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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----o0o----- 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 

Công ty TNHH Green Speed có trụ sở tại: 

Số nhà: 96/18  Đường: Trần Hưng Đạo  

Phường:  Đông Hòa Thị xã:      Dĩ An Tỉnh (TP) Bình Dương  

Số điện thoại:  0650 3779 600 | Ext: 101  Số fax:   06503779600  

Trang web:  http://greenspeed.vn/index.php/home  

Địa chỉ e-mail:   contact@greenspeed.vn   

Xác nhận 

Anh: Đỗ Hoàng Hải 

Sinh ngày:  07/09/1993  Số CMT:  212365715  

Là sinh viên lớp:  111241 Số hiệu SV:  11124018 

Có thực tập tại công ty trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2014 đến ngày 

15/09/2014 Trong thời gian thực tập tại công ty, anh Hải đã chấp hành tốt các 

quy định của Công ty và thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và 

chịu khó học hỏi. 

Ngày… tháng… năm…… 

Xác nhận của công ty 
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LỜI CẢM ƠN 

Thực tập là một thời kì quá độ cực kì quan trọng và ý nghĩa với sinh viên. Đây là cơ 

hội tốt để sinh viên có thể áp dụng những kiến thức đã được trang bị ở trường lớp, trải 

nghiệm môi trường làm việc thực tế, từ đó rút ra những kinh nghiệm sẽ là hành trang 

bổ ích sau khi ra trường. Với tôi cũng vậy, khoảng thời gian thực tập 2 tháng tại Công 

ty TNHH đóng gói và cung ứng nhân sự Green Speed đã đem lại cho tôi rất nhiều kiến 

thức, những kinh nghiệm bổ ích để có thể hoàn thành bài báo cáo. Với tất cả chân 

thành, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình 

thực tập. 

Về phí đơn vị thực tập, trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám đốc 

Công ty TNHH Green Speed đã tạo điều kiện để tôi có thể thực tập tại Công ty. Tiếp 

theo tôi xin gửi lời cảm ơn đến Cố vấn Công ty Đậu Trọng Hiển và anh Nguyễn Văn 

Hoàng – Trưởng phòng Nhân sự là những người đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn tôi 

trong quá trình thực tập. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị trong Công ty, 

đặc biệt là các Anh, Chị Phòng Nhân Sự đã chia sẻ cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý 

báu. 

Về phía trường Đại học Sư Phạm kỹ thuật TP. HCM, tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả 

Quý Thầy Cô, đặc biệt là Quý Thầy Cô khoa Kinh tế đã truyền dạy cho tôi những kiến 

thức cơ bản cũng như những kiến thức chuyên môn cần thiết để tôi có thể hoàn thành 

bài báo cáo này. Tiếp đến, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Phan Thị Thanh 

Hiền, Giáo viên hướng dẫn của tôi, Cô luôn theo sát trong quá trình tôi thực hiện bài 

báo cáo, đưa ra định hướng đúng, chỉ ra những lỗi sai để tôi có thể hoàn thành bài báo 

cáo một cách tốt nhất. 

Vì thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế, kiến thức về hệ thống BSC – KPI còn nhiều 

hạn chế, bài báo cáo có thể còn nhiều sai xót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp 

của các Anh, Chị tại Green Speed, Quý Thầy Cô, bạn bè,… giúp bài báo cáo được 

hoàn thiện hơn. Đây sẽ là động lực rất lớn cho tôi trước khi ra trường. 

Mộ lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn! 

