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ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT 

 



ĐLHS / TMT - PVT www.chicuctdc.gov.vn 2 

NỘI DUNG 

 CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 

 

 CHƢƠNG II: HỆ THỐNG ĐO LƢỜNG HIỆU SUẤT 

 

 CHƢƠNG III: QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG 

ĐO LƢỜNG HIỆU SUẤT 

 

 CHƢƠNG IV: TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG 



ĐLHS / TMT - PVT www.chicuctdc.gov.vn 3 

CHƢƠNG I 

GIỚI THIỆU CHUNG 

 Nội dung chƣơng I tập trung vào việc giới thiệu 

một số thuật ngữ có liên quan đến chủ đề đo 

lƣờng trong doanh nghiệp nhƣ năng suất, hiệu 

suất, đo lƣờng hiệu suất, quản lý chiến lƣợc, 

thẻ cân bằng điểm…  
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1.1 Năng suất (Productivity, 

OUTPUT/INPUT): 

 

Hiểu một cách đơn giản, năng suất là thƣớc đo 

lƣợng đầu ra đƣợc tạo ra dựa trên các yếu tố đầu 

vào. Quan hệ giữa đầu ra và đầu vào chính là 

năng suất và đƣợc biểu thị bằng công thức: 

 

   Năng suất = Đầu ra/ Đầu vào.  
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1.2 QUẢN TRỊ VƢỢT RA NGÒAI PHƢƠNG 

PHÁP HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 

 Quản trị dựa vào phƣơng pháp hoạch định ngân 

sách có nhiều hạn chế, chỉ đo kết qủa đã rồi, 

thiếu tính dự đoán và tƣ duy dài hạn, chƣa gắn 

với việc đo lƣờng trong từng bƣớc đi của thực 

hiện chiến lƣợc 

 

 Các phƣơng pháp đo lƣờng mới nhƣ KPI, BSC, 

Năng suất tổng hợp... là các bổ sung hữu ích 

khắc phục hạn chế trên. 
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1.3 Hiệu suất (Performance, OUTPUT): 

 Hiểu một cách đơn giản, hiệu suất là kết qủa 
thực hiện công việc, là đầu ra của một qúa trình 
hay công việc nào đó.  
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 Việc đo lƣờng (năng suất, hiệu suất) cho phép 
doanh nghiệp đạt đƣợc các mục tiêu đề ra, 
quản lý đƣợc chiến lƣợc dài hạn, tối ƣu hóa 
năng lực, thu hút, duy trì và phát triển nguồn 
nhân lực, xóa bỏ các rào cản về truyền thông, 
không gian quản lý… từ đây cho phép doanh 
nghiệp khai thác và phát triển hiệu qủa các 
nguồn lực vô hình của tổ chức.  
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1.4 Thẻ cân bằng điểm                  

(Balanced Scorecard- BSC):  

 Thẻ cân bằng điểm là một công cụ để đánh giá 
hiệu qủa hoàn thành công việc. Cụ thể hơn, nó là 
một phƣơng pháp “3 trong 1”:  

 Hệ thống đo lƣờng hiệu suất,. 

 Phƣơng pháp quản lý chiến lƣợc. 

 Công cụ truyền thông hiệu qủa trong tổ chức.  
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Tài chính 

-Tăng trƣởng AV-Tăng 

trƣởng hiệu suất sử 

dụng tài vốn, tài sản…  

 

Khách hàng 

-Chất lƣợng, dịch vụ vƣợt 

mong đợi-Gắn bó lâu 

dài, thân thiết với khách 

hàng…  

Sứ mệnh, Các giá trị, Tầm nhìn,  

Chiến lược 

-Tuyên bố sứ mệnh 

-Các giá trị 

-Tuyên bố tầm nhìn 

-Kế hoạch chiến lƣợc 

-Kế hoạch dự án… 

 

Quy trình nội bộ 

-- Năng suất, chất lƣợng, 

cải tiến, đổi mới liên 

tục…  
- 

 

Đào tạo và phát triển nguồn lực 

- Tỉ lệ đào tạo, hài lòng-

Phát triển tài năng, tri 

thức…  

1.4 Thẻ cân bằng điểm                  

(Balanced Scorecard- BSC): (tt) 

Theo Robert S.Kaplan và David Norton  
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Tài chính 

Tính hữu dụng của tài sản, 

nguồn vốn… 

 

Môi trường/Cộng đồng 

Hỗ trợ địa phƣơng, khả năng lãnh đạo 

cộng đồng 

 

Khách hàng 

Sự hài lòng, nhắm đến khách hàng 

cốt yếu… 

 

Sứ mệnh, Các giá trị, Tầm nhìn, 

Chiến lược 

 

Quy trình nội bộ 

Tối ƣu hóa công nghệ, quan hệ 

hiệu qủa với các bên hữu quan, 

chất lƣợng, giao hàng… 

 

Sự hài lòng của nhân viên 

Văn hoá công ty tích cực, duy trì nhân 

viên chủ chốt, trân trọng đóng góp 

của họ 

 

Đào tạo và phát triển nguồn lực 

Trao quyền, tăng năng lực và sự 

thích ứng… 

Theo David Parmenter  

1.4 Thẻ cân bằng điểm                   

(Balanced Scorecard- BSC): (tt) 
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1.5 Sứ mệnh:  
 

 Là một tuyên bố xác định mục đích cốt lỗi của tổ 

chức, trả lời đƣợc câu hỏi “tại sao chúng ta tồn tại, 

tồn tại để làm gì?”, nó nhƣ là một cột mốc ở chân 

trời mà có thể không bao giờ đạt đƣợc, nhƣ là 

chiếc la bàn để dẫn dắt tổ chức của bạn.  

 Một sứ mệnh đúng đắn cần: 

 - Trả lời đƣợc câu hỏi “Chúng ta tồn tại để làm gì?” 

 - Tạo nên sự thay đổi 

 - Có tính dài hạn 

 - Dễ hiểu và dễ truyền đạt  
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1.5 Sứ mệnh: (tt) 

Ví dụ: 

  “Giải quyết các vấn đề còn tồn tại một cách 

sảng tạo và mới mẻ” (Tập đoàn 3M);  

 

 “Tạo ra cho ngƣời bình thƣờng mua đƣợc 

những thứ nhƣ của ngƣời giàu” (Tập đoàn 

Wal-Mart)  
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1.6 Các giá trị 

 Là các nguyên tắc trƣờng tồn để dẫn dắt một tổ 

chức, chúng đại diện cho những niềm tin sâu 

sắc trong tổ chức và đƣợc thể hiện qua hành 

động hàng ngày của tất cả nhân viên.  

 

 Cần trả lời câu hỏi “Những cốt lõi mà tổ chức coi 

trọng là gì?” để xác định các giá trị của mình. 
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 Các giá trị có ý nghĩa cần: 

 - Là những nguyên lý dẫn đƣờng cho tổ 

chức trong việc ra quyết định và chỉ lối cho 

nhân viên cách thức hành xử để thực thi sứ 

mệnh của mình 

  

 

1.6 Các giá trị (tt) 
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- Là các giá trị cốt lõi thể hiện bản chất, 

hình thành văn hóa của tổ chức và đƣợc 

tin tƣởng sâu sắc sẽ mang lại thành công 

lâu dài cho tổ chức 

 

 - Đƣợc bảo tồn lâu dài chừng nào nó còn 

phát huy lợi ích cho tổ chức 

 

 - Có tính nhân văn 
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 Ví dụ:  

 “Nuôi dƣỡng và phổ biến các giá trị lành mạnh 

của ngƣời Mỹ”, “Sự sáng tạo, các giấc mơ và trí 

tƣởng tƣợng” (Wal Disney);  

 

 “Tuân thủ chất lƣợng, kiểm soát chi phí và tốc 

độ vì lợi thế cạnh tranh”, “Khao khát sự xuất 

sắc và thù ghét sự quan liêu” (General Electric) 

1.6 Các giá trị (tt) 
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1.7 Tầm nhìn 

 Là cái đích mà ta hƣớng tới và khao khát đạt 

đƣợc trong tƣơng lai 

 

 Là một sự chuyển đổi quan trọng từ sứ mệnh, các 

giá trị thành một chiến lƣợc 

 

 Là một bức tranh bằng lời về hình ảnh tƣơng lai 

muốn đạt tới. 
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 Một tầm nhìn có ảnh hƣởng cần: 

   - Càng cụ thể càng tốt 

   - Xác định về thời gian và không gian 

   - Liên kết với sứ mệnh và các giá trị 

   - Tạo cơ sở cho việc hình thành các chiến lƣợc 

và mục tiêu 

   - Tạo ra động lực quan trọng bằng cách làm rõ 

định hƣớng, thúc đẩy hành động và điều phối 

các nỗ lực, hấp dẫn đƣợc các bên liên quan. 

 

1.7 Tầm nhìn (tt) 
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 Ví dụ: 

  “Tôi tin rằng trƣớc khi thập niên này kết 

thúc, nƣớc Mỹ sẽ thực hiện đƣợc mục tiêu 

đƣa ngƣời lên mặt trăng và quay về trái đất 

an toàn” (John F. Kenedy) 

 

 “2000 cửa hàng vào năm 2000” (Tập đoàn 

Starbucks) 

1.7 Tầm nhìn (tt) 
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1.8 Chiến lược 

 

 Là một cách mà tổ chức dự định nhằm hiện 

thực hoá tầm nhìn. Nó là một tập hợp các hoạt 

động khác nhau, cân bằng đƣợc các yếu tố 

khác nhau để đạt sự kết hợp tốt nhất nhằm đạt 

đƣợc mục đích của tổ chức. 
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 Một chiến lược thành công cần: 

 

 - Nhắm vào việc thực thi sứ mệnh, các giá trị và 
tầm nhìn. 

