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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong thời đại toàn cầu hóa và môi trường cạnh tranh khốc liệt 

như hiện nay, việc lựa chọn chiến lược để tồn tại và phát triển đối 

với các tổ chức là một vấn đề khó. Nhưng làm thế nào để biến chiến 

lược thành hành động còn là vấn đề khó hơn và khó nhất là việc đánh 

giá thành quả hoạt động của tổ chức để khẳng định con đường mà tổ 

chức đang đi không bị chệch hướng. Trong môi trường giáo dục nói 

riêng sự đánh giá liên quan đến nhiều vấn đề như chất lượng đội ngũ, 

thành tích đào tạo và nghiên cứu khoa học, chất lượng sinh viên đầu 

ra, các tiêu chí này không chỉ được đánh giá trong phạm vi nước ta 

mà còn được đánh giá ở tầm quốc tế khi mà ngày càng có nhiều công 

ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Chất lượng đào tạo và uy tín 

của nhà trường sẽ được nâng lên rất nhiều nếu sinh viên tốt nghiệp 

được các công ty nước ngoài, tập đoàn đa quốc gia đánh giá cao và 

tuyển dụng vào làm việc. 

Qua thực tế tìm hiểu tác giả nhận thấy thẻ cân bằng điểm là 

một giải pháp tốt cho vấn đề nêu trên và việc áp dụng thẻ cân bằng 

điểm không chỉ tạo ra một sự cân đối lâu dài cho nhà trường bởi vì 

nó cân đối mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài, cân đối giữa các 

quyền lợi nội bộ và quyền lợi của sinh viên. Đó cũng chính là lý do 

mà tác giả lựa chọn đề tài “Vận dụng thẻ cân bằng điểm (Balanced 

ScoreCard – BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường 

Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu. 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về việc vận dụng thẻ cân bằng điểm 

trong đánh giá thành quả hoạt động của đơn vị. 
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- Phân tích thực trạng đánh giá thành quả hoạt động tại 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. 

- Vận dụng thẻ cân bằng điểm (BSC) trong đánh giá thành quả 

hoạt động tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là đánh giá thành quả hoạt 

động tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.  

Phạm vi nghiên cứu 

-  Không gian nghiên cứu: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch 

Đà Nẵng. 

- Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2008 đến năm 2013.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả sử dụng số liệu thứ cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kế hoạch Đà Nẵng để nghiên cứu các vấn đề trong sự vận động, phát 

triển và kết hợp các phương pháp thống kê, tổng hợp, quan sát, 

phỏng vấn và đánh giá.  

   *Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng vận dụng thẻ 

cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động nhằm kết nối các 

mục tiêu với chiến lược thực hiện và có tính chất tự hoàn thiện vì 

“mục tiêu phát triển của Nhà trường”. Ngoài ra, khi nhà trường áp 

dụng thẻ cân bằng điểm sẽ giúp trường cân bằng giữa các mục tiêu 

cả trong ngắn hạn và dài hạn. Với việc áp dụng thẻ cân bằng điểm 

trong đánh giá thành quả hoạt động đây chính là nền tảng quan trọng 

để nhà trường có một cái nhìn cân bằng hơn, tổng quát hơn về toàn 

bộ hoạt động của mình. 
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5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu và lời kết, luận văn bao gồm các chương 

sau: 

Chương 1: Cơ sở lí luận về việc vận dụng thẻ cân bằng điểm 

trong đánh giá thành quả hoạt động của tổ chức. 

Chương 2: Thực trạng về công tác đánh giá thành quả hoạt 

động tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. 

Chương 3: Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành 

quả hoạt động tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Qua tham khảo một số nghiên cứu cùng với thực tế về việc 

vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại 

trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, tác giả nhận thấy việc 

vận dụng thẻ cân bằng điểm trong nhà trường là một giải pháp tốt 

nhằm giúp cho nhà trường vượt qua những khó khăn trong việc huy 

động nguồn nhân lực để thực hiện các mục tiêu. Từ những lý do trên 

tác giả quyết định chọn đề tài “Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong 

đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao đẳng Kinh Tế - Kế 

hoạch Đà Nẵng” 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC VẬN DỤNG THẺ  

CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ 
HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC 

 

