không ảnh hưởng 38 25,3 
Không ảnh hưởng 63 42,0 
Tương đối ảnh hưởng 25 16,7 
Ảnh hưởng 19 12,6 
Rất ảnh hưởng 5 3,4 

Tổng cộng 150 100 
(Nguồn:khảo sát từ 150 nhân viên CHKQT Đà Nẵng) 
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2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH 

TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CẢNG HKQT ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

- Giúp công ty vị kiểm soát được hiệu quả hoạt động của từng 

nhóm  - trung tâm nhằm mục tiêu quản lý được lợi nhuận của công ty 

- Lãnh đạo công ty có thể dễ dàng hơn trong việc có thể đánh 

giá được những mặt trái, tiêu cực của nhân viên để kịp thời điều chỉnh. 

- Người đánh giá thành tích là cá nhân, đồng nghiệp và lãnh đạo trực 

tiếp nên kết quả đánh giá khách quan hơn. 

- Mức độ ảnh hưởng của công tác đánh giá thành tích đến công 

tác khen thưởng là rõ rệt. 

- Tiêu chí đánh giá có tính đến trọng số cho các tiêu chí quan 

trọng liên quan đến kết quả công việc. 

2.3.2. Những hạn chế trong công tác đánh giá thành tích tại 

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 

- Xây dựng công thức tính lương có tính đến mức độ hoàn thành 

công việc tuy nhiên thực tế đánh giá mức độ hoàn thành công việc để 

tính lương chỉ dựa trên chất lượng ngày công tức dựa vào bảng chấm 

công – chấm theo cảm tính nên lương trả mang tính cào bằng chưa 

tương xứng  với những đóng góp của nhân viên nên không là động lực 

cho nhân viên phấn đấu. 

- Các tiêu chí đánh giá chưa rõ ràng, cụ thể nên kết quả chưa sát 

thực tế, mang tính cào bằng không đánh giá đúng thành tích đóng góp 

của nhân viên. 

- Không phân biệt được kết quả giữa các nhân. 

- Chưa áp dụng kết quả đánh giá thành tích vào việc xác định 

nhu cầu đào tạo hoặc phát triển nhân viên. 

- Kết quả đánh giá hằng năm không mang lại ảnh hưởng tích 

cực đến cơ hội thăng tiến cho nhân viên.: 
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   2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác đánh giá 

thành tích nhân viên tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 

- Chưa xây dựng hệ số mức độ hoàn thành công việc nên chưa có cơ 
sở áp dụng tính lương theo mức độ đóng góp mỗi cá nhân, tập thể. 

- Chưa xây dựng được hệ thống đánh giá chuẩn mực, chưa nhận 

thức được vai trò của hệ thống đánh giá. 

- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá không có căn cứ khoa học, chưa 

toàn diện do không thực hiện phân tích công việc, không dựa theo bản 

mô tả công việc theo từng chức danh. 

Bảng 2.23. Khảo sát ý kiến về phân tích công việc và mô tả công việc 

ĐVT: % 

Tiêu thức 

Hoàn 
toàn 
nắm 
được 

Nắm 
được 

Tương 
đối 
nắm 
được 

Không 
nắm 
được 

Hoàn 
toàn 

không 
nắm 
được 

Anh/chị có nắm được vị trí 
công việc của mình 

0.54 18,73 19,20 33,8 27,73 

Anh/chị có nắm  được tính 
chất công việc được đảm 
nhận 

1,9 15,6 0,9 35,27 46,33 

(Nguồn: Khảo sát từ 150 nhân viên CHKQT Đà Nẵng) 

 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH 

TÍCH TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 

 

3.1. MỘT SỐ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Sứ mệnh và mục tiêu xây dựng chiến lược của Cảng 

hàng không quốc tế Đà Nẵng 

a. Sứ mệnh 

Luôn nỗ lực, phấn đấu trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang 
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thiết bị hiện đại đảm bảo phục vụ tốt nhất các yêu cầu của các hãng 

hàng không; đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.  