Sinh viên thực hiện 



Trang iv 

 

  

CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG 

ATLĐ  An toàn lao động 

BAH  Công ty TNHH Bayer Việt Nam chi nhánh Tân Uyên 

BCS  Công ty TNHH Bayer Việt Nam chi nhánh Biên Hòa 

BSC  Balance Scorecard – Thẻ điểm cân bằng  

CSF  Crutical Success Factor – Các yếu tố thành công then chốt 

DKSH  Công ty TNHH DKSH Việt Nam (DiethelmKellerSiberHegner) 

HNI  Xưởng gia công đóng gói thuộc Công ty TNHH Green Speed 

HUH  Công ty TNHH Huhtamaki Việt Nam 

KCV  Công ty TNHH Kimberly – Clark Việt Nam 

KPI  Key Performance Indicators - Chỉ số hiệu suất cốt yếu 

KRI   Key Result Indicators – Chỉ số kết quả cốt yếu 

MAS  Công ty Cổ phần Masan chi nhánh Tân Bình 

MSI  Công ty Cổ phần Masan chi nhánh Bình Dương 

NES  Công ty TNHH Nestle Việt Nam 

OTD:  On-time delivery – Giao hàng đúng hẹn 

PCCC  Phòng cháy chữa cháy  

PI  Performance Indicators – Các chỉ số đo lường hiệu suấy     

PMI  Công ty TNHH MTV Provimi 

YUSEN Công ty TNHH Yusen 

PVM  Công ty TNHH Perfetti Van Melle 

TRN  Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên 

VSATTP  Vệ sinh an toàn thực phẩm 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 

1.1 Đặt vấn đề 

Việc thiết lập chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc và khen thưởng luôn là vấn đề “gai 

góc” của mọi tổ chức, đặc biệt là ở các doanh nghiệp. Việc xây dựng một hệ thống 

đánh giá tốt sẽ không chỉ giúp tổ chức đạt được các mục tiêu mà còn tối ưu năng lực 

của tổ chức. Đặc biệt là thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực. Với những con 

số ấn tượng liên quan đến 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong quá trình xây 

dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp. Đó là có 7% đã áp dụng và 36% đang có kế 

hoạch áp dụng Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) (Vietnam Report, 

1/2009). Đây là những thông tin đáng mừng bởi qua đó cho thấy sự chủ động trong 

chuẩn hóa và hiện đại hóa về cơ bản quá trình quản trị chiến lược và quản trị doanh 

nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam. Việc các doanh nghiệp tiếp cận các phương 

pháp khoa học quản trị hiện đại không chỉ dừng lại trên lý thuyết sách vở mà thông 

qua những ứng dụng trong thực tiễn tổ chức và điều hành, doanh nghiệp Việt Nam 

ngày càng hội nhập và có đủ năng lực cạnh tranh với thương trường toàn cầu. 

Thành quả hoạt động của một số doanh nghiệp Việt đã và đang là minh chứng cho 

hiệu quả của việc ứng dụng BSC & KPI triệt để như: Dược Hậu Giang, Vĩnh Tường 

Group, L&A Corp, Âu Á Trading,.. Những doanh nghiệp này sau khi áp dụng hệ 

thống BSC & KPI đã có tốc độ tăng trưởng cao, mở rộng được thị phần tiêu thụ sản 

phẩm trong và ngoài nước. Điển hình là Dược Hậu Giang liên tục về đích thành công 

với tốc độ tăng trưởng 40-50% mỗi năm.
1
 Nhưng để có được những thành quả từ hệ 

thống BSC và KPI, thông qua đó thúc đẩy tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chiếm lĩnh 

thị trường thì việc áp dụng, hoàn thiện hệ thống này tại doanh nghiệp là một vấn đề hết 

sức khó khăn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải kiên trì, bỏ ra nhiều công sức và ngân 

sách. “Làm thế nào để đưa ra mục tiêu công việc hiệu quả và xây dựng các chỉ tiêu 

đánh giá, đo lường một cách thực tế? Làm sao để chiến lược của công ty, các phòng 

ban và từng cá nhân được triển khai thành kế hoạch hành động thiết thực? Cách thức 

thế nào để xây dựng và điều chỉnh hệ thống KPI hoàn thiện, lên kế hoạch phát triển và 

tối ưu hóa hiệu suất làm việc của từng nhân viên?” là những câu hỏi, những vấn đề 

khiến cho nhà lãnh đạo và đội ngũ xây dựng hệ thống BSC&KPI của doanh nghiệp 

                                           
1
 “Bông hoa “Dược” đồng bằng”, Công ty Cổ phần dược Hậu Giang www.dhgpharma.com, 11/2013  

http://www.dhgpharma.com/
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phải “đau đầu”. Và một thực tế là Công ty Green Speed cũng như nhiều doanh nghiệp 

sản xuất khác trong quá trình triển khai hệ thống này vẫn còn gặp nhiều khó khăn và 

vướng mắc vì đây là mô hình quản lý “động”, việc áp dụng tại mỗi doanh nghiệp là 

khác nhau  đòi hỏi sự linh hoạt của nhà lãnh đạo khi áp dụng chứ không nên áp dụng 

một cách dập khuôn, sáo rỗng. 