 - Huy động đƣợc tối đa nguồn lực  

 - Có tính rõ ràng, liên tục và ổn định  

 - Tập trung vào các sức mạnh chính của tổ chức 

  

 

 

 

1.8 Chiến lược (tt) 
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- Gồm 3 thành phần có tính bản chất là: sự tập 

trung (vào các mục tiêu chiến lƣợc và cách 

làm), sự khác biệt và một khẩu hiệu đầy thuyết 

phục 

 

 - Có tính liên kết tới hoặc tạo điều kiện cho 

việc áp dụng các công cụ đo lƣờng, quản lý 

chiến lƣợc. 
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 Ví dụ: “Chất lƣợng sản phẩm tạo thích thú cho 

khách hàng”, “sự thích thú của khách hàng là 

mục tiêu và động lực của cải tiến và đột phá”, 

“dịch vụ hàng đầu châu Á”, “tập trung khách hàng 

bình dân”, “hợp tác tốt là nguồn lực trọng yếu của 

công ty”, “tăng trƣởng doanh thu”, “duy trì và 

nâng cao sự trung thành của khách hàng”…  

 

 Ví dụ về 1 Bản đồ chiến lƣợc nhƣ sau: 

 

1.8 Chiến lược (tt) 
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T
à

i 

ch
ín

h
 

Chi phí thấp hơn 
Cải thiện việc sử 

dụng hiệu quả 
Tăng doanh thu 

Tăng giá trị cổ đông 
K

h
á

ch
 

h
à

n
g

 

Dễ dàng cùng hợp 

tác kinh doanh 

Cung cấp những giải 

pháp giá trị cao 

Tạo sự  trung 

thành thông qua sự  xuất 

sắc trong mọi cái chúng ta 

làm 

C
á

c 
q

u
y
 

tr
ìn

h
 n

ộ
i 

b
ộ
 

a Điều hành 

Tối ƣu các quy 

trình tiếp xúc 

với khách hàng 

Nâng cao giao tiếp 

cả trong lẫn ngoài 

a 

Hiểu khách hàng 

của mình 

Xây dựng những 

mối quan hệ lâu 

dài 

Quản lý khách hàng a 

Nghiên cứu và 

đánh giá các xu 

hƣớng 

Tạo ra các sản 

phẩm và dịch vụ 

mới 

Sự đổi mới a 

Giám sát, đánh 

giá sự tuân thủ 

các luật và quy 

định 

Đảm bảo luôn có 

sự kiểm soát nội 

bộ hiệu quả 

Công dân tốt 

Đ
à

o
 t

ạ
o
 v

à
 

p
h

á
t 

tr
iể

n
 

n
h

â
n

 v
iê

n
 

Thu hút, phát 

triển và gìn gữ tài 

năng 

Nâng cao công 

nghệ để thành 

công 

Đảm bảo một môi 

trƣờng làm việc tích 

cực, lành mạnh 
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Viễn cảnh Bản đồ chiến lược (với các 

mục tiêu-Obj.) 

Thước đo hiệu 

suất (PI, KPI, KRI) 

Chỉ tiêu phấn đấu   

(Target) 

Biện pháp, Sáng 

kiến (Innitiative) 

 

 

Khách 

hàng 

 

 

Quy trình 

nội bộ 

 

 

Đào tạo và 

phát triển 

 

 

Tài chính 
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1.9 Viễn cảnh 

 Là “cái để nhìn thấu qua”, các thành tố quan 

trọng nhất (vừa là mục tiêu, vừa là động lực) cần 

đƣợc thông hiểu, theo đuổi và thực thi hiệu qủa 

để đảm bảo thành công lâu dài của tổ chức.  

 

 Ví dụ: 6 viễn cảnh: Tài chính, Khách hàng, Quy 

trình nội bộ, Đào tạo & phát triển, Hài lòng của 

nhân viên và Môi trƣờng/Cộng đồng 
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 Các viễn cảnh cần: 

- Bao gồm các yếu tố quan trọng nhất để đảm 

bảo thành công trong ngắn hạn và dài hạn. 

- Liên kết với chiến lƣợc 

- Là cơ sở xác định các yếu tố thành công 

then chốt và các mục tiêu chiến lƣợc của tổ 

chức để các thƣớc đo hiệu suất nhắm tới. 

 

1.9 Viễn cảnh (tt) 
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1.10 CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG THEN CHỐT-

CSF & MỤC TIÊU CHIẾN LƢỢC 

 Critical Success Factors-CSF: thể hiện 

những vấn đề thiết yếu nhất, xác định tình 

trạng sức khỏe, thành bại của tổ chức 

 1 CSF có ảnh hƣởng đến nhiều viễn cảnh, 

là cơ sở để hoạch định mục tiêu. 1 CSF có 

thể bao gồm nhiều mục tiêu. 

 Ví dụ: tuân thủ hệ thống quản lý, thỏa mãn 

khách hàng, cải tiến năng suất, nâng cao tỉ 

phần đóng góp của TFP... 



ĐLHS / TMT - PVT www.chicuctdc.gov.vn 29 

1.10 CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG THEN CHỐT-

CSF & MỤC TIÊU CHIẾN LƢỢC 

 Ví dụ:  

 Viễn cảnh khách hàng có 2 CSF:  

Nâng cao sự thỏa mãn (CSF1) 

Dịch vụ khách hàng có chất lƣợng cao (CSF2) 

 CSF1- Nâng cao sự thỏa mãn có 2 Mục tiêu: 

Mức độ hài lòng về chất lƣợng tổng hợp (MT1) 

 Tăng mức độ trung thành của khách hàng (MT2) 

 Mục tiêu 1 có 2 Thƣớc đo: 

Mức độ hài lòng về chất lƣợng SP (TĐ1) 

Mức độ hài lòng về giá (TĐ2) 
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1.11 Thƣớc đo (Measure) 

 Thƣớc đo (trong phƣơng pháp BSC là thƣớc đo, 

trong phƣơng pháp KPI là chỉ số đo lƣờng) đƣợc 

hiểu là công cụ đo lƣờng mục tiêu đã đề ra, nó là 

các thông số có thể quan sát đƣợc.  

 

 Có thể xem thƣớc đo nhƣ là tiêu chuẩn định 

lƣợng dùng để đo lƣờng, đánh giá và truyền đạt 

hiệu suất và là công cụ dẫn hƣớng cho các hành 

động mong muốn.  
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1.11 Thƣớc đo (Measure) 

  Theo phƣơng pháp KPI phân thành 3 loại chỉ 

số đo lƣờng là chỉ số kết qủa cốt yếu-KRI, Chỉ 

số hiệu -PI và Chỉ số hiệu suất cốt yếu-KPI. 

 

 Theo phƣơng pháp BSC, có thể phân thành 2 

loại thƣớc đo: Thƣớc đo kết qủa (KRI hay RI 

hay RM) và Thƣớc đo hiệu suất (KPI hay PI 

hay PM)  
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 Ví dụ: Tỉ lệ chi phí giảm  xuống, Lợi 

nhuận từ khách hàng mới, Tỉ lệ đào tạo, 

Tỉ lệ khách hàng đƣợc thỏa mãn, Tỉ lệ 

chi phí phát triển sản phẩm mới 
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Ví dụ về 3 loại thƣớc đo 

Chỉ số ĐL qúa 

khứ (hàng 

tháng, quý…) 

(KRI) 

Chỉ số ĐL hiện 

tại (hàng ngày, 

tuần) 

(PI, KPI) 

Chỉ số ĐL tương 

lai 

 

(PI, KPI) 

Số máy bay trễ 

trong tháng vừa 

qua 

Số máy bay trễ 

trong ngày, 

tuần này. 

Số đề xuất cải 

tiến đƣợc triển 

khai trong tháng 

này ở khu vực 

hay bị trễ giờ 
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Ví dụ :Thƣớc đo 

 Mục tiêu: Thỏa mãn khách hàng => 

 Thƣớc đo: 

 Số công việc làm không đúng theo quy trình (KPI-
PM-Lead.I) 

 Số giờ tƣ vấn làm việc với khách hàng (KPI-PM-
Lead.I) 

 Số phàn nàn của khách hàng (PI-PM-Lead.I) 

 Số giờ làm việc tuần sau với các khách hàng có 
phàn nàn (PI-PM-Lead.I) 

 Số lỗi không phù hợp sau đánh giá chứng nhận 
(KRI-RM-Lag.Indicator) 
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1.12 Chỉ tiêu (Target) 

 Chỉ tiêu (Target): mức cụ thể cần phấn 

đấu để đạt các mục tiêu lớn hơn 

  Là mức cụ thể về hiệu suất mong muốn ở 

tƣơng lai nhằm đạt các đƣợc CSF mục tiêu  

 Gồm 3 loại: 

Chỉ tiêu chiến lƣợc, > 5 năm 

Chỉ tiêu trung hạn (co giãn), 3-5 năm 

Chỉ tiêu ngắn hạn (chỉ tiêu), ≤1 năm  
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Viễn cảnh Khách hàng/ CSF: Nâng cao sự thỏa mãn (CSF1) 

Mục tiêu Chỉ số hiệu suất / 

Thƣớc đo 

Cách tính Chỉ tiêu 

Mức độ hài 

lòng về chất 

lƣợng tổng 

hợp (MT1) 

 

,,, 

 

,,, 

Tăng mức độ 

trung thành 

của khách 

hàng (MT2) 
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1.13 Các công cụ thực tiễn tốt nhất 

 Hoạt động thực tiễn của con ngƣời luôn 
chiếm vị trí trung tâm trong tất cả các tổ chức, 
chúng tạo nên kết qủa hoạt động của tổ chức. 