1.1  TỔNG QUAN VỀ THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM 

1.1.1 Nguồn gốc và sự phát triển của thẻ cân bằng điểm 

Phương pháp thẻ cân bằng điểm (Balanced Scorecard method 

– BSC) được xây dựng bởi Robert Kaplan – một giáo sư chuyên 

ngành kế toán thuộc đại học Harvard và David Norton – một chuyên 

gia tư vấn thuộc vùng Boston cũng xuất phát từ lý do trên. Thẻ cân 

bằng điểm - BSC đánh giá hoạt động của một tổ chức, một bộ phận 

thông qua một hệ cân bằng 4 yếu tố: tài chính, khách hàng, những 

chu trình kinh doanh nội bộ, khía cạnh đào tạo và phát triển. Những 

đánh giá này bao gồm cả những đánh giá tài chính truyền thống của 

sự quản lý trong quá khứ, nhưng chúng cũng cung cấp những chiến 

lược đánh giá cho hoạt động trong tương lai. Thẻ cân bằng điểm 

được thiết kế để đưa ra một cái nhìn cân đối về tất cả các nhân tố 

trong một doanh nghiệp và đưa ra công thức đánh giá hoạt động 

sao cho phù hợp.  

1.1.2 Khái niệm thẻ cân bằng điểm 

Thẻ cân bằng điểm (BSC) là một hệ thống nhằm chuyển tầm 

nhìn và chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu và thước đo cụ 

thể thông qua việc thiết lập một hệ thống để đo lường thành quả hoạt 

động trong một tổ chức trên bốn phương diện: tài chính, khách hàng, 

qui trình hoạt động nội bộ, học hỏi và phát triển. 
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1.1.3 Sự cần thiết phải sử dụng thẻ cân bằng điểm trong 

đánh giá thành quả hoạt động 

a. Hạn chế của thước đo tài chính truyền thống 

- Thứ nhất: Thước đo tài chính truyền thống không cung cấp 

đầy đủ các thông tin để đánh giá thành quả hoạt động. Các báo cáo 

tài chính hiện nay vẫn cung cấp các thông tin tài chính mà không 

cung cấp đầy đủ thông tin phi tài chính như tài sản vô hình đặc biệt 

là các tài sản vô hình thuộc về trí tuệ của tổ chức và năng lực của 

tổ chức vì không đưa ra được giá trị đáng tin cậy.  

- Thứ hai: Hy sinh lợi ích trong dài hạn để đạt được các mục 

tiêu ngắn hạn. Các hoạt động tạo ra giá trị dài hạn trong tổ chức có 

thể bị ảnh hưởng bởi các mục tiêu tài chính ngắn hạn như tối thiểu 

hóa chi phí bằng cách cắt giảm lao động. Điều này sẽ dẫn đến một sự 

thu hẹp về qui mô.  

 - Thứ ba: Việc hạch toán kế toán có thể bị bóp méo để phục 

vụ những mục đích tài chính trong ngắn hạn. Thông tin cung cấp 

cho bên ngoài không còn khách quan và hoàn toàn khác so với 

thông tin nội bộ của tổ chức. 

b. Sự gia tăng của tài sản vô hình 

Sự  gia tăng giá trị của tài sản vô hình đã đưa đến một yêu cầu 

đòi hỏi hệ thống đánh giá thành quả hoạt động của tổ chức phải ghi 

nhận đầy đủ giá trị và quản lý tài sản vô hình để ngày càng mang lại 

nhiều nguồn lợi cho tổ chức. 

1.1.4 Vai trò thẻ cân bằng điểm - BSC 

- BSC là một hệ thống quản lý chiến lược: BSC không chỉ xây 

dựng các mục tiêu, chỉ số đo lường, từng chỉ tiêu cụ thể cho 4 khía 

cạnh mà còn xem xét một cách cẩn thận các ý tưởng và các kế hoạch 

hành động sẽ phục vụ cho mục tiêu đó của thẻ điểm. BSC cung cấp 
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các yếu tố cần thiết để thoát khỏi tình trạng này và đưa ra mô hình 

mới trong đó các kết quả của thẻ điểm trở thành yếu tố đầu vào cho 

việc xem xét, đặt vấn đề và nghiên cứu về chiến lược. BSC chuyển 

chiến lược và tầm nhìn thành một loạt các phép đo có liên kết chặt 

chẽ với nhau 

- BSC là một hệ thống đo lường: Những phép đo tài chính cho 

thấy rất rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng lại không phù 

hợp với việc nhấn mạnh vào cách thức tạo giá trị thực ngày hôm nay 

của tổ chức. Đó là những tài sản vô hình như kiến thức, mạng lưới 

các mối quan hệ...  

- BSC là công cụ trao đổi thông tin: Nét đặc trưng phổ biến 

của tất cả những hệ thống này là muốn kiến thức tiềm ẩn bên trong 

của người lao động phải được bộc lộ ra, sẵn sàng trao đổi và chia sẻ.  