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH đóng gói và cung ứng nhân sự Green Speed, 

em đã nắm được mục tiêu cũng như chính sách phát triển lâu dài. Mặt khác thông qua  

việc phân tính và đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống đánh giá BSC&KPI và những 

khó khăn mà Green Speed gặp phải khi triển khai hệ thống này trong thời gian qua, với 

mong muốn được góp sức hoàn thiện hệ thống đánh giá này để nâng cao hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp, em đã quyết định chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống BSC - 

KPI  cho Công ty TNHH đóng gói và cung ứng nhân sự Green Speed”. 

1.2 Mục tiêu đề tài 

- Phân tích tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp, từ đó xây dựng hệ thống bao 

gồm các chỉ số đánh giá KRI, PI, KPI dựa trên nền tảng BSC truyền thống 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đánh giá của doanh nghiệp. 

- Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả đem lại từ việc áp dụng  hệ 

thống BSC&KPI.                                                                                                                     

1.3 Phương pháp thực hiện 

- Phương pháp thu thập dữ liệu: 

 Dữ liệu thứ cấp: Sách báo, tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau liên quan đến 

việc xây dựng và triển khai hệ thống KPI; những văn bản, biểu mẫu có 

liên quan của doanh nghiệp. 

 Dữ liệu sơ cấp: Tự thu thập các số liệu có liên quan bằng cách tham gia 

trực tiếp và quá trình làm việc; Phỏng vấn trực tiếp những người có liên 

quan. 

- Phương pháp xử lý dữ liệu: Xử lý dữ liệu thu thập từ các khu vực qua một số 

phần mềm như Google Form, Excel, BSC Designer,… 
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1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Thời gian qua, viện nghiên cứu và ứng dụng hệ thống BSC – KPI đã được nhiều tác 

giả quan tâm. Do những hạn chế về thông tin, dưới đây tác giả xin nêu một số công 

trình nghiên cứu điển hình có liên quan đến đề tài. 

- Tác giả Robert S.Kaplan & David P.Norton (1996), bộ phận nghiên cứu của 

KPMG
2
, trong công trình nghiên cứu “The Balanced Scorecard: Translating 

strategy into action” (Thẻ điểm cân bằng: Biến chiến lược thành hành động) đã 

nghiên cứu về những phương diện của thẻ điểm cân bằng, chỉ ra cách thức các 

nhà quản lý có thẻ sử dụng công cụ mang tính cách mạng này để huy động nhân 

viên của họ hoàn thành sứ mệnh của công ty.Thẻ điểm cân bằng còn là một hệ 

thống chuyển năng lực, khả năng và kiến thức riêng của nhân viên trong toàn 

bộ tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu chiến lược dài hạn. 

Trong công trình nghiên cứu này, Kaplan và Norton đã chứng minh rằng những 

nhà điều hành cấp cao trong các lĩnh vực như ngân hàng, dầu khí, bảo hiểm và 

các lĩnh vực bán lẻ đang sử dụng Thẻ điểm cân bằng cho việc thúc đẩy hiệu quả 

hoạt động hiện tại lẫn việc nhắm tới hiệu quả hoạt động trong tương lai. Họ chỉ 

ra cách sử dụng các thước đo trong bốn khía cạnh: hiệu quả hoạt động tài chính, 

khách hàng, quy trình kinh doanh nội bộ, học tập và phát triển nhằm liên kết 

các sáng kiến của cá nhân, tổ chức và các phòng ban, đồng thời nhận diện các 

quy trình hoàn toàn mới để đáp ứng mục tiêu khách hàng và cổ đông. 