 

 Xu hƣớng ngày nay của tất cả các phƣơng 
pháp quản lý là tập trung vào và cho con 
ngƣời, phân quyền mạnh mẽ, nhấn mạnh tự 
quản, tự kiểm tra-đo lƣờng-đánh giá và cải 
tiến (thay vì chỉ tập quyền, kiểm tra tập 
trung...)  
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 Một số hoạt động thực tiễn tập trung vào con 

người bao gồm: 

- Truyền đạt thông tin đa chiều 

- Các nhóm tự quản 

- Tập trung và đo lƣờng mức độ hài lòng của 

nhân viên 

- Các quy trình đào tạo và phát triển nhân lực  

 

1.13 Các công cụ thực tiễn tốt nhất (tt) 
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- Đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động 

- Tập trung vào khách hàng nội bộ và bên 

ngoài 

- Các hệ thống đo lƣờng, biểu dƣơng khen 

thƣởng sáng tạo, thành công của nhân viên 

- Hệ thống tiền lƣơng, tiền công hợp lí 
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 7 nhóm công cụ tốt nhất: 

 Các phƣơng pháp quản lý chất lƣợng 

 Các phƣơng pháp đo lƣờng năng suất, KPI, 
BSC 

 Chuẩn đối sánh 

 Quản lý mối quan hệ với khách hàng 

 Đào tạo 

 Bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động, môi 
trƣờng... 

 Các phƣơng pháp mới khác 

 
 

1.13 Các công cụ thực tiễn tốt nhất (tt)  
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1.13 Các công cụ thực tiễn tốt nhất (tt) 

Các hệ thống, phương pháp quản lý chất lượng THỰC 

TIỄN TỐT 

NHẤT 

      Đo lường năng suất, hiệu suất     Chuẩn đối sánh          Mối quan hệ với KH/ 

      KPI, BSC, Năng suất                            Nhà cung cấp 

           Đào tạo dựa trên      Bảo vệ sức khỏe & an toàn         Các phương pháp mới, 

           năng lực                    lao động, cơ hội                            Quản lyù vượt ra ngoài 

                                              bình đẳng nghề nghiệp,               hoạch định ngân sách 

                                              Môi trường. 
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1.14 Các vấn đề của đo lường truyền thống  

 Phụ thuộc thƣớc đo tài chính, chỉ đo đƣợc tài 

sản hữu hình (chỉ chiếm 25%), hy sinh các tƣ 

duy dài hạn, chỉ thấy lợi ích tài chính trƣớc 

mắt. 

 

 Không đo và phát triển đƣợc tài sản vô hình 

 

 Chu kì đo dài, kết quả là của quá khứ, thiếu 

thƣớc đo hiện tại và tƣơng lai 
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 90% DN thất bại trong quản lý chiến lƣợc 

do cách đo chƣa gắn đƣợc với chiến 

lƣợc. 

 Chƣa trao quyền đầy đủ cho nhân viên 

 Cách thể hiện và truyền thông kết qủa đo 

có nhiều hạn chế   

 

1.14 Các vấn đề của đo lường truyền thống  
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CHƢƠNG II 

HỆ THỐNG ĐO LƢỜNG HIỆU SUẤT  

 
2.1 Khái niệm hệ thống đo lường hiệu suất 

 

2.2 Hệ thống các chỉ số đo lường hiệu suất  

 

2.3 Các yếu tố nền tảng cho quá trình xây 

dựng và phát triển hệ thống KPI  

 

2.4 Các nguyên tắc cơ bản của đo lường hiệu 

suất  
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2.1 Khái niệm hệ thống đo lường hiệu suất 

 Hệ thống chỉ số đo lƣờng hiệu suất KPI là một 

tập hợp có hệ thống các chỉ số đo lƣờng 

hƣớng vào các phƣơng diện (Viễn cảnh) hoạt 

động của tổ chức 

 

 Bao gồm 3 loại chỉ số: KRI, PI và KPI.  

 

 Trọng tâm của các chỉ số hiệu suất này là đo 

lƣờng các qúa trình và các kết qủa cốt yếu 

quyết định thành công của tổ chức. 
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Triết lý của đo lường hiệu suất   

 “Cái gì đo lƣờng đƣợc thì mới thực hiện 

đƣợc” và “Hãy đo lƣờng những gì quan 

trọng” 

 “Liên tục, tức thời, qúa khứ - hiện tại - tƣơng 

lai”.  

 “Hiệu suất đƣợc đo bởi chính những ngƣời 

tạo ra nó” 

 Kết qủa đo lƣờng là “kim chỉ nam” cho hành 

động tức thời, đến mọi ngƣời 
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Lợi ích của đo lường hiệu suất 

 Đo lƣờng đƣợc kết qủa thực hiện công 
việc trong qúa khứ, hiện tại, tƣơng lai 
của các cấp độ trong tổ chức  

 

 Đo lƣờng đƣợc các yếu tố trọng yếu của 
tổ chức  

 

 Xóa bỏ các rào cản quản lý, tăng cƣờng 
truyền thông hiệu qủa  
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 Tạo cơ sở để đào tạo nguồn nhân lực, 

khích lệ, động viên và khen thƣởng nhân 

viên 

 

 Phát triển các tài sản vô hình của tổ chức 

 

 Hỗ trợ đắc lực cho thực thi chiến lƣợc 

Lợi ích của đo lường hiệu suất 
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 Tầm quan trọng của phương pháp đo lường hiệu 

suất KPI: là khắc phục đƣợc các hạn chế của đo 
lƣờng năng suất (OUTPUT/INPUT), đó là:  

 

 Chu kỳ đo còn dài,  

 Chƣa chỉ rõ đƣợc vấn đề (cái gì, ở đâu và do ai 
làm).  

 Tình trạng chậm trễ trong việc đƣa ra các quyết 
định kịp thời 
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 - Hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất bao gồm 3 

loại: KRI, IP và KPI, liên kết chặt chẽ với nhau, thể 

hiện đƣợc kết qủa hoạt động của các cấp độ trong tổ 

chức từ nhân viên cho đến giám đốc điều hành. 

 KPI: 

cho biết bạn phải làm gì để 

làm tăng hiệu suất lên một 

cách đáng kể. 

KRI: cho biết bạn đã làm đƣợc gì 

với 1 viễn cảnh 

PI: cho biết bạn cần làm gì để 

cải tiến hiệu suất 

2.2 Hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất: 
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2.2.1 Chỉ số kết qủa cốt yếu- KRI (Key Result 

Indicator): 

 Cho thấy bạn có đi đúng hƣớng hay không, 

nhƣng lại không chỉ ra bạn cần phải làm gì để 

cải thiện những kết qủa đã đạt đƣợc.  
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 Ví dụ một số chỉ số KRI nhƣ: 

Sự hài lòng của khách hàng 

Lợi nhuận ròng, Lợi nhuận từ vốn đã sử 
dụng 

Lợi ích của khách hàng 

Sự hài lòng của nhân viên…  

 Đƣợc theo dõi định kỳ với chu kỳ đo dài 
hơn so với PI và KPI 
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2.2.2 Chỉ số hiệu suất - PI (Performance 

Indicator):  

 Là các chỉ số nối kết giữa KRI và KPI, nó bổ 

sung, đóng góp và đƣợc biểu thị cùng với các 

chỉ số KPI trên thẻ cân bằng điểm BSC của tổ 

chức cũng nhƣ của từng bộ phận, phòng ban 

trong tổ chức. 
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 Các chỉ số hiệu suất nằm dƣới các chỉ số 

kết quả cốt yếu nhƣ: 

- Lợi nhận thu đƣợc từ 10% khách hàng 

tiềm năng. 

- Lợi nhuận ròng từ những dòng sản 

phẩm chủ chốt 

- Sự gia tăng doanh số tính bằng tỉ lệ % 

với 10% khách hàng tiềm năng. 

 



ĐLHS / TMT - PVT www.chicuctdc.gov.vn 55 

 2.2.3 Chỉ số hiệu suất cốt yếu – KPI (Key 

Performance Indicator):  

 Các chỉ số hiệu suất cốt yếu biểu thị một tập 

hợp các chỉ số đo lƣờng hƣớng vào các 

phƣơng diện hoạt động của tổ chức - điều này 

đóng vai trò quan trọng đối với thành công hiện 

tại cũng nhƣ tƣơng lai của tổ chức. 
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7 đặc điểm của các chỉ số hiệu suất cốt yếu : 

 

  Là các chỉ số đánh giá phi tài chính  

 

  Đƣợc đánh giá thƣờng xuyên (ví dụ: hằng ngày     

hoặc 24/7). 

 

  Chịu tác động bởi giám đốc điều hành và đội ngũ 

quản trị cấp cao 

 

  Đòi hỏi nhân viên phải hiểu chỉ số và có hành động 

điều chỉnh. 
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 Gắn trách nhiệm cho từng cá nhân hoặc 

từng nhóm. 

 

  Có tác động đáng kể (ví dụ: ảnh hƣởng đến 

hầu hết các yếu tố thành công then chốt) 

 

  Có tác động tích cực đến kết qủa chung và 

năng suất. 