1.2 NỘI DUNG VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG 

ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ 

1.2.1 Cơ sở vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá 

thành quả hoạt động 

a. Tuyên bố sứ mạng 

Sứ mạng phản ánh mục đích thiết yếu của tổ chức, nhất là tại 

sao tổ chức tồn tại, bản chất lĩnh vực kinh doanh mà tổ chức đi vào, 

khách hàng mà tổ chức mong muốn được phục vụ và thỏa mãn.  

b. Các giá trị 

Giá trị là những nguyên tắc chỉ đạo được dùng để đánh giá 

xem hành vi có phù hợp về mặt đạo đức không. Giá trị cốt lõi là cái 

hướng nội. Các giá trị cốt lõi đại diện cho những niềm tin sâu sắc 

trong tổ chức và được thể hiện thông qua cách hành xử hàng ngày 

của nhân viên, tạo nên lợi thế cạnh tranh của đơn vị.  
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c. Tầm nhìn 

Tầm nhìn rất quan trọng vì nó giúp tổ chức định hướng hoạt 

động của mình, giúp những đối tác liên quan (người lao động, nhà 

cung cấp, khách hàng…) biết được tổ chức làm gì, đem lại điều gì 

cho họ và cách thức đem lại cái đó như thế nào. 

d. Chiến lược 

Chiến lược là cách một tổ chức với những nguồn lực nội tại 

của mình nắm bắt những cơ hội của thị trường để đạt những mục tiêu 

của tổ chức.  

Chiến lược đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công của 

bất kì cơ quan, đơn vị hay tổ chức nào.  

1.2.2 Các mục tiêu, thước đo của bốn phương diện trong 

thẻ cân bằng điểm 

a. Phương diện tài chính 

Trong phương diện này, các tổ chức đặc biệt quan tâm đến những 

thước đo hoạt động tài chính vì suy cho cùng thì thước đo tài chính đưa 

ra một cái nhìn tổng thể về kết quả hoạt động của một tổ chức và kết nối 

trực tiếp với những mục tiêu dài hạn của tổ chức. Tài chính vững mạnh 

sẽ giúp cho các tổ chức này có điều kiện tăng cường cơ sở vật chất, 

phục vụ các nhu cầu của xã hội cũng như tạo môi trường làm việc tốt 

hơn cho người lao động. 

- Mục tiêu tài chính trong BSC: luôn xuất phát từ chiến lược của 

tổ chức. Trong ngắn hạn cũng như dài hạn, tổ chức nào cũng mong 

muốn tình hình tài chính tốt nghĩa là lợi nhuận tăng lên, ngân sách hoạt 

động của tổ chức luôn trong tình trạng thặng dư hay ít nhất cũng không 

bị thâm hụt.  

-Thước đo của phương diện tài chính: Thước đo phù hợp 

với mục tiêu là cơ sở để đánh giá liệu tổ chức có đạt được mục tiêu 
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tài chính và tổ chức có bị chệch hướng hay không.  

+ Thước đo lợi nhuận  

+ ROI – Lợi nhuận trên vốn đầu tư 

b. Phương diện khách hàng 

Phương diện khách hàng là đích đến cuối cùng của các tổ chức 

phi lợi nhuận vì nhiệm vụ của các tổ chức này là tập trung vào khách 

hàng và phục vụ những nhu cầu của khách hàng. Còn đối với các tổ 

chức hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận thì khách hàng là yếu tố cơ bản để 

tổ chức đạt được mục tiêu tài chính.   

- Mục tiêu về khách hàng: Gia tăng thị phần, gia tăng sự thỏa 

mãn của khách hàng, tăng cường thu hút khách hàng mới, cố gắng 

duy trì khách hàng hiện hữu, tăng lợi nhuận từ khách hàng. 

- Thước đo của phương diện khách hàng: Một số thước đo 

chính được các tổ chức sử dụng như thị phần, mức độ hài lòng của 

khách hàng qua khảo sát, số lượng khách hàng mới, duy trì khách 

hàng hiện hữu và lợi nhuận từ khách hàng.  

c. Phương diện quy trình hoạt động nội bộ 

Trong một tổ chức, qui trình hoạt động nội bộ gồm ba chu 

trình: Chu trình cải tiến, chu trình hoạt động, chu trình hậu mãi 

- Mục tiêu của tổ chức trong phương diện quy trình hoạt động 

nội bộ 

+ Với chu trình cải tiến: cung cấp các thông tin đáng tin cậy 

về quy mô thị trường, sở thích khách hàng. 

+ Với chu trình hoạt động: Rút ngắn thời gian từ lúc nhận đơn 

hàng của khách hàng đến lúc nhu cầu của khách hàng được thỏa 

mãn, tăng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, giảm chi phí hoạt động. 