- Tác giả David Parmenter (2007), trong công trình nghiên cứu: “Key 

Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPIs” 

(Các chỉ số đo lường hiệu suất: Xây dựng và ứng dụng các chỉ số hiệu suất cốt 

yếu có sức thuyết phục) đã nghiên cứu sâu về việc kết hợp các chỉ số KPI và 

các viễn cảnh của thẻ điểm cân bằng nhằm giúp cho tổ chức phát triển một cách 

ổn định và bền vững. 

Trong công trình nghiên cứu này, tác giả đã tạo ra sự liên kết giữa mô hình thẻ 

điểm cân bằng của Kaplan và Norton với thực tế của việc áp dụng đo lường 

hiệu suất trong một tổ chức, đồng thời chỉ dẫn một cách chi tiết các bảng biểu, 

                                           
2
 KPMG là một trong bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu, gồm có Pricewaterhouse Cooper (PwC), Deloitte 

Touche Tohmatsu (Deloitte), Ernst & Young (EY) và KPMG. Trụ sợ chính của KPMG Quốc tể ở Amstelveen, 

Hà Lan. 
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các mẫu báo cáo, các bước xây dựng, áp dụng hệ thống KPI dựa trên 6 viễn 

cảnh (được phát triển thêm từ 4 viễn cảnh của Kaplan và Norton) của thẻ điểm 

cân bằng trong doanh nghiệp. 

Qua những công trình nghiên cứu trên, có thể thấy rằng các tác giả đã cung cấp những 

kiến thức vô cùng bổ ích để có thể xây dựng được hệ thống BSC – KPI. Tuy nhiên với 

những đặc trưng riêng của từng doanh nghiệp bắt buộc ta phải sử dụng những kiến 

thức trên một cách linh hoạt khi áp dụng sao cho phù hợp với thực tế của doanh 

nghiệp. 

1.5 Phạm vi nghiên cứu 

- Địa điểm: Đề tài nghiên cứu và xây dựng hệ thống KPI tại Công ty TNHH đóng 

gói và cung ứng nhân sự Green Speed. 

- Thời gian thực hiện: 5/2014 – 9/2014 

1.6 Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục đề tài gồm 4 chương chính: 

Chương 1: Tổng quan về đề tài 

Chương 2: Cơ sở lý luận về BSC và KPI. 

Chương 3: Thực trạng xây dựng hệ thống BSC&KPI tại Công ty TNHH đóng gói và 

cung ứng nhân sự Green Speed. 

Chương 4: Xây dựng hệ thống BSC&KPI tại Công ty TNHH đóng gói và cung ứng 

nhân sự Green Speed 

Chương 5: Nhận xét và kiến nghị 
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CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ BSC VÀ KPI 

2.1 Thẻ điểm cân bằng và vai trò quan trọng của thẻ cân bằng điểm trong 

việc quản lý và điều hành doanh nghiệp 

2.1.1 Giới thiệu về thẻ điểm cân bằng    

Khái niệm thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) lần đầu tiên được giới thiệu 

vào năm 1992 bởi hai giáo sư đại học Harvard là Robert S. Kaplan và David Norton 

với mục đích là thúc đẩy và đo lường hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh. 

Thẻ điểm cân bằng gồm 4 viễn cảnh: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học 

hỏi phát triển đã giúp cho nhà quản lý có được bức tranh cân bằng về hiệu quả hoạt 

động hiện tại cũng như các nhân tố là động lực tăng trưởng cho tương lai.  