Mục tiêu dài hạn mà Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đang 

hướng đến là trở thành một Cảng hàng không hiện đại; dẫn đầu trong 

việc cung ứng các dịch vụ hàng không và phi hàng không tại Sân bay. 

b. Mục tiêu chiến lược đến 2020 

Đáp ứng được yêu  cầu  phát  triển  hàng  không, nâng cao chất lượng 

phục vụ khách hàng, phấn đấu năm 2020 phục vụ được 10 lượt triệu khách. 

   3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 

của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2020 

a. Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Cảng hàng 

không quốc tế Đà Nẵng đến năm 2020 

- Nhu cầu nhân lực:  hằng năm tăng 5 đến 10 % . 

- Nhu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:  trên đại học sẽ 

chiếm 5 đến 7%, tạo điều kiện cho các cán bộ chủ chốt tham gia các 

khóa học ở nước ngoài để nắm bắt những công nghệ mới. 

b. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của Cảng hàng không 

quốc tế Đà Nẵng đến năm 2020 

Phát triển nguồn nhân lực Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 

đảm bảo về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý. 

Phát triển nhân lực gắn liền với đào tạo, đảm bảo tính  khoa học, 

đồng bộ, toàn diện, kế thừa . 

3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH TẠI 

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG  

3.2.1. Nhận thức  đúng về công tác đánh giá thành tích 

Đánh giá thành tích nhân viên là một trong những công cụ hữu 

hiệu để duy trì và thúc đẩy hiệu suất công việc, ảnh hưởng đến kết quả 

kinh doanh. 

  3.2.2. Xác định đúng đắn mục tiêu đánh giá thành tích 
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Tiếp tục duy trì các mục tiêu đơn vị đã xác định là đánh giá thành 

tích làm cơ sở trả lương, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm và tuyển dụng. 

Xác lập bổ sung một số mục tiêu mới: 

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

của nhân viên. 

- Đánh giá thành tích để có cơ sở đánh giá chất lượng công tác 

tuyển dụng. 

3.2.2. Hoàn thiện tiêu chí đánh giá 

a. Phân tích và xây dựng bảng mô tả công việc 

Trên cơ sở phân tích công việc, công ty xây dựng bản mô tả công 

việc cụ thể cho từng nhân viên.   

b. Căn cứ xây dựng tiêu chí đánh giá 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Căn cứ xây dựng tiêu chí đánh giá thành tích 

c. Xây dựng tiêu chí đánh giá 

Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá công việc cá nhân và 

nhóm. Hệ thống các tiêu chí này được thể hiện trong bản mô tả công 

việc của cá nhân hay của nhóm, được cụ thể hóa bằng các mục tiêu, 

Mục 
tiêu 

SXKD 
của 

Mục 
tiêu của 
phòng 

ban 

Mục 
tiêu của 
nhóm 

hoặc cá 

Bản 
mô tả 
công 

Nhân 
viên 

Cấp trên 
trực tiếp 

Tiêu 
chuẩn 

đánh giá 
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chỉ tiêu cụ thể giao cho họ trong từng giai đoạn đánh giá và có tính đến 

trọng số cho những tiêu chí liên quan đến kết quả công việc. Do giới 

hạn bản tóm tắt không cho phép, tác giả chỉ trình bày tiêu chí đánh giá 

đối với nhân viên các phòng ban chức năng, các tiêu chi đánh giá khác 

được trình bày rõ hơn trong luận văn.  

Tiêu chí đánh giá đối với nhân viên các phòng chức năng  

TT Tiêu chuẩn Hệ số Định nghĩa và mô tả 

1 Kết quả công việc 0,5 

Là khả năng thực hiện chỉ tiêu cá nhân trong 
kì được giao. 
5. Vượt tối thiểu 10% về số lượng, đảm bảo 
chất lượng 
4. Vượt 5% kế hoạch 
3. Đạt kế hoạch 
2. Trên 85% kế hoạch 
1. Dưới 85% kế hoạch 

2 Chuyên môn, nghiệp vụ 0,1 

Là những kiến thức về các lĩnh vực mà những 
cá nhân đã được trang bị trình độ chuyên môn  
5. Nắm vững. 
4. Tư duy độc lập 
3. Tham vấn đồng nghiệp 
2. Không chắc chắn 
1. Không nắm được 