+ Với chu trình hậu mãi: Rút ngắn thời gian giải quyết các vấn 

đề, giảm thiểu chi phí cho quá trình hậu mãi. 
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- Thước đo quy trình hoạt động nội bộ 

+ Thước đo được sử dụng trong chu trình cải tiến: % doanh 

thu từ các SP/ DV mới; thời gian để phát triển thế hệ sản phẩm tiếp 

theo; số lượng SP/ DV mới được giới thiệu đến khách hàng; thời 

gian hoàn vốn (Break even time: BET). 

+ Thước đo được sử dụng trong chu trình hoạt động: Tỷ lệ sản 

phẩm hỏng (số lượng sản phẩm hỏng trên tổng số sản phẩm sản 

xuất); số lượng sản phẩm bị trả lại; số tiền đền bù cho khách hàng do 

SP/ DV không đạt chất lượng; chi phí theo mức độ hoạt động 

(Activity based costing:  ABC). 

+ Thước đo trong chu trình hậu mãi: Thời gian giải quyết 

khiếu nại của khách hàng; chi phí bảo hành, sửa chữa, đổi trả sản 

phẩm cho khách hàng... 

d. Phương diện học hỏi và phát triển 

Phương diện này là nền tảng mà tổ chức cần xây dựng để đạt 

được sự phát triển trong dài hạn.  

- Mục tiêu của phương diện học hỏi và phát triển:  

Nâng cao năng lực của nhân viên, cải tiến năng lực của hệ 

thống thông tin, gắn nhân viên với mục tiêu của tổ chức.  

- Thước đo đo lường phương diện học hỏi và phát triển 

+ Sự hài lòng của nhân viên thông qua khảo sát  

+ Thời gian bình quân một nhân viên làm việc trong tổ chức 

+ Tốc độ xử lý thông tin 

+ Số lượng sáng kiến của mỗi nhân viên 

+ Số lượng nhân viên giỏi thôi việc 

+ Số lần tổ chức các cuộc thi kỹ năng nhân viên  

+ Mức độ thân thiện hợp tác trong công việc giữa các nhân viên 



10 

1.3 ÁP DỤNG MÔ HÌNH THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG 

QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM. 

1.3.1 Sự cần thiết phải áp dụng mô hình thẻ cân bằng điểm 

– BSC trong quản lý giáo dục tại Việt Nam 

Trong môi trường giáo dục đại học, cao đẳng như hiện nay đặc 

biệt đó là các trường cao đẳng đang gặp rất nhiều thách thức từ áp 

lực tăng chỉ tiêu tuyển sinh trong khi quy mô về cán bộ giảng dạy, 

kinh phí cho đào tạo không theo kịp, mở rộng các loại hình đào tạo 

(từ xa, trực tuyến…), đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy 

và học tập theo xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi 

thông tin và hội nhập với các trường đại học trong và ngoài nước 

hoặc trên thế giới. Để có được sự thành công các trường không đơn 

thuần chỉ mở cửa và đợi sinh viên, mà phải đi tìm sinh viên, đặc biệt 

là sinh viên giỏi về trường. Muốn được như vậy, trước hết các trường 

phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, duy trì sự phát triển 

tốt và bền vững để nâng cao vị thế của mình trong và ngoài nước.  

1.3.2 Ứng dụng của mô hình BSC trong quản lý giáo dục tại 

Việt Nam 

- Tài chính  

- Sinh viên  

- Các quy trình hoạt động nội bộ 

- Học hỏi và phát triển  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ  

HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ  
- KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ 

- KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG. 

2.1.1 Quá trình xây dựng và phát triển 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng được thành lập 

ngày 28/6/2001 theo Quyết định số 3858/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp từ Trường trung học 

Kế hoạch Kinh doanh Đà Nẵng (Tiền thân là Trường trung học nghiệp 

vụ Kế hoạch II do Ủy ban Kế hoạch nhà nước nay là Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư thành lập ngày 03/7/1976). Hiện tại Trường trực thuộc Bộ chủ 

quản là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng là trường công 

lập duy nhất thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nằm trong hệ thống giáo 

dục quốc dân có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các 

khối ngành kinh tế và kế hoạch đầu tư đó là: Nguồn nhân lực giỏi về 

chuyên môn, có nhân cách và năng lực công dân, vững vàng về phẩm 

chất chính trị, trung thành với Tổ quốc, yêu nước, có ý thức lao động 

tự chủ, sáng tạo, có kỷ luật đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh.  

2.1.3 Bộ máy quản lý của Trường 

2.1.4 Các ngành đào tạo của Trường  

� Bậc Cao đẳng 

- Quản trị kinh doanh  

- Kế toán  

- Tài chính – ngân hàng  



12 

- Tiếng Anh và hệ thống thông tin quản lý  

- Ngoài ra Trường còn mở thêm ngành mới đó là: Cao đẳng dịch 

vụ pháp lý. 