Ngay sau đó, thẻ điểm cân bằng được hơn một nửa doanh nghiệp trong danh sách 

Fortune 1000  ứng dụng kể từ năm 1996 và Thẻ điểm cân bằng được tạp chí Harvard 

Business Review đánh giá là một trong 75 ý tưởng có sức ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.
3
 

2.1.2 Khái niệm về thẻ điểm cân bằng 

   “Thẻ điểm cân bằng (Balanced Score Card – BSC) là hệ thống xây dựng kế hoạch và 

quản trị chiến lược, được tổ chức kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ sử 

dụng nhằm định hướng hoạt động kinh doanh theo tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, 

nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ và bên ngoài, theo dõi hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp so với mục tiêu đề ra. Nó mang đến cho các nhà quản lý và các quan 

chức cấp cao trong các tổ chức một cái nhìn cân bằng hơn về toàn bộ hoạt động của tổ 

chức”. 
4
 

          Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống nhằm chuyển hóa 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 đo lường thành quả hoạt động trong một tổ chức trên bốn khía cạnh tài chính, 

khách hàng, hoạt động kinh doanh nội bộ, học tập và phát triển.  

 

 

                                           
3
  “Thẻ điểm cân bằng và kinh nghiệm triển khai thẻ điểm cân bằng trong các doanh nghiệp Việt Nam”, Ngô 

Quý Nhâm, trang 2 
4
 “ Cơ bản về BSC Balanced Scorecard – Công cụ quản trị doanh nghiệp”, Nguyễn Tuân – Viện Kinh tế và 

Thương mại quốc tế, 07/01/2013 
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Hình 2.1Thẻ cân bằng điểm cung cấp một khuôn mẫu giúp biến chiến lược 

thành các tiêu chí hoạt động.
5
  

Sự cân bằng được thể hiện giữa những mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn, giữa 

các thước đo tài chính và phi tài chính, giữa những chỉ số về kế quả và những chỉ số 

thúc đẩy hiệu quả hoạt động, giữa những khía cạnh hiệu quả hoạt động ngoại vi và nội 

tại. 

Thẻ điểm cân bằng có cấu trúc xuyên suốt từ sứ mệnh, các giá trị, tầm nhìn và chiến 

lược của tổ chức thông qua bản đồ chiến lược thấy rõ được Thẻ điểm cân bằng trong 

bốn khía cạnh tài chính, khách hàng, hoạt động kinh doanh nội bộ, học tập và phát 

triển tương ứng với các mục tiêu, các thước đo, các chỉ tiêu và các sáng kiến.  

  

                                           
5
 “Sử dụng thẻ điểm cân bằng như một hệ thống quản lý chiến lược”, Harvard Business Review, tháng 1-2/1996, 

trang 76. 
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Cấu trúc Thẻ điểm cân bằng được trình bày như trong hình: 

Hình 2.2 Cấu trúc của một thẻ điểm cân bằng 

Tương ứng trên từng khía cạnh của Thẻ điểm cân bằng có các mục tiêu, thước đo từng 

mục tiêu, các chỉ tiêu cho thước đo, chương trình hành động cho từng mục tiêu cụ thể 

và ngân sách thực hiện chương trình hành động đó. Với ngân sách được ban điều hành 

công ty quy định để thực hiện các chương trình hành động cho các mục tiêu trên cơ sở 

các thước đo với những chỉ tiêu cụ thể.  Mục tiêu cho biết các tuyên bố chiến lược cần                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

đạt được; thước đo cho biết việc thiết lập chỉ số hiệu suất cốt yếu (Key Performance 

Indicators – KPI) để đo lường kết quả đạt được mục tiêu hay không; chỉ tiêu cho biết 

mức độ kết quả cần đạt được và các sáng kiến cho biết những chương trình hành động 

để đạt được mục tiêu.
6
 

                                           
6
 “Nguồn gốc và sự phát triển của thẻ điểm cân bằng”, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế  
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2.1.3 Vai trò của thẻ điểm cân bằng 

2.1.3.1 Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống đo lường:  

“Nếu bạn không đo lường được điều gì, bạn sẽ không thể quản lý được điều đó”
7
. 