 

7 đặc điểm của các chỉ số hiệu suất cốt yếu : 

(tt) 
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2.3 Các yếu tố nền tảng cho quá trình xây 

dựng và phát triển hệ thống KPI  

KRI (10) 

KPI (10) 

PI (80) 

1. Mối quan hệ 

hợp tác với 

nhân viên, các 

đoàn thể, các 

nhà phân phối 

và những khách 

hàng chủ chốt 

2. Trao quyền 

cho đội ngũ 

nhân viên một 

cách thích hợp 

3. Kết hợp biện 

pháp đo lƣờng 

báo cáo, và tăng 

cƣờng hiệu suất 

làm việc 

4. Mối liên kết 

giữa các chỉ số 

đo lƣờng hiệu 

suất với định 

hƣớng chiến 

lƣợc 
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 Xác định sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị, chiến 

lƣợc cũng nhƣ quyết tâm, cung cấp nguồn lực 

thực thi dự án KPI thành công. Đồng thời có sự 

cam kết tham gia của đội ngũ quản trị cấp cao ở 

các cấp độ. 

2.4 Các nguyên tắc cơ bản của đo lường 

hiệu suất  

 

2.4.1  Cam kết của lãnh đạo cao nhất: 
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2.4.2 Xác định các sứ mệnh, tầm nhìn, các giá 

trị và chiến lược của tổ chức trước khi xây 

dựng hệ thống KPI. 

 
- Sứ mệnh: “chúng ta tồn tại để làm gì?”  

- Giá trị: “Những cốt lõi mà tổ chức coi 

trọng là gì?”  

- Tầm nhìn: một bức tranh bằng lời về hình 

ảnh tƣơng lai muốn đạt tới.  

- Chiến lƣợc: trả lời câu hỏi làm cái gì và 

làm nhƣ thế nào để đạt đƣợc sứ mệnh, 

các giá trị và tầm nhìn?. 
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Caùc yeáu toá 

thaønh coâng  

then choát (5-

8) 
Các chỉ số kết 

quả cốt yếu (10) 
Các chỉ số hiệu suất 

(80) 
Các chỉ số hiệu suất cốt 

yếu (10) 

Sứ mệnh, giá 

trị,  tầm nhìn  
Các chiến lược  

Sự hài lòng 

của KHàng 

Học hỏi và 

Phát trển 

Các quy trình 

nội bộ 

Sự hài lòng 

của NV 

Môi trường 

/Cộng đồng 

Các kết quả 

tài chính 

Sự hài lòng 

của KHàng 

Học hỏi và 

Phát trển 

Các kết quả 

tài chính 

Các quy trình 

nội bộ 

Sự hài lòng 

của NV 

Môi trường 

/Cộng đồng 
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Nên xác định 6 tiêu chí là:  

 Tài chính 

 Khách hàng 

 Quy trình nội bộ 

 Đào tạo và phát triển 

 Môi trường và cong đồng 

 Sự hài lòng của nhân viên 

                                                   

2.4.3 Cần xác định rõ các viễn cảnh của chiến 

lược 
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 - Nên có khoảng 5-8 yếu tố thành công then 

chốt, chúng là các nguồn lực chính yếu và thể 

hiện sự đặc thù chiến lƣợc của tổ chức. 

 - Các CSF phải có thể đo lƣờng đƣợc 

 - Với các cấp độ bộ phận, phòng ban, CSF 

đƣợc hiểu nhƣ là các mục tiêu then chốt, 

chiến lƣợc 

    

 

  

2.4.4  Không nên có quá nhiều các yếu tố 

thành công then chốt - CSF 
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2.4.5 Hệ thống các thước đo hiệu suất 

không nên có qúa nhiều (max 100). 

 Hồ sơ các chỉ số hiệu suất tuân thủ quy tắc về 

cơ cấu của 3 loại chỉ số hiệu suất là 10/80/10.  

 - Chỉ số kết quả (tối đa 10 chỉ số):  

 - Chỉ số hiệu suất (tối đa 80 chỉ số):  

 - Chỉ số hiệu suất cốt yếu (tối đa 10 chỉ số): 

 - Các chỉ số trên áp dụng tùy thuộc với điều kiện 

của mỗi tổ chức.  

=> Số lƣợng chỉ số qúa nhiều sẽ có thể làm phân 

tán sự tập trung. 
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2.4.6 Các thước đo hiệu suất PI nói chung 

cần đảm bảo: SMART 

 Specific- Rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu 

 Measurable- Có thể đo lƣờng đƣợc 

 Attainable- Có thể đạt đƣợc 

 Realistic- Có tính hiện thực 

 Timely- Có thời gian rõ ràng 
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2.4.7 Phân tầng các chỉ số hiệu suất xuống 

các cấp thích hợp một cách có hệ thống  

 Thiết lập và đo lƣờng các chỉ số hiệu 

suất xuống các cấp một cách thích hợp 

theo nguyên tắc: 

 Từ cấp độ tổ chức, quá trình và công việc.  

 Đặc điểm riêng về vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ chính yếu của họ trong bộ máy tổ chức 

 Có thể có 4 cấp: tổ chức, bộ phận, phòng 

ban và nhóm.  
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2.4.8 Tiêu chuẩn hóa hệ thống KPI 

 

 Cần thực hiện việc xây dựng, ban hành 

và áp dụng các tài liệu quy định về cách 

thức xây dựng, duy trì áp dụng và cải 

tiến hệ thống KPI trong tổ chức 

 Cần chú ý phải quy định đủ rõ để thực 

hiện chính xác, thống nhất trong tổ chức 
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2.4.9 Kết hợp việc đo lường với đánh 

giá, hoạch định và cải tiến hiệu suất 
 

 Về đo lƣờng: từ hệ thống chỉ tiêu=>thống 

kê các dữ liệu=> tính toán hiệu suất đạt 

đƣợc 

 Về đánh giá: xác định trọng số của các 

chỉ tiêu để đánh giá kết qủa thực hiện 
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 Về hoạch định: trên cơ sở hoạch định 

chiến lƣợc, mục tiêu cũng nhƣ phân tích 

kết qủa thực hiện, cần tiến hành: 

o Hoạch định các sáng kiến 

o Hoạch định nguồn lực và tài chính 

o Hoạch định chế độ đãi ngộ 

 

 Về cải tiến: cải tiến cách đo lƣờng và cải 

tiến hiệu suất 
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2.4.10 Đảm bảo tính thống nhất của hệ 

thống quản lý chung của doanh nghiệp: 

 Trong 1 tổ chức tồn tại nhiều tiểu hệ thống 

hợp thành một hệ thống quản lý đặc thù của 

tổ chức đó. nhƣ: ISO 9001 để quản lý chất 

lƣợng, CRM để quản lý mối quan hệ với 

khách hàng…  
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 Việc đƣa một phƣơng pháp quản lý mới 

áp dụng vào tổ chức chắc chắn sẽ có 

ảnh hƣởng đến hệ thống cũ đang tồn tại.  

 

 Vấn đề là cần phải triển khai áp dụng 

phƣơng pháp mới đó sao cho nó có thể 

tích hợp hoàn hảo nhất vào hệ thống 

chung của tổ chức.  

 



ĐLHS / TMT - PVT www.chicuctdc.gov.vn 72 

CHƢƠNG III 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG  

HỆ THỐNG ĐO LƢỜNG HIỆU SUẤT 

 Chƣơng này trình bày cách thức xây dựng, 
triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống 
đo lƣờng hiệu suất với 3 giai đoạn: Giai đoạn 
chuẩn bị, Giai đoạn xây dựng và Giai đoạn áp 
dụng & cải tiến hệ thống đo lƣờng hiệu suất  
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10. Duy trì và cải tiến hệ thống đo 

lường hiệu suất KPI  

9. Áp dụng hệ thống đo lường hiệu suất 

KPI 

8. Tiêu chuẩn hoá hệ thống đo lường hiệu 

suất 

7. Lựa chọn các chỉ số cốt yếu của tổ chức 

và các chỉ số hiệu suất khác của các cấp 

độ còn lại trong tổ chức:  

6. Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu suất cấp 

độ thấp nhất trực thuộc tổ chức:  

5. Xác đính các yếu tố thành công then chốt của 

tổ chức: 

4. Phát động chương trình KPI  

3. Xây dựng dự án KPI  

2. Chuẩn bị công tác tổ chức và nhân sự:  

1. Khởi sự 

Giai đoạn 

chuẩn bị 

Giai đoạn xây 

dựng hệ thống 

KPI 

Giai đoạn 

áp dụng hệ 

thống KPI 
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1. Giai đoạn chuẩn bị 
Bước 1: Khởi Sự  

 Mục đích: Xác định tính cần thiết và quyết tâm áp 
dụng KPI  

 

 Yêu cầu: Cam kết của lãnh đạo cao nhất, đồng 
thuận của đội ngũ quản trị cấp cao trong việc thực 
hiện KPI; Đáp ứng đủ nguồn lực về nhân lực, vật 
lực và tinh thần; và phê chuẩn các tài liệu nền 
tảng cho KPI.  
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 Thực hiện: 

 Chọn chuyên gia tƣ vấn cho dự án 

 Tổ chức hội thảo giới thiệu dự án KPI cho ban 
quản trị cấp cao 

 Thuyết phục ban quản trị cấp cao thực hiện  
dự án 

 Cung ứng các nguồn lực 

 Xem xét, phê chuẩn các tài liệu nền tảng nhƣ 
sứ mệnh, giá trị, tầm nhìn, chiến lƣợc, viễn 
cảnh và các yếu tố cốt lõi quyết định thành 
công của tổ chức. 