� Bậc Trung cấp: 

- Kế hoạch đầu tư 

- Quản trị doanh nghiệp 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Kế toán hành chính sự nghiệp 

- Tin học ứng dụng. 

2.2 THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT 

ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH 

ĐÀ NẴNG 

2.2.1 Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 

 a. Sứ mạng 

Trường tổ chức đào tạo với các chương trình đào tạo chất 

lượng cao theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng về khoa học kinh 

tế, kinh doanh và quản lý.  

b. Tầm nhìn 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng trở thành một 

trường đại học chuyên đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học 

kinh tế, kinh doanh quản lý có uy tín, đạt chuẩn quốc gia, có môi 

trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học mang tính chuyên 

môn cao, đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ phẩm chất và 

năng lực nghề nghiệp thích ứng nhanh với quá trình hội nhập kinh tế 

khu vực và kinh tế quốc tế. 
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c. Mục tiêu 

Mục tiêu chung 

- Xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đến 

năm 2015 trở thành trường đại học, đến năm 2020 là cơ sở giáo dục 

đại học có đẳng cấp quốc gia. 

- Trường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các cơ 

quan quản lý nhà nước, các cơ quan hoạch định và tổ chức thực hiện 

chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, quản lý đầu tư. 

Mục tiêu cụ thể 

- Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho 

người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại; được ứng 

dụng khoa học công nghệ cao. 

- Thực hiện triệt để phương pháp giảng dạy tích cực; dạy cách 

học, cách chiếm lĩnh kiến thức cốt lõi, cách tư duy nhằm phát huy 

tính chủ động của người học. 

- Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, đặc biệt chuyển 

dần từ đào tạo cao đẳng sang đào tạo đại học, sau đó là cao học và 

nghiên cứu sinh.  

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn kết nghiên 

cứu khoa học với đào tạo và phục vụ xã hội. 

- Thực hiện kiểm định chất lượng Trường và các giải pháp cụ 

thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của Trường. 

- Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về 

số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. 

- Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. 

- Đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án xây dựng mở rộng 

trường theo chuẩn một trường đại học. 

- Các ngành nghề đào tạo tại Trường có chuyên môn sâu về 
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kinh tế và quản lý kinh tế vĩ mô, về quản trị, về tài chính, kế toán, 

ngân hàng. 

- Có một số ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến thông 

qua liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài. 

- Cơ sở vật chất nhà trường (nói chung), các phòng thí nghiệm, 

thực hành thực tập, trang thiết bị giảng dạy (nói riêng), được hiện đại 

hóa ngang tầm các Trường đại học trong khu vực và trên thế giới. 

- Trường sẽ hợp tác, liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học 

với các trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu khoa học trong 

nước và nước ngoài. 

2.2.2 Phương diện tài chính 

a. Tình hình tài chính của Trường 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng là một đơn vị 

sự nghiệp công lập có thu được giao quyền tự chủ và tự chịu trách 

nhiệm về mặt tài chính đối với đơn vị đảm bảo một phần kinh phí 

hoạt động, thực hiện theo nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Về nguồn thu: Nguồn kinh phí của Trường được hình thành 

từ hai nguồn chủ yếu: Nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp và 

nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước. 

- Về các khoản chi: Các khoản chi tiêu của Trường đều được 

chi theo hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước và được tuân theo 

quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. Việc chi tiêu được thực hiện một 

cách công khai, minh bạch được thể hiện thông qua báo cáo tài chính 

hàng năm.  

b.  Đánh giá thành quả hoạt động của Trường về phương 

diện tài chính 

Nhà trường có đưa ra được các mục tiêu của phương diện tài 

chính nhưng vẫn chưa thiết lập được các thước đo để đo lường thành 
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quả hoạt động trong khía cạnh tài chính.  

- Mục tiêu của phương diện tài chính 

+ Không ngừng nâng cao thu nhập cho giảng viên và cán bộ 

công nhân viên. 

+ Tăng cường chi cho các hoạt động nâng cao chất lượng đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và đào tạo. 

+ Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ công nhân viên của 

Trường. 

+ Đáp ứng các nhu cầu chi đầu tư phát triển. 

+ Đảm bảo được nguồn vốn chi đầu tư phát triển để thực hiện 

dự án chi đầu tư phát triển Trường. 

+ Tăng chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động sự nghiệp và 

hoạt động dịch vụ khác. 