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 của ngày hôm nay 

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

Chúng ta có thể gọi các phép đo tài chính là những “chỉ số quá khứ”. Đó là kết quả của 

hàng loạt những hành động đã được thực hiện từ trước. Thẻ điểm cân bằng bổ sung 

cho những “chỉ số quá khứ” này bằng những định hướng hiệu quả kinh tế trong tương 

lai, hay còn gọi là “chỉ số tương lai”. Nhưng những phép đo hiệu quả này bao gồm 

cả chỉ số trễ và chỉ số sớm xuất phát từ chiến lược của tổ chức. Tất cả các phép đo 

trong Thẻ điểm cân bằng được hiểu như là việc làm rõ chiến lược của tổ chức.
8
 

2.1.3.2 Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống quản lý chiến lược: 

Ban đầu Thẻ điểm cân bằng chỉ là hệ thống các phép đo, cân bằng và làm rõ hơn các 

chỉ số tài chính để đo hiệu quả của doanh nghiệp, đo hiệu quả của các chiến lược đã 

đặt ra từ trước. Nhưng ngày càng có nhiều tổ chức áp dụng Thẻ điểm cân bằng như là 

công cụ để gắn kết các hoạt động ngắn hạn với chiến lược của công ty. Thực hiện 

được điều này, BSC đã giảm được các mặt “lý thuyết” khi thực hiện chiến lược mà 

thay vào đó là các phép đo và cụ thể hóa chiến lược. 

Thẻ điểm cân bằng giúp vượt qua rào cản định hướng  

Bằng cách giải thích các chiến lược: Thẻ điểm cân bằng được đưa ra với ý tưởng là 

chia sẻ những hiểu biết và chuyển chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu, phép 

đo và những chỉ tiêu cụ thể và thể hiện trong mỗi khía cạnh của nó. Việc giải thích 

định hướng chiến lược yêu cầu nhóm thực hiện Thẻ điểm cân bằng phải xác định 

cụ thể những gì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

còn mập mờ, mơ hồ trong định hướng chiến lược của tổ chức. Ví dụ: “Tạo ấn tượng 

với khách hàng”. Thông qua quá trình triển khai hệ thống Thẻ cân bằng, nhóm thực 

hiện có thể làm rõ: “Tạo ấn tượng với khách hàng” có nghĩa là 70% khách hàng 

sẽ quay trở lại với doanh nghiệp… Như vậy toàn thể nhân viên của tổ chức giờ đây có 

thể tập trung nỗ lực trong các công việc hàng ngày của họ nhằm đạt được “Ấn tượng 

                                           
7
 “Thẻ điểm cân bằng: biến chiến lược thành hành động”, Robert S.Kaplan & David P. Norton, trang 40 

8
 “Các chỉ số đo lường hiệu suất”, David Parmenter, Nguyễn Thị Kim Thương dịch, 2009, trang 27 
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với khách hàng”, bây giờ là một mục tiêu hoàn toàn cụ thể. Khi sử dụng Thẻ điểm cân 

bằng như là cơ sở để giải thích rõ ràng chiến lược, các tổ chức sẽ tạo ra một ngôn 

ngữ mới để thực hiện đo lường nhằm hướng dẫn tất cả mọi người hướng tới việc đạt 

được những định hướng đã được công bố. 

Phổ biến và truyền đạt Thẻ điểm cân bằng để vượt rào cản về con người: 

Để chiến lược có thể được thực hiện thành công thì bản thân chiến lược cần phải được 

hiểu rõ và được thực hiện tại mọi cấp của tổ chức. Và Thẻ điểm cân bằng được đưa 

đến mọi bộ phận, phòng ban của tổ chức và tạo cho người lao động có cơ hội để liên 

hệ giữa công việc hàng ngày của họ với chiến lược của toàn tổ chức. Mọi cấp độ đều 

nhận ra vai trò, vị trí và các hoạt động tạo giá trị của mình thông qua mối liên hệ giữa 

việc triển khai những thẻ điểm của mình với các mục tiêu của các cấp cao hơn. Và hơn 

thế nữa, Thẻ điểm cân bằng còn cung cấp các luồng thông tin phản hồi ngược từ dưới 

xưởng lên ban điều hành tạo điều kiện cập nhật thông tin liên tục của việc thực thi 

chiến lược. 