Bước 1: Khởi Sự (tt) 
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 Mục đích: Xây dựng một ban triển khai và tổ dự án 

KPI; Đào tạo kỹ năng xây dựng và áp dụng KPI  

 Yêu cầu:  

 Có đƣợc một tổ dự án thạo việc làm nhiệm vụ đối 

ứng với tƣ vấn hoặc giữ vai trò chủ lực trong giai 

đoạn xây dựng hệ thống,  

 Một ban triển khai KPI có đủ thẩm quyền, thời 

gian, có hiểu biết sâu sắc về tổ chức và kỹ năng 

xây dựng, duy trì và áp dụng hệ thống KPI. 

Bước 2: Chuẩn bị công tác tổ chức và 

nhân sự:  
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 Thực hiện 

 Thành lập tổ dự án khoản 2-4 ngƣời. 

 Thành lập ban triển khai KPI 

 Lập kế hoạch đào tạo nhận thức và các kỹ năng 

cơ bản cho ban triển khai và tổ dự án 

 Đào tạo chuyên sâu cho tổ dự án. 

 

Bước 2: Chuẩn bị công tác tổ chức và 

nhân sự (tt).  
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Bước 2: Thành lập nhóm dự án thực thi KPI 

(tt) 

CEO 

Ban quản trị  

cấp cao 

Nhóm dự án  

thực thi KPI 

(2 – 4 người) 

CGTV  

ngoài tổ chức 

Cộng tác viên  

ở các đơn vị, 

 phòng ban 

Cộng tác viên  

Của nhóm 

 thực thi KPI 

Nhóm tự xây  

dựng các chỉ số 

 hiệu suất của mình 

Các bên quan 

 tâm liên quan 

 đến dự án 

Vị trí của nhóm thực thi KPI, và các mối liên kết quan trọng 
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 Mục đích: Xây dựng chiến lƣợc phát triển tổng 

thể doanh nghiệp. 

 

 Yêu cầu: Trên cơ sở chiến lƣợc phát triển tổng 

thể của doanh nghiệp, xây dựng dự án KPI khả 

thi, phối hợp tốt các nguồn lực bên trong và bên 

ngoài để thực thi  hiệu qủa các công cụ đo lƣờng 

trong tổ chức. 

Bước 3: Xây dựng dự án KPI  
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 Thực hiện: 

  Xác định các yếu tố nền tảng nhƣ sứ 
mệnh, tầm nhìn, các giá trị, các chiến lƣợc 
để thực hiện tầm nhìn, các viễn cảnh.  

 

  Tổ chức hội thảo, xác định các phép đo 
lƣờng hiện có, thực hiện khảo sát, thống 
kê, thu thập và phân tích tài liệu, hồ sơ, dữ 
liệu liên quan đến đo lƣờng hiệu suất 

Bước 3: Xây dựng dự án KPI (tt) 
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  Xác định tổ chức bộ máy, thời gian và 

nguồn lực yêu cầu, cách thức phối hợp 

giữa các bên liên quan nhƣ tƣ vấn, tổ dự 

án, ban triển khai, các bộ phận, phòng 

ban trong tổ chức  
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Mục đích: Truyền thông rộng rãi, hình thành văn 
hóa “Just do it” và động viên toàn bộ tổ chức tham 
gia thực hiện thành công chƣơng trình KPI 

 

Yêu cầu: 

Quyết tâm và tuyên bố định hƣớng chiến lƣợc 
của lãnh đạo cao nhất  

 

Giới thiệu rõ đến toàn thể nhân viên về: Sự cần 
thiết, mục đích, ý nghĩa, lợi ích, các khó khăn và 
thách thức của dự án. 

 

2. Giai đoạn thực hiện xây dựng hệ thống KPI 

 Bước 4: Phát động phong trào KPI 
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 Công bố các tài liệu nền tảng và chƣơng 

trình triển khai thực hiện KPI  

 Công bố các quy định về tổ chức, nhân 

sự, mối quan hệ công tác và trách nhiệm, 

thẩm quyền của các cá nhân, phòng ban 

có liên quan trong việc thực hiện chƣơng 

trình 
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Thực hiện: 

Chuẩn bị các tài liệu nền tảng,  

Chuẩn bị một đầu mối thông tin và phƣơng thức 

truyền thông về chƣơng trình KPI . 

Phổ biến tất cả các tài liệu trên đến các cán bộ 

chủ chốt, thành viên ban triển khai và tổ dự án KPI.  

Chuẩn bị đề cƣơng tổ chức lễ phát động chƣơng 

trình  

Tổ chức lễ phát động thực hiện chƣơng trình KPI  

Bước 4: Phát động phong trào KPI (tt) 
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 Mục đích: Xác định các yếu tố thành công then 

chốt làm cơ sở trực tiếp cho việc thiết lập các chỉ 

số hiệu suất  

 

 Yêu cầu: Các yếu tố thành công then chốt (quyết 

định tình trạng sức khỏe và sự sống còn) phải có 

tính liên kết chặt chẽ đến các viễn cảnh, chiến 

lƣợc của tổ chức.  

Bước 5: Xác định các yếu tố thành công then 

chốt của tổ chức 
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 Thực hiện: 

 Xem xét tài liệu về các chiến lƣợc quá khứ để 

xác định các yếu tố thành công then chốt của 

tổ chức. 

 Mỗi yếu tố thành công then chốt của tổ chức 

có thể  có nhiều viễn cảnh, một viễn cảnh có 

thể có nhiều yếu tố thành công then chốt. 

 Không nên có quá nhiều yếu tố thành công 

then chốt. 

Bước 5: Xác định các yếu tố thành công then 

chốt của tổ chức (tt) 
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 Chọn ra khoảng 5 – 8 yếu tố thành công then chốt 
thể hiện đƣợc nhiều viễn cảnh nhất 

 

 Tổ chức hội thảo, xem xét, lựa chọn các yếu tố 
CSF thuyết phục nhất (qua tài liệu về các chiến 
lƣợc quá khứ) để phê duyệt các yếu tố thành công 
then chốt của tổ chức. 

 

 Phổ biến các yếu tố CSF cho tất cả các nhân viên, 
các bên liên quan (khách hàng, nhà cung ứng…) 

 

Bước 5: Xác định các yếu tố thành công then 

chốt của tổ chức (tt) 
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Nguồn thông tin để xác định các yếu 

tố thành công then chốt  của tổ chức: 

 Tầm nhìn 

 Sứ mạng 

 Giá trị cốt lõi 

 Chiến lƣợc  

 Các nguồn dữ liệu khác từ bên 

trong, bên ngoài 

 Phân tích   
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Ví dụ: một số yếu tố thành công 

then chốt (CSF) 

 Chi phí thấp nhất 

 Giao dịch dễ dàng và nhanh chóng 

 Mạng phân phối lớn nhất 

 Lựa chọn số 1 

 Uy tín hàng đầu 

 Chất lƣợng cao nhất 

 Đầu tiên trên thị trƣờng 

 Dịch vụ tốt nhất 

 ... 
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 Ví dụ: Bảng Checklist xác định ảnh hƣởng  

 của các yếu tố thành công then chốt. 

Yếu tố quyết định 

thành công 

Tài  

chính 

Sự hài  

lòng của 

 K.Hàng 

Sự hài  

Lòng của 

nhân viên 

Đào tạo &  

phát triển 

Quy trình  

nội bộ 

Môi trường,  

cộng đồng 

Việc xuất phát và 

đến nơi đúng giờ 

X X X X X X 

Việc giao hàng 

đầy đủ, đúng hẹn 

X X Có thể X X O 

Tỉ lệ chuyến xe 

chở hàng duới 

trọng lƣợng chuẩn 

X O Có thể X X X 

… 
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 Mục đích: Chọn lựa đƣợc các chỉ số hiệu suất thích 

hợp nhất của các cấp độ nhóm 

 Yêu cầu:  

  Các chỉ số hiệu suất của nhóm phải tập trung vào 

đo lƣờng các yếu tố thành công then chốt của tổ 

chức,  

Chú ý đến các thƣớc đo quá khứ/hiện tại/ tƣơng lai  

Phải  đo lƣờng các công việc, qúa trình then chốt 

nhất thuộc chức năng, nhiệm vụ chính yếu của bộ 

phận mình  

Bước 6: Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu 

suất cấp độ nhóm  
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  Các PI phải xác định rõ đƣợc mục tiêu của nhóm, 

liên kết đƣợc công việc hàng ngày với các mục 

tiêu chiến lƣợc của tổ chức  

 

Bước 6: Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu 

suất cấp độ nhóm (tt) 

Chỉ số ĐL qúa khứ (hàng 

tháng, quý…) 

Chỉ số ĐL hiện tại (hàng 

ngày, tuần) 

Chỉ số ĐL tương lai 

Số máy bay trễ trong tháng 

vừa qua 

Số máy bay trễ trong ngày,  

tuần này. 

Số đề xuất cải tiến  

được triển khai trong  

tháng này ở khu vực  

hay bị trễ giờ 

 

Ví dụ: 
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 Thực hiện: 

 Các nhóm nghiên cứu để thấu hiểu về các tài 

liệu nền tảng và các yếu tố thành công then 

chốt của tổ chức. 

 

 Xác định các quy trình nội bộ cơ bản, then chốt 

nhằm tập trung vào đo lƣờng việc thực hiện 

các chức năng, nhiệm vụ của nhóm, phòng 

ban, bộ phận. 