- Thước đo của phương diện tài chính 

+ Nhà trường vẫn chưa đưa ra được con số cụ thể về thu nhập 

cho giảng viên và cán bộ công nhân viên trong Trường, mức thu 

nhập bao nhiêu thì có thể đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân 

viên trong Trường.    

+ Đối với mục tiêu tăng cường chi cho các hoạt động nâng cao 

chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đào tạo đây là mục tiêu 

mang tính chung chung chưa có thước đo cụ thể cho mục tiêu này. 

+ Chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động sự nghiệp và hoạt 

động dịch vụ khác tăng nhằm đánh giá khả năng sinh lời của các hoạt 

động tuy vậy nhà trường vẫn chưa đưa ra thước đo cụ thể cho mục 

tiêu này.  

2.2.3 Phương diện sinh viên 

a. Tình hình sinh viên của Trường 

Hiện nay do có sự cạnh tranh gay gắt của nhiều trường Đại 
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học, Cao đẳng trên địa bàn nói riêng và cả nước nói chung nên nguồn 

tuyển sinh đầu vào vừa học vừa làm đặc biệt đào tạo ở bậc Cao đẳng, 

Trung cấp đang ở trong giai đoạn khó khăn và thách thức. Bên cạnh 

đó đây chính là năm học có quy định mới về đào tạo nên cũng đã ảnh 

hưởng rất lớn đến công tác tuyển sinh của Trường. 

b. Đánh giá thành quả hoạt động của Trường về phương 

diện sinh viên 

- Mục tiêu về phương diện sinh viên 

+ Thu hút người học nhằm tăng số lượng học sinh – sinh viên 

tham gia theo học tại trường. 

+ Tạo cho sinh viên có một môi trường học tập tốt, phát huy 

tính chủ động của sinh viên. 

- Thước đo về phương diện sinh viên 

+ Đối với mục tiêu thu hút người học nhằm tăng số lượng học 

sinh – sinh viên tham gia theo học tại Trường thì ở mục tiêu này vẫn 

chưa có thước đo cụ thể về việc tăng số lượng học sinh – sinh viên.  

+ Đối với mục tiêu tạo cho sinh viên môi trường học tập tốt 

nhằm phát huy tính chủ động của sinh viên thì nhà trường chưa đưa 

ra được thước đo về sự thỏa mãn của sinh viên ở môi trường học tập, 

hay chất lượng đào tạo của nhà trường, ngoài ra nhà trường cũng 

chưa có thước đo về việc học tập của sinh viên có chất lượng hay 

không khi làm việc ở các doanh nghiệp.  

2.2.4 Phương diện các quy trình hoạt động nội bộ 

a. Tình hình quy trình hoạt động nội bộ của Trường 

- Về công tác đào tạo 

- Về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ: 

- Về công tác hợp tác quốc tế 

- Về chất lượng giáo dục 
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- Về việc đánh giá học sinh, sinh viên 

- Về cơ sở vật chất – kỹ thuật: 

b. Đánh giá thành quả hoạt động của Trường về phương 

diện quy trình hoạt động nội bộ 

- Về công tác tuyển sinh: Nhà trường vẫn chưa đưa ra được 

thước đo về tỷ lệ sai sót trong quy trình tuyển sinh.  

- Về phương pháp giảng dạy: Nhà trường vẫn chưa đưa ra 

được thước đo cụ thể cho phương pháp này. 

- Về quy trình đánh giá sinh viên: Nhà trường đánh giá sinh 

viên thông qua hai mặt đó là kết quả học tập và kết quả rèn luyện của 

sinh viên. Thước đo sử dụng ở quy trình này chính là điểm của từng 

học phần, điểm trung bình của từng học kỳ và bảng điểm rèn luyện.  

- Về chất lượng giáo dục và đào tạo: Chất lượng giáo dục và 

đào tạo của nhà Trường đang ngày càng được quan tâm tuy nhiên 

nhà trường vẫn chưa có thước đo về tỷ lệ giáo viên không tuân thủ 

các quy định liên quan đến hoạt động giảng dạy.  

- Về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Nhà 

trường đánh giá về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc 

tế thông qua thước đo về số lượng đề tài nghiên cứu khoa học thuộc 

cấp trường, cấp Bộ được nghiệm thu trong năm.  

2.2.5 Phương diện học hỏi và phát triển 

a. Tình hình nguồn nhân lực và hệ thống thông tin của 

Trường 

- Về nguồn nhân lực 

-  Về hệ thống thông tin của tổ chức 

b. Đánh giá thành quả hoạt động của Trường về nguồn 

nhân lực và hệ thống thông tin 

- Về nguồn nhân lực: 
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+ Nhà trường đánh giá nguồn nhân lực của mình thông qua 

việc thống kê số lượng cán bộ công nhân viên, giảng viên có trình độ 

thạc sỹ, tiến sỹ, phó giáo sư, giáo sư. Tuy nhiên nhà trường cũng 

chưa có thước đo về nguồn thu nhập trên một cán bộ công nhân viên. 