Chiến lược cung cấp nguồn lực để vượt qua rào cản về nguồn lực: 

Như chúng ta biết, nguồn lực là một vấn đề rất quan trọng của tổ chức. Gần như chúng 

ta luôn phải thực hiện các chiến lược trong hoàn cảnh không đủ các nguồn lực. Vậy 

các nguồn lực cần và nên được phân chia như thế nào? Có thể thấy rằng, khi chưa xây 

dựng Thẻ điểm cân bằng, hầu hết các công ty đều có quá trình hoạch định chiến lược 

và hoạch định ngân sách riêng biệt. Khi xây dựng Thẻ điểm cân bằng, chúng ta đã tạo 

điều kiện để các quá trình này gắn kết với nhau: Thẻ điểm cân bằng 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. Và tất cả các chi phí cần thiết, hiệu quả đạt được của từng mục tiêu 

cụ thể phải được nêu rõ ràng trong các văn bản và được đưa ra xem xét. Điều này có 

nghĩa là nhà quản lý thông qua Thẻ điểm cân bằng mà quyết định lựa chọn thực hiện 

từng ý tưởng, mục tiêu nào, hỗ trợ thực hiện hay không, những nội dung gì? Việc xây 

dựng Thẻ điểm cân bằng tạo điều kiện cho tổ chức kiểm tra một cách nghiêm túc 

những ý tưởng hiện có của tổ chức. Nhiều người quản lý có các ý tưởng nhưng 

họ chưa nghĩ tới ý nghĩa chiến lược của chúng. Tổ chức sẽ gặp nhiều khó khăn khi các 

ý tưởng trái ngược xuất phát từ các bộ phận chức năng khác nhau. Bộ phận Marketing 

cố gắng dành được nhiều cơ hội kinh doanh qua các chiến dịch marketing rầm rộ, 
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trong khi đó bộ phận bán hàng lại mong nhân viên tập trung vào các khách hàng và các 

mối quan hệ hiện có. Các ý tưởng từ mỗi cấp, từng bộ phận chức năng đều đóng góp 

vào mục tiêu chung của tổ chức, nhưng mối quan hệ giữa chúng, việc phân bổ nguồn 

lực cho chúng sẽ như thế nào? Câu trả lời có trong Thẻ điểm cân bằng. Khi xây dựng 

Thẻ điểm cân bằng, chúng ta phải xem xét tất cả các ý tưởng hiện tại trong tổ chức và 

quyết định ý tưởng nào sẽ thực sự phù hợp với chiến lược của mình, ý tưởng nào chưa 

phù hợp và tại sao. Tiết kiệm nguồn lực là rất tốt, nhưng còn một điều quan trọng khác 

– chính các thành viên trong tổ chức sẽ biết được các thông số đánh giá ý tưởng, mối 

quan hệ giữa chúng với chiến lược từ đó thực hiện mục tiêu với trách nhiệm cao hơn, 

cũng như không phàn nàn về việc phân bổ các nguồn lực. 

Chiến lược học hỏi để khắc phục rào cản về quản lý:  

Ngày nay chúng ta phải đối mặt với sự thay đổi rất nhanh của môi trường kinh doanh, 

do đó các tổ chức cần làm nhiều hơn là chỉ phân tích những biến động thực tế về các 

chỉ số tài chính để ra quyết định chiến lược. Thẻ điểm cân bằng cung cấp 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 đềvà nghiên cứu 

về chiến lược. Thẻ điểm cân bằng chuyển chiến lược và tầm nhìn thành một loạt các 

phép đo có liên kết chặt chẽ với nhau. Ngay lập tức chúng ta có nhiều thông tin hơn là 

các dữ liệu tài chính cần phải được xem xét. Khi xem xét toàn bộ các mối liên hệ mật 

thiết, kết quảcủa việc đo lường hiệu quả của thẻ điểm mô tả rõ ràng chiến lược đến 

từng chi tiết nhỏ và tạo cơ sở cho việc đặt câu hỏi liệu kết quả thu được có đưa chúng 

ta tới gần việc đạt được chiến lược hay không và khi có bất cứ biến động gì, chúng ta 

biết ngay ảnh hưởng của nó ở đâu, cách khắc phục. 