 

Bước 6: Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu 

suất cấp độ nhóm (tt) 
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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG => QUÁ TRÌNH => CÔNG VIỆC 

HỆ THỐNG  

 QUẢN LÝ  

     NS-CL 

Marketing vaø nghieân  
cöùu thò tröôøng 

Xöû lyù cuoái chu  
kyø söû duïng 

Dòch vuï  
haäu maõi 

Trôï giuùp  
kyõ thuaät 

Laép ñaët, ñöa  
vaøo söû duïng 

Baùn, phaân phoái 
Ñoùng goùi,  

löu kho 

Kieåm tra  
xaùc nhaän 

Saûn xuaát hay  
chuaån bò dòch vuï 

Cung öùng 

Hoaïch ñònh quaù  
trình vaø trieån khai 

Thieát keá vaø  
phaùt trieån 

SẢN 

PHẨM 

YÊU CẦU 

CỦA 

KHÁCH 

HÀNG 

KIỂM 

TRA 

XÁC 

NHẬN 
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MA TRẬN BỐ TRÍ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ 

CHỨC DANH (Thực hiện cho các cấp độ) 

Công việc Chức danh 

1 

Chức danh 

2 

... ... ... 

Công việc 1 Phụ Chính .. 

Cộng việc 2 Chính  Phụ 

... 
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 Xác định các quy trình nội bộ, xây dựng cách 

thức tính toán các chỉ số hiệu suất của nhóm 

sao cho phù hợp và thống nhất với các yếu tố 

thành công then chốt của tổ chức.  

Bước 6: Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu 

suất cấp độ nhóm (tt) 
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 Sử dụng sơ đồ tƣ duy, biểu đồ nhân qủa, quy 
luật 80/20 của Pareto… để tìm ra các yếu tố 
quan trọng nhất 

    

 

Bước 6: Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu 

suất cấp độ nhóm (tt) 

Duy trì nhân 

viên chủ chốt 

Môi trƣờng 

làm việc 

Đào tạo Sự hài lòng 

 

  

Trả lƣơng 

------------- 

------------- 

Sơ đồ tƣ duy 
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 Có thể kiểm tra lại tính liên kết của các chỉ số 

hiệu suất PI với các yếu tố thành công then 

chốt bằng Check list nhƣ sau: 

 

Bước 6: Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu 

suất cấp độ nhóm (tt) 

Yếu tố quyết định 

thành                             

công                                 

Chỉ số PI 

Việc xuất phát 

và đến nơi 

đúng giờ 

Việc giao hàng 

đảm bảo CL, 

đầy đủ, đúng 

hẹn 

Tỉ lệ chuyến 

xe chở hàng 

duới trọng 

lượng chuẩn 

Tỉ lệ hài 

lòng của 

nhân viên 

… 

Số khiếu nại của KH 

không đƣợc giải quyết 

ngay trong lần gọi đầu 

X X X X 

Ngày giao hàng thực 

tế so với cam kết 

X X Có thể X 

Lƣợng khách hàng bị 

mất 

X X X Có thể 

… 
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 Thực hiện tiêu chuẩn hóa cách thức thực thi 
các chỉ số hiệu suất (nhƣ Sổ tay, Thủ tục về đo 
lƣờng hiệu suất, Hƣớng dẫn cách thức báo 
cáo hiệu suất, Bảng từ điển thƣớc đo hiệu 
suất…). 

 

 Lập hồ sơ cho mỗi chỉ số hiệu suất theo Biểu 
mẫu hồ sơ các chỉ số, trong đó có những yêu 
cầu phải làm rõ nhƣ mục tiêu phấn đấu cho chỉ 
số đó, thời gian, cơ sở dữ liệu, cách tính 
toán…  

Bước 6: Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu 

suất cấp độ nhóm (tt) 
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 Mục đích: Xây dựng, lựa chọn các chỉ số cốt yếu 

của tổ chức (bao gồm các chỉ số KRI và KPI) và 

lựa chọn, phân bổ các chỉ số hiệu suất cho cấp độ 

trung gian  

 

 Yêu cầu:  

 - Mỗi chỉ số cốt yếu phải là các chỉ số có ảnh 

hƣởng sâu sắc lên toàn bộ tổ chức  

 - Lựa chọn, phân tầng các chỉ số hiệu suất cho 

các cấp độ thích hợp trong tổ chức  

 

Bước 7: Lựa chọn KPI của tổ chức,  

 bộ phận/phòng ban 
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 Thực hiện: 

 Dựa trên các PI của các nhóm tổ dự án tiến 
hành lựa chọn ra 10 chỉ số KPI, 10 chỉ số KRI 
phù hợp với các viễn cảnh, các yếu tố thành 
công cốt yếu của tổ chức.  

 

 Tiếp tục lựa chọn, phân tầng quản lý các chỉ số 
hiệu suất còn lại cho các cấp độ thích hợp trong 
tổ chức (Bộ phận, phòng ban...) 

 

Bước 7: Lựa chọn KPI của tổ chức,  

 bộ phận/phòng ban 
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Các cấp độ liên quan của những phép đo lường

hiệu suất trong tổ chức

< 10 KPI 

của tổ chức
Phép đo lường

hiệu suất (PM)

của tổ chức (<20)

PM của bộ phận

(<20)

Cấp 1

Cấp 2

PM của phòng

(<20)

Cấp 3

PM của nhóm

(<20)

Cấp 4

Chỉ những KPI thích hợp

Một số

Một số

Các PI của

tổ chức

Các PI của

bộ phận

Các PI của

phòng ban

Các PI của

nhóm

<
 8

0
 c

h
ỉ

s
ố

P
I tro

n
g

to
à

n
b

ộ
tổ

c
h

ứ
c

Tất cả 
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 Lập danh mục thành hệ thống các chỉ số đo 

lƣờng hiệu suất của toàn tổ chức. 

 

 Tiêu chuẩn hóa cách thức thực thi các chỉ số 

hiệu suất  

 

 Lập hồ sơ cho mỗi chỉ số hiệu suất theo Biểu 

mẫu từ điển chỉ số hiệu suất  

 

Bước 7: Lựa chọn KPI của tổ chức,  

 bộ phận/phòng ban 
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 Mục đích: Xây dựng hệ thống tài liệu để quản 
lý hiệu suất thông qua hệ thống đo lƣờng hiệu 
suất trong công ty  

 

 Yêu cầu: Hƣớng dẫn cách thức xây dựng, duy 
trì và cải tiến hệ thống đo lƣờng hiệu suất, bao 
gồm các tài liệu và hồ sơ đo lƣờng hiệu suất 

Bước 8: Tiêu chuẩn hoá hệ thống đo lường 

hiệu suất:  
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 Thực hiện: 

 Xây dựng sổ tay 

 

 Các thủ tục, quy định về xây dựng, sửa đổi các 

chỉ số đo lƣờng hiệu suất, phân cấp, phân công 

công việc, quy định về báo cáo, đánh giá, công 

bố thông tin … 

 

 Các quy định về thiết lập, lƣu hành và lƣu trữ hồ 

sơ hiệu suất  

Bước 8: Tiêu chuẩn hoá hệ thống đo lường 

hiệu suất: (tt) 
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3. Giai đoạn áp dụng hệ thống KPI  

Bước 9:Áp dụng hệ thống đo lường 

hiệu suất KPI  

 Mục đích: Áp dụng vào thực tế và từng bƣớc 
mang lại hiệu suất thực sự trong qúa trình sản 
xuất kinh doanh của tổ chức 

 

 Yêu cầu: Cần có sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh 
đạo cao nhất và sự tập trung cao độ trong thực 
thi ở giai đoạn mới áp dụng. 
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 Thực hiện: 

 Tiến hành áp dụng dựa trên các tài liệu đã đƣợc 

phê duyệt 

 Lựa chọn một cơ sở dữ liệu có khả năng truy 

cập cao và thân thiện với ngƣời sử dụng  

 Đào tạo tất cả các nhóm sử dụng cơ sở dữ liệu 

(CSDL) và không ngừng điều chỉnh các chỉ số đo 

lƣờng hiệu suất. 

 Thực hiện “Just Do It”, đo lƣờng và báo cáo hiệu 

suất 

Bước 9: Áp dụng hệ thống đo lường hiệu 

suất KPI (tt)  
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Bước 9: Áp dụng hệ thống đo lường hiệu 

suất KPI (tt) 

Cần áp dụng các hình thức báo cáo dễ 

hiểu, dễ thấy, có ấn tƣợng mạnh và có sự 

phân cấp rõ ràng về nội dung, phạm vi và 

nơi nhận báo cáo.  
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Phân cấp báo cáo  

Hàng tháng 10 KPI và 10 KRI cho ban giám 
đốc 

Hàng tháng 10 KPI,10 KRI, 10 PI quan trọng 
cho ban quản trị cấp cao 

Hàng tuần 10 KPI và một số PI quan trọng 
cho ban quản trị cấp cao 

Hàng ngày và hàng tuần một số KPI quan 
trọng và các PI cho các phòng, tổ nhóm và 
toàn thể nhân viên 
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Mục tiêu 

(Objective) 

Thƣớc đo 

(Measure) 

 

Chỉ tiêu 

(Target) 

Sáng kiến 

(Initiative) 

Kết quả  

  

  

  

Mục tiêu Thƣớc đo Chỉ tiêu Sáng 

kiến 

Kết quả 
  

  

  

Mục tiêu  Thƣớc đo Chỉ tiêu  Sáng 

kiến 

Kết quả 

Cấp tổ chức 

Cấp bộ 

phận/ phòng 

ban 

Cấp nhóm 
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 Mục đích: Duy trì việc áp dụng, đánh giá sự 

thay đổi và liên tục cải tiến hệ thống đo lƣờng 

hiệu suất 

 

 Yêu cầu: đảm bảo đƣợc chu kỳ liên tục cải tiến 

quá trình sử dụng hệ thống các chỉ số đo 

lƣờng hiệu suất KRI, KPI, PI và đƣợc liên tục 

cập nhật để phù hợp với các thay đổi trong tổ 

chức 

Bước 10: Duy trì và cải tiến hệ thống đo 

lường hiệu suất KPI 
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 Thực hiện: 

Thƣờng xuyên xem xét, đánh giá kết quả 

thực hiện, lợi ích mà hệ thống mang lại 

 

Động  viên, khen thƣởng những cá nhân, 

tập thể có thành tích tốt trong duy trì và cải 

tiến hệ thống 

Bước 10: Duy trì và cải tiến hệ thống đo 

lường hiệu suất KPI (tt) 
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Cải tiến cách thức dự thảo, phân bổ 

ngân sách theo hƣớng tập trung cho các 

sáng kiến, phát triển tài sản vô hình 

 

Xem xét, đánh giá sự thay đổi về chiến 

lƣợc, mục tiêu, điều chỉnh tài liệu nền 

tảng, các chỉ số hiệu suất ở các cấp độ, 

nếu cần. 