+ Nhà trường cũng chưa đo lường được mức độ hài lòng của 

cán bộ công nhân viên trong Trường. 

- Về mặt thông tin: Nhà trường đã đo lường mức độ phát triển 

của hệ thống thông tin thông qua số lượng máy tính được trang bị 

cho việc dạy và học, số lượng người truy cập tìm hiểu thông tin trên 

trang website của Trường. Tuy nhiên nhà trường cũng chưa đưa ra 

được thước đo về sự thỏa mãn của giảng viên đối với hệ thống hỗ trợ 

giảng dạy và học tập.  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

CHƯƠNG 3 

VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ 

THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 

3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM 

TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG 

CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG. 

Sự cần thiết phải vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá 

thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà 

Nẵng là do ảnh hưởng bởi các nhân tố sau:  

- Xu hướng thế giới đang chuyển sang nền kinh tế tri thức, kéo 

theo nhu cầu cao về lao động tri thức, nhất là trong các lĩnh vực khoa 

học công nghệ. 
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- Quá trình hội nhập và hợp tác quốc.  

- Sự cạnh tranh ngày càng cao giữa các trường đại học, cao 

đẳng trong và ngoài nước, đặc biệt là đối với các trường có đào tạo 

các ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh, quản lý và kế hoạch - đầu tư.  

- Sự cạnh tranh, thu hút cán bộ khoa học trình độ cao. 

- Mô hình và cơ chế quản lý nhà nước. 

3.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH THẺ 

CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT 

ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH 

ĐÀ NẴNG  

3.2.1 Yếu tố khách quan 

Những yếu tố khách quan tác động đến sự hình thành thẻ cân 

bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đó là: 

- Thời đại ngày nay là thời đại của cách mạng khoa học – công 

nghệ, nền kinh tế phát triển không ngừng. 

- Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển 

nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển 

đất nước. 

- Trong quá trình toàn cầu hóa, việc giáo dục không thể đứng 

ngoài lề và thực sự đã có bước chuyển mình để hòa nhịp với tình 

hình mới.  

3.2.2  Yếu tố chủ quan 

Những yếu tố chủ quan tác động đến sự hình thành thẻ cân 

bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng bao gồm các yếu tố sau: 



20 

- Với chủ đề “Chuyên nghiệp – Chất lượng là nền tảng cho sự 

phát triển của Trường” và tiếp tục thực hiện “Kỷ cương hành chính – 

Văn minh công sở”. 

- Rà soát chương trình đào tạo hiện có theo hướng tăng cường 

năng lực tác nghiệp gắn với thực tiễn xã hội để học sinh – sinh viên 

ra trường có việc làm. 

- Trường luôn tìm cách mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng 

đào tạo.  

3.3 VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ 

THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 

3.3.1 Phương diện tài chính 

a. Mục tiêu 

- Tăng trưởng quy mô hoạt động của Trường 

- Tăng chênh lệch thu – chi 

- Tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong Trường 

- Quản lý tài chính, tài sản lành mạnh 

- Tài trợ cho các công trình nghiên cứu 

b. Thước đo 

- Đối với mục tiêu tăng trưởng quy mô hoạt động của Trường: 

thước đo được sử dụng đó là tốc độ tăng nguồn thu của nhà trường. 

- Đối với mục tiêu tăng chênh lệch thu – chi:  

+ Thước đo chênh lệch thu chi của hoạt động sự nghiệp có thu: 

+ Thước đo về chi phí đơn vị:  

- Đối với mục tiêu quản lý tài chính lành mạnh: được đo lường 

bởi thước đo về ngân sách chi cho các yêu cầu cần thiết trong nhà 

Trường. 
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- Đối với mục tiêu tài trợ cho các công trình nghiên cứu: thước 

đo được sử dụng đó là số lượng các công trình nghiên cứu được nhận 

tài trợ. 

3.3.2 Phương diện sinh viên 

a. Mục tiêu 

- Tăng cường thu hút sinh viên 

- Sự thỏa mãn của sinh viên 

- Việc học tập của sinh viên phải đạt chất lượng 

b. Thước đo 

- Đối với mục tiêu tăng cường thu hút sinh viên: thước đo 

được tác giả đưa ra ở đây đó là số lượng và chất lượng của sinh viên. 