3 
Khả năng làm việc 
nhóm 

0,1 
 

Là khả năng liên kết với thành viên nhóm để 
hoàn thành công việc được giao 
5. Luôn phối hợp tốt 
4. Phối hợp khi có yêu cầu 
3. Tự làm phần việc của mình  
2. Cạnh tranh với các thành viên  
1. Không phối hợp  

4 Ra quyết định 0,05 

Cách thức đưa ra các biện pháp để giải quyết 
vấn đề 
5. Nhanh chóng  
4.Độc lập 
3.Tìm định hướng 
2.Chần  chừ 
1.Không dám  

5 
Giải quyết các vấn đề 
phát sinh 

0,05 

Là khả năng xử lí các vấn đề phát sinh một 
cách hiệu quả, nhanh chóng 
5. Nhanh chóng và hiệu quả 
4. Hiệu quả 
3. Phù hợp với điều kiện hoàn cảnh 
2. Theo bổn phận 
1. Lẫn tránh 
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6 Tinh thần  làm việc 0,05 

Tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ nhận 
thức, năng lực chuyên môn. Không bằng lòng 
với những hiểu biết hiện tại.  
5. Có kế hoạch thực hiện xuất sắc 
4. Tinh thần học hỏi và tự hoàn thiện 
3. Có kế hoạch khả thi 
2. Có kế hoạch chưa thực hiện 
1. Không có kế hoạch gì 

7 Phản ứng linh hoạt 0,05 

Phản ứng linh hoạt là khả năng ứng phó nhanh 
nhạy với tình hình thực tế.  
5. Tập trung sáng tạo 
4. Phát triển cơ hội 
3. Nhận biết có tổ chức 
2. Nhận biết mơ hồ 
1. Không nhận biết 

8 
Phân tích và xử lí thông 
tin 

0,05 

Là khả năng tiếp nhận và phân tích và xử lí 
thông tin.  
5. Suy nghĩ tổng quan 
4. Phản hồi nhanh với những cải cách 
3. Chính xác trong công việc 
2. Tính tổ chức cá nhân 
1. Thiếu chính xác 

9 
Giao tiếp và tạo mối 
quan hệ. 

0,025 

Là khả năng tiếp xúc, trao đổi thông tin đồng 
nghiệp và khách hàng 
5. Tìm kiếm và duy trì tốt  
4. Tìm kiếm mối quan hệ mới và duy trì tốt 
mối quan hệ cũ 
3. Duy trì tốt mối quan hệ cũ 
2. Chưa duy trì tốt mối quan hệ 
1. Không duy trì tốt mối quan hệ 

10 
Chấp hành nội qui, qui 
định công ty 

0,025 

Chấp hành đúng các nội qui, qui định của 
công ty 
5. Gương mẫu 
4. Không vi phạm 
3. Vi phạm dưới 3 lần 
2. Vi phạm trên 3 lần 
1. Vi phạm có hệ thống 

3.2.3. Đổi mới phương pháp đánh giá 

Trong luận văn này tác giả đề xuất chọn phương pháp mức 

thang điểm chi tiết, cụ thể hơn: 

Có 05 mức đánh giá cho đối tượng là cá nhân như sau: 
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Mức Tổng điểm 
A1: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 90 -> 100 
A: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 80 -> 89 
B: Hoàn thành nhiệm vụ mức khá 65 -> 79 
C: Hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình 50 -> 64 
D: Không hoàn thành nhiệm vụ Dưới 50 

Có 03 mức đánh giá cho đối tượng là tập thể như sau: 

Mức Tổng điểm  
A1: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 80 -> 100 
A: Hoàn thành nhiệm vụ 60 -> 79 
B: Hoàn thành nhiệm vụ  ở mức độ thấp Dưới 60 

3.2.4. Xác định thời điểm đánh giá phù hợp 

Định kỳ đánh giá thành tích nên thực hiện theo quý. 

Bảng 3.2. Kết quả điều tra về thời điểm đánh giá thành tích nhân viên 

Chỉ tiêu Số phiếu  Tỷ lệ  
Tuần 0 0 
Tháng 27 17,9% 
Quý 60 40,2% 

6 tháng 39 26,1% 
Cuối năm 24 15,8% 
Tổng cộng 150 100% 

(Nguồn:Khảo sát từ 150 nhân viên CHKQT Đà Nẵng) 

3.2.5. Lựa chọn người thực hiện đánh giá 

Theo kết quả điều tra người được lựa chọn đánh giá chủ yếu là 

cấp trên trực tiếp đánh giá. 