 



ĐLHS / TMT - PVT www.chicuctdc.gov.vn 114 

CHƢƠNG 4: 

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG 
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Một số kinh nghiệm triển khai áp dụng 

4.1 Lựa chọn chuyên gia tƣ vấn ngoài tổ chức 

 

Có kỹ năng tƣ vấn, đào tạo, tổ chức các cuộc 

họp, hội thảo. 

Nắm rõ các chỉ số đo lƣờng hiệu suất 

Có khả năng tạo động lực, thúc đẩy mọi ngƣời 

làm việc cùng nhau 

Giúp tổ dự án lựa chọn và phân biệt các loại chỉ 

số hiệu suất  
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4.2 vai trò của ban quản trị cấp cao, 

và tổ dự án 

 Ban quản trị cấp cao cam kết tham gia, tìm 

hiểu rõ về các chỉ số hiệu suất cốt yếu KPI, 

KRI 

 

 Tổ dự án: nghiên cứu, đề xuất, tổ chức thực 

hiện, chuyển tải kinh nghiệm từ nhà tƣ vấn đến 

các nhóm, các phòng ban. 

 

 Dành thời gian mỗi tuần để gặp gỡ, trao đổi về 

các chỉ số hiệu suất cốt yếu. 
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4.3 Tập trung vào các yếu tố thành công 

then chốt. 

 Các yếu tố thành công then chốt phải xác định 

đƣợc tình trạng sức khoẻ và sự sống còn của tổ 

chức 

 Đội ngũ quản trị cấp cao tập trung đƣa ra các 

yếu tố thành công then chốt cho nhóm dự án 

giúp cho việc tìm ra các chỉ số hiệu suất cốt yếu 

dễ dàng hơn  

 Thống nhất tên gọi của các viễn cảnh trong toàn 

bộ tổ chức: Tài chính, khách hàng, quy trình nội 

bộ…  
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4.4 Tuân thủ quy tắc 10/80/10 

 Nên tuân thủ theo quy tắc 10/80/10, tức là 10 
chỉ số kết quả cốt yếu, 80 chỉ số hiệu suất và 10 
chỉ số hiệu suất cốt yếu.  

 

 Đội ngũ quản trị cấp cao và nhóm dự án tập 
trung vào việc xác định và phân biệt đƣợc thế 
nào là KRI, PI, KPI thuyết phục và thực sự phù 
hợp với tổ chức. 

 

 Trợ giúp các tổ nhóm thực thi hiệu suất nhanh 
chóng tự tìm ra các PI của mình. 
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4.5 Chọn một tổ dự án nhỏ (2 - 4 người) 

 Tổ chức một buổi hội thảo nhằm chọn ra nhóm 

dự án từ 2 – 4 thành viên có khả năng, kinh 

nghiệm. Đặc biệt là toàn tâm, toàn ý, giành đủ 

thời gian trong giai đoạn đầu thực hiện dự án.  

 

 Xác định trách nhiệm, thẩm quyền, mối quan hệ 

công tác giữa tổ dự án và các bộ phân hữu 

quan. 
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4.6 Xây dựng văn hóa “Hãy làm đi” 

 Cần tự tin vào khả năng của chính mình, không 
qúa lệ thuộc vào tƣ vấn bên ngoài 

 

 Cần có niềm tin rằng nhóm dự án KPI có thể 
thực hiện thành công việc triển khai áp dụng KPI 
sau khi đƣợc đào tạo đầy đủ và một chút lời 
khuyên, hƣớng dẫn, chỉ đƣờng của tƣ vấn. 

 

 Điều quan trọng là sau khi xác định đƣợc hệ 
thống các chỉ số hiệu suất, cần “hãy làm đi” ngay 
cả khi bạn cho rằng nó chƣa đƣợc hoàn hảo. 
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4.7  Sử dụng các hệ thống hiện hữu cho 

thời gian đầu áp dụng KPI 

 Trong giai đoạn đầu nhóm dự án nên tận dụng 

những ứng dụng sẵn có trong tổ chức nhƣ 

các phần mềm tính thống kê, tính toán, các 

bảng Excel, Powerpoint, Access, mạng thông 

tin nội bộ ... để thu thập và báo cáo các phép 

đo lƣờng hiệu suất.  
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 Ngoài ra nhóm thực thi dự án cũng nên lập 

ra một website nội bộ hoặc 1 hộp thƣ để 

đƣa tất cả những thông tin liên quan đến dự 

án đo lƣờng hiệu suất nhƣ: tài liệu, các báo 

cáo kết quả đo lƣờng, các chỉ số hiệu suất 

cốt yếu... cho những ai quan tâm đều có thể 

truy cập vào. 

4.7  Sử dụng các hệ thống hiện hữu cho 

thời gian đầu áp dụng KPI  (tt) 
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4.8 Lưu tất cả các chỉ số đo lường hiệu suất trong 

một cơ sở dữ liệu để cung cấp cho tất cả các nhóm 

Nội dung của cơ sở dữ liệu phải bao gồm: 

 Mô tả, phân loại các chỉ số đo lƣờng hiệu suất, 

giải thích cách thức tính toán. 

 Ngƣời chịu trách nhiệm đo lƣờng 

 Hệ thống thu thập dữ liệu 

 Những viễn cảnh của chiến lƣợc mà các chỉ số 

tác động đến 
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Cách trình bày các loại báo cáo, đồ thị… 

Trình bày các quan hệ nhân qủa của các 

CSF, PI, KPI… 

Chu kỳ đo lƣờng đánh giá. 

Mối liên hệ giữa chỉ số và các yếu tố 

quyết định thành công. 

Quyền hạn nhân viên cần có để tiến hành 

sửa chữa kịp thời các chỉ số hiệu suất.  
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4.9 Lập mẫu báo cáo chỉ số hiệu suất cốt yếu. 

 Nhóm dự án cần xây dựng các mẫu báo cáo 

phù hợp và thống nhất trên từng cấp độ (tổ 

chức, bộ phận, phòng ban, nhóm, cá nhân), 

các báo cáo nên thể hiện dƣới dạng các bảng, 

biểu đồ... 
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 Các báo cáo về những chỉ số đo lƣờng hiệu 

suất phải liên quan tới yếu tố quyết định thành 

công và 6 viễn cảnh của chiến lƣợc 

 

 Cần áp dụng cách diễn đạt và báo cáo về đo 

lƣờng hiệu suất theo phƣơng pháp BSC 
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4.10 Duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống KPI. 

 Tiến hành rà soát những thay đổi của môi 

trƣờng kinh doanh để sửa đổi lại các tài liệu 

nền tảng, các chỉ số, các phép đo hiệu suất, 

CSF cho phù hợp với thực tại của tổ chức 

 

 Cải tiến quy trình dự thảo ngân sách tài chính 

dựa vào danh mục các sáng kiến  
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 Xây dựng chế độ đãi ngộ dựa trên thành 

tích thực hiện đo lƣờng và cải tiến hiệu 

suất 

 

 Cần liên tục đào tạo cho mọi ngƣời hiểu 

thấu về hệ thống KPI. 
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Đánh giá kết quả thực hiện KPIs hàng tháng 

TT Muïc tieâu 

(Objective) 

KPIs Chæ tieâu  

(Target) 

Tyû  

troïng 

Keát quaû Điểm 

1 

≥ 90% 25% 100% 2,5 

100% 35% 100% 3,5 

≥80% 20% 90% 1,8 

≥80% 20% 100% 2,0 

2 

...  = 9,8 

 

... 

Quy ñònh: ≥ 8,0:Suất xắc;  6,5 – 8,0: Khá; 5,0-6,5: đạt; ... 
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Đánh giá kết quả thực hiện KPIs hàng tháng 

VC 

(P) 

Muïc tieâu 

(Objective) 

KPIs Chæ tieâu  

(Target) 

Tyû  

troïng 

Keát quaû 

Thực hiện 

Điểm 

1) 

 

0.3 

0.1 

0.05 

0.07 

0.08 

2) 

 

0.15 

... 

... 

Quy định: ≥ 8,0       Giỏi 

      6,0-8,0 Khá; ...  
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Có thể sử dụng checklist để kiểm tra sự thay đổi: 

1. Caùc yeáu toá quyeát ñònh thaønh coâng coù ñöôïc xem xeùt laïi nhö laø moät phaàn trong chu 

trình hoaïch ñònh chieán löôïc hay khoâng? 

Coù    Khoâng   

    2. Caùc khaùch haøng chuû choát coù ñöôïc thoâng baùo khi ñieàu chænh caùc chæ soá hieäu suaát 

lieân quan ñeán möùc ñoä haøi loøng cuûa khaùch haøng vaø quy trình noäi boä hay khoâng? 