- Đối với mục tiêu sự thỏa mãn của sinh viên: nhà trường nên 

sử dụng các thước đo về mức độ hài lòng của sinh viên 

- Đối với mục tiêu việc học tập của sinh viên phải có chất 

lượng: 

+ Thước đo về tỷ lệ sinh viên đạt loại khá, giỏi, xuất sắc qua 

các năm học. 

+ Thước đo về tỷ lệ sinh viên kiếm được việc làm. 

3.3.3  Phương diện quy trình hoạt động nội bộ 

a. Mục tiêu 

- Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh 

- Tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động giảng dạy  

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học  

- Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý  

- Thúc đẩy và phát triển khả năng học tập của học sinh, sinh 

viên 
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b. Thước đo 

- Đối với mục tiêu thực hiện đúng quy chế tuyển sinh: nhà 

trường nên sử dụng thước đo về tỷ lệ sai sót trong quy trình tuyển 

sinh. 

- Đối với mục tiêu tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động 

giảng dạy: nhà trường nên sử dụng thước đo tỷ lệ giáo viên không 

tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động giảng dạy. 

- Đối với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học: 

nhà trường nên sử dụng thước đo về số lượng đề tài nghiên cứu khoa 

học được nghiệm thu. 

- Đối với mục tiêu thúc đẩy và phát triển khả năng học tập của 

học sinh, sinh viên: 

+ Thước đo về tỷ lệ đạt của sinh viên trong các kỳ thi của môn 

học.  

+ Thước đo về mức độ áp dụng công nghệ/ thiết bị hỗ trợ 

trong học tập 

+ Thước đo về thời gian cho việc xử lý các khiếu nại, thắc mắc 

hay hỗ trợ tư vấn cho sinh viên.  

3.3.4 Phương diện đào tạo và phát triển  

a. Mục tiêu 

- Nâng cao năng lực của nhân viên  

- Phát triển đội ngũ giảng viên  

- Sự đổi mới trong giảng dạy và học tập  

- Phát triển hệ thống thông tin trong nhà trường  

b. Thước đo  

- Đối với mục tiêu nâng cao năng lực của nhân viên: 

+ Thước đo về nguồn thu nhập trên một cán bộ công nhân viên  

+ Thước đo về mức độ hài lòng của cán bộ công nhân viên 
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trong trường. 

- Đối với mục tiêu về phát triển đội ngũ giảng viên:  

+ Thước đo về ngân sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học.  

+ Thước đo về khảo sát đánh giá trong công tác giảng dạy.   

- Đối với mục tiêu ứng dụng khoa học công nghệ vào trong 

công tác giảng dạy: nhà trường nên sử dụng thước đo về sự thỏa mãn 

của giảng viên đối với hệ thống hỗ trợ giảng dạy và học tập.  

- Đối với mục tiêu sự đổi mới trong công tác giảng dạy và học 

tập: nhà trường nên sử dụng thước đo về sự phát triển của hệ thống 

đánh giá và các thiết bị hỗ trợ đổi mới trong công tác giảng dạy.  

3.4 TRIỂN KHAI SỬ DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG 

ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG  

Bước 1: Hướng dẫn việc thực hiện  

Bước 2: Chuẩn bị cho sự thay đổi  

Bước 3: Cụ thể hóa chiến lược thành các mục tiêu  

Bước 4: Đảm bảo các mục tiêu và thước đo đã triển khai được 

truyền đạt thông suốt trong nhà trường.  

Bước 5: Vạch ra hành động thực hiện:  

Bước 6: Theo dõi và đánh giá:  
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KẾT LUẬN 

 

Các trường đại học, cao đẳng trong cả nước nói chung và 

trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng nói riêng đang gặp 

phải rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy nâng cao chất lượng đào 

tạo là vấn đề quyết định sự sống còn và phát triển của Nhà trường. 

Để làm tốt việc này cần phải có sự cố gắng nỗ lực đóng góp không 

chỉ của đội ngũ giảng viên mà còn của toàn thể cán bộ viên chức 

trong nhà trường. Hai đội ngũ này có mỗi quan hệ hữu cơ không thể 

tách rời. Chính vì vậy cần phải tạo ra một môi trường làm việc tốt 

trong nhà trường để gắn kết và phát huy sức mạnh của tất cả các bộ 

phận, các lực lượng và các cá nhân.  

Việc vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả 

hoạt động tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng nhằm 

giúp cho nhà trường sớm vượt qua khó khăn và thách thức như hiện 

nay. 

Tác giả hy vọng trong tương lai nhà trường sẽ gặt hái được 

nhiều thành công nhờ sự phát triển của hệ thống thẻ cân bằng điểm 

để đo lường hoạt động, quản lý chiến lược và trao đổi thông tin. 