Bảng 3.3. Kết quả điều tra đối tượng thực hiện đánh giá thành tích 

Chỉ tiêu Số phiếu  Tỷ lệ 
Bản thân 22 14,6% 
Đồng nghiệp 19 12,96% 
Cấp trên trực tiếp 61 40,9% 
Khách hàng 14 9% 
Tất cả 34 22,54% 
Tổng cộng  150 100% 

 (Nguồn: Khảo sát từ 150 nhân viên CHKQT ĐN) 
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Tuy nhiên, để hỗ trợ cho cấp trên trong việc thu thập thông tin 

đánh giá tùy vị trí công việc cần sử dụng các đối tượng thực hiện đánh 

giá như tự đánh giá, khách hàng, đồng nghiệp …. 

3.2.6. Tổng hợp đánh giá 

Sau khi kết thúc đánh giá, nhân viên tổ chức chuyên trách công 

tác thi đua khen thưởng có nhiệm vụ tổng hợp điểm đánh giá  như sau: 

   DTB = DTB1 + DTB2 

 

Trong đó: D1 là điểm của từng thành viên tham gia đánh giá 

theo phương pháp thang điểm. 

 n1: Tổng số thành viên tham gia đánh giá
      

     
Trong đó: di: Điểm cho tiêu chí i 

              gi:   Hệ số tiêu chí i  

DTB2 = Tổng số điểm cá nhân tự đánh giá 

3.2.7.  Triển khai chính sách sử dụng kết quả đánh giá 

a. Tổ chức thực hiện công khai kết quả đánh giá 

Tùy vào mục tiêu đánh giá mà công ty nên công khai kết quả 

đánh giá theo từng mức độ khác nhau 

b. Tổ chức thực hiện các chế độ 

+ Hoàn thiện chính sách trả lương, khen thưởng 

Tác giả đề xuất trong phương pháp tính lương nên bổ sung hệ số 

hoàn thành công việc của cá nhân và hệ số hoàn thành công việc của  

bộ phận. Từ đó tác giả đề xuất xây dựng hệ số quy đổi tương ứng với 

từng mức hoàn thành công việc như sau: 

+  Hệ số chất lượng công tác của bộ phận (Kđva) : 
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Mức Hệ số 
A1: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,01   -> 1,10 
A: Hoàn thành nhiệm vụ 0,91   -> 1,00 
B: Hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp 0,75   -> 0,90 

+ Hệ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao 

động (HSK) 

Mức Hệ số 
A1: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,01   -> 1,15 
A: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 0,91   -> 1,00 
B: Hoàn thành nhiệm vụ 0,76 -> 0,90 
C: Hoàn thành nhiệm vụ mức trung bình 0,66   -> 0,75 
D: Không hoàn thành nhiệm vụ 0  -> 0,65 

+ Hoàn thiện chính sách xử phạt 

Xử phạt những nhân viên có nhiều vi phạm, đạt thành tích yếu 

kém nhưng không phải với bất kỳ nhân viên nào không hoàn thành tốt 

công việc đều bị xử phạt.  

+ Hoàn thiện chính sách đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo và phát triển 

Xây dựng mục tiêu, định hướng nghề nghiệp cho nhân viên, 

minh bạch các chỉ tiêu thăng tiến. 

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 
Đánh giá thành tích không phải là công việc đơn giản, nhưng 

cũng không có nghĩa là không thể thực hiện nếu như lãnh đạo cấp cao 

và Phòng tổ chức cán bộ Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng quyết 

tâm thực hiện. Để thiết lập 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 các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực 

trong và ngoài nước. Ngoài ra, trong quá trình thiết lập các tiêu chuẩn 

đánh giá cần có sự hỗ trợ từ các phòng ban chức năng, nhằm đảm bảo 

các tiêu chuẩn đánh giá không bị khuyết, có tính bao quát cao và khi 

áp dụng trong thực tế sẽ thuận lợi cho lãnh đạo các phòng ban chức 

năng và vì thế hiệu quả của đánh giá sẽ cao. 

 