Coù    Khoâng   

    3. Caùc nhaø cung caáp chính coù ñöôïc thoâng baùo khi caùc chæ soá lieân quan ñeán quy trình 

noäi boä ñöôïc ñieàu chænh hay khoâng? 

Coù    Khoâng   

    4. Coù nhöõng chöông trình ñaøo taïo lieân tuïc nhaèm giuùp ban quaûn trò vaø nhaân vieân 

hieåu roõ hôn veà caùc chæ soá KPI hay khoâng? 

Coù    Khoâng   

    5. Caùc nhaân vieân vaø thaønh vieân ban quaûn trò coù ñöôïc phoå bieán lôïi ích veà caùc chæ soá 

KPI hay khoâng? 

Coù    Khoâng   

    6. Caùc chuyeân gia veà quaûn lyù hieäu suaát coù truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc cho nhaân 

vieân seõ chòu traùch nhieäm aùp duïng caùc chæ soá ño löôøng hieäu suaát môùi hay khoâng? 

Coù    Khoâng   

     7.Caùc yeáu toá thaønh coâng then choát coù ñöôïc xaây döïng laïi nhaèm theå hieän ñöôïc toaøn 

boä nhöõng thay ñoåi veà chieán löôïc hay khoâng? 

Coù    Khoâng   

     8… 
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Một số vấn đề còn lại 

 4 Nền tảng 

 10 nguyên tắc 

 10 bƣớc triển khai thực hiện 
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Các câu hỏi: 

1. Tại sao lại yêu cầu chúng tôi hợp tác đƣa các 

chỉ số đo lƣờng hiệu suất vào sử dụng? 

2. Tại sao ban quản trị lại cần đến các chỉ số 

mới để đo lƣờng hiệu suất? 

3. Những chỉ số này có đƣợc dùng để gây bất 

lợi cho chúng tôi hay không? 

4. Ai sẽ quyết định điều sẽ đƣợc đo lƣờng? 
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5. Tất cả chúng tôi có cần các chỉ số đo lƣờng 

hiệu suất giống nhau không? 

6. Chúng tôi có bị bắt buộc phải đo lƣờng một 

khía cạnh riêng biệt nào đó của hiệu suất hay 

không? 

7. Chúng tôi cần bao nhiêu chỉ số đo lƣờng hiệu 

suất? 

Các câu hỏi: 
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8. Chúng tôi có nên bắt đầu từ đầu và xây 

dựng những chỉ số đo lƣờng hiệu suất 

hoàn toàn mới hay không? 

9. Anh/chị sẽ làm gì khi gặp khó khăn khi 

đo lƣờng một cài gì đó? 

10. Ai quyết định cách thức sử dụng các 

chỉ số đo lƣờng hiệu suất? 

 

Các câu hỏi: 
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11. Các chỉ số đo lƣờng hiệu suất có đánh 

giá hiệu suất của từng cá nhân hay 

không? 

12. Các chỉ số đo lƣờng hiệu suất có dùng 

cho mục đích kỷ luật? 

13. Điều gì sẽ xảy ra nếu không đạt đƣợc 

các chỉ tiêu ? 

Các câu hỏi: 
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1. Tại sao lại yêu cầu chúng tôi hợp tác đƣa 

các chỉ số đo lƣờng hiệu suất vào sử dụng? 

 

1. Các chỉ số HS hiện tại khác hẳn với các 

chỉ số ĐLHS trƣớc đây. 

 - Các chỉ số ĐLHS trƣớc đây do ban 

quản trị giám sát, sử dụng. Điều này trái 

với PP thực hành tốt nhất đang áp dụng 

là các chỉ số HS cần sự tham gia của 

nhân viên từ việc tự xây dựng và tự đo 

lƣờng-đánh giá  
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2. Tại sao ban quản trị lại cần đến các chỉ 

số mới để đo lƣờng hiệu suất? 

 

2. Các chỉ số ĐLHS là dành cho tất cả mọi ngƣời 

trong Cty (không dành riêng cho ban quản trị) 

với mục đích là giúp cho mọi ngƣời tập trung 

vào những khía cạnh quan trọng quyết định 

thành công của tổ chức. 

 Các chỉ số ĐLHS mới này giúp cải thiện những 

lĩnh vực nhƣ: Tập trung vào khách hàng, Hiệu 

quả tài chính, Quy trình nội bộ, học hỏi và phát 

triển, Sự hài lòng của nhân viên, Môi trƣờng và 

cộng đồng 
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3. Những chỉ số này có đƣợc dùng để gây bất lợi 

cho chúng tôi hay không? 

 

 3.  Mục đích sử dụng các chỉ số KRI, 

KPI, PI là để đánh giá năng lực hiện tại 

của nhân viên, giúp cải thiện hiệu suất 

của họ. Quan trọng hơn, nó là “Kim chỉ 

nam” chỉ dẫn các hành động cải tiến tức 

thì đả đạt hiệu suất cao hơn. 
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 4. Ai sẽ quyết định điều sẽ đƣợc 

đo lƣờng? 

 4. Các chỉ số ĐLHS phải đƣợc xem xét 

bởi nhóm dự án KPI và đội ngũ quản trị 

cấp cao dựa vào mức độ ảnh hƣởng của 

các chỉ số đến các yếu tố quyết định 

thành công then chốt của tổ chức 
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5. Tất cả chúng tôi có cần các chỉ số đo lƣờng hiệu suất 

giống nhau không? 

 

5. Không. Mọi ngƣời nên tập trung vào các 

yếu tố quyết định thành công then chốt 

của tổ chức, nhƣng quyết định đo cái gì 

thì còn phụ thuộc vào chức năng của 

từng nhóm, từng bộ phận của mình 
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 6. Chúng tôi có bị bắt buộc phải đo lƣờng một khía cạnh 

riêng biệt nào đó của hiệu suất hay không? 

7. Chúng tôi cần bao nhiêu chỉ số đo lƣờng hiệu suất? 

6. Chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc. Nhóm cần 

đƣợc khuyến khích chọn lựa các chỉ số có liên quan 

đến các CSF của tổ chức 

7. Không có con số cụ thể. Cần chú ý: 

 - Các chỉ số đƣa vào sử dụng có thể hiện đƣợc các 

CSF không? 

 - Chúng ta có duy trì các chỉ số này đƣợc không? 

 - Có cung cấp đầy đủ thông tin giúp đánh giá, cải 

tiến trong tƣơng lai không? 

Lời khuyên: Nên áp dụng theo quy tắc 10/80/10. 
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8. Chúng tôi có nên bắt đầu từ đầu và xây dựng những chỉ số đo lƣờng 

hiệu suất hoàn toàn mới hay không? 

9. Anh/chị sẽ làm gì khi gặp khó khăn khi đo lƣờng một cái gì đó? 

 

8. Không nên. Bạn có thể sử dụng các chỉ số 
có sẵn kết hợp với các chỉ số mới. 

Hãy tìm các chỉ số “cũ” này ở các tài liệu, hồ 
sơ về mục tiêu, cách thức đánh giá chúng 
tại công ty từ trƣớc đến nay. 

 

9. Cần vận dụng thuyết nhân quả để tìm ra 
các mối liên hệ nguyên nhân và kết qủa, 
các yếu tố ảnh hƣởng bên trong, bên 
ngòai của chỉ số đó. 
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10. Ai quyết định cách thức sử dụng các chỉ số đo lƣờng 

hiệu suất? 

 

10. Cách xây dựng và áp dụng các chỉ số 

đo lƣờng hiệu suất phải đƣợc ban KPI và 

từng nhóm nhất trí với nhau . 

  - Riêng đối với việc quyết định trọng 

số của các chỉ số, đôi khi cần có quyết 

định từ cấp cao hơn 
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11. Các chỉ số đo lƣờng hiệu suất có đánh giá hiệu suất 

của từng cá nhân hay không? 

 

11. Theo phƣơng pháp KPI thì chỉ đo 

lƣờng và đánh giá hiệu suất ở cấp độ 

nhóm trở lên không đánh giá từng cá 

nhân.  

 - Theo phƣơng pháp BSC thì có đo 

lƣờng và đánh giá cho từng cá nhân 
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12. Các chỉ số đo lƣờng hiệu suất có dùng cho mục đích 

kỷ luật? 

13. Điều gì sẽ xảy ra nếu không đạt đƣợc các chỉ tiêu ? 

 

12. Không. Các chỉ số ĐLHS chỉ dùng để 

giúp các nhóm phân tích và cải tiến quy 

trình. 

 

13. Không thất vọng. Cần tập trung trả lời 

câu hỏi tại sao lại không đạt các chỉ tiêu 

này. Đó là tiền đề để phân tích cải tiến 

công việc. 
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Kết luận 

 Cái gì đo lƣờng đƣợc thì mới thực hiện 

đƣợc 

 Hãy đo lƣờng những gì mà bạn cho là 

quan trọng nhất 

 Muốn đo lƣờng phải có tiêu chuẩn 

 Tiêu chuẩn hóa => Đo lƣờng => Cải tiến 

Năng suất chất lƣợng - 1 Chu trình liên 

tục vận động và phát triển./.  
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XIN CẢM ƠN 
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Bài tập 

1. Vẽ sơ đồ tổ chức Cty, Mô tả chức năng, 
nhiệm vụ của các bộ phận 

2. Xác định Sứ mệnh, Giá trị, Tầm nhìn và 
các CSF của Cty 

3. Xác định các mục tiêu của các bộ phận 

4. Xác định các Chỉ số hiệu suất của các 
bộ phận 

5. Chọn lựa các Chỉ số hiệu suất chính 
thức 