2.1.3.3 Thẻ điểm cân bằng là công cụ trao đổi thông tin:  

Trao đổi thông tin ở đây bao gồm 2 chiều: từ phía nhà quản lý tới người lao động và 

ngược lại, từ phía người lao động tới nhà quản lý. Những năm gần đây có rất nhiều tài 

liệu viết về chiến lược quản lý tri thức trong tổ chức. 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. Chúng ta sống trong một kho kiến thức 

của người lao động. Người lao động, không giống tổ chức là dựa vào tài sản hữu hình 

của công ty, mà họ dựa vào phương tiện sản xuất đó là tri thức. Ngày nay thách thức 

lớn mà công ty phải đối mặt đó là hệ thống hóa và kiểm soát tri thức đó. Peter Drucker 
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đã gọi quản lý tri thức người lao động một cách hiệu quả là một thách thức lớn nhất 

trong thế kỷ 21. Chia sẻ kết quả của Thẻ điểm cân bằng trong tổ chức giúp người lao 

động có cơ hội thảo luận về những giả định trong chiến lược, học hỏi và rút kinh 

nghiệm từ những kết quả không mong muốn, trao đổi về những thay đổi cần thiết 

trong tương lai. Hiểu chiến lược của công ty có thể mở ra những khả năng tiềm tàng, 

có thể lần đầu tiên được biết tổ chức đang ở đâu và họ sẽ đóng góp như thế nào. Một 

tổ chức ở nước ngoài đã tiến hành khảo sát nhân viên trước và sau khi xây dựng 

Thẻ điểm cân bằng. Trước khi thực hiện dưới 50% người lao động nhận thức và hiểu 

về chiến lược của tổ chức. Một năm sau khi thực hiện Thẻ điểm cân bằng con số này 

đã tăng lên 87%.
9
 

2.2 Tổng quan về KPI 

2.2.1 Khái niệm 

KPI – Key Performance Indicators trong tiếng Anh được hiểu là các chỉ số đo lường 

hiệu suất cốt yếu, hay chỉ số đo lường sự thành công ( KSI -  Key Success Indicators), 

hay còn được gọi bằng tên phổ biến là chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động, được xây 

dựng nhằm đánh giá hiệu quả, sự tăng trưởng của các hoạt động trong doanh nghiệp so 

với mục tiêu đề ra.  

Chỉ số KPI giúp cho doanh nghiệp định hình và theo dõi quá trình hoạt động và tăng 

trưởng so với mục tiêu doanh nghiệp. Một khi doanh nghiệp đã hình thành sứ mệnh, 

xác định những nhân tố ảnh hưởng và đề ra mục tiêu, doanh nghiệp cần phải đo lường 

sự tăng trưởng so với những mục tiêu đã đề ra. KPI chính là thước đo cho sự tăng 

trưởng này.
10

 

2.2.2 Phân biệt KPI và một số chỉ số đo lường hiệu suất 

Nhiều công ty hiện nay đang sử dụng các chỉ số đo lường không chuẩn, trong đó nhiều 

chỉ số bị gọi tên không đúng cách là các chỉ số hiệu suất cốt yêu. Lí do là bởi có rất ít 

tổ chức, nhà lãnh đạo doanh nghiệp tìm hiểu cặn kẻ về chỉ số cốt yếu. Thực ra, có 3 

loại chỉ số đo lường hiệu suất như sau (được minh họa ở hình 2.3) 

                                           
9
 “Quản lý chiến lược sử dụng Balanced Scorecard”, Nguyễn Tuân -  Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, 

08/2012 
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- Chỉ số kết quả cốt yếu (KRI – Key Result Indicators) là chỉ số cho biết doanh 

nghiệp đã làm được gì với một chỉ tiêu. 

- Chỉ số hiệu suất (PI – Performance Indicators) là chỉ số cho biết doanh nghiệp 

cần làm gì. 

- Chỉ số hiệu suất cốt yếu (KPI – Key Performance Indicators) là chỉ số cho biết 

doanh nghiệp phải  làm gì để tăng hiệu suất lên một cách đáng kể.
11

 

Do đó, nhiều chỉ số đo lường hiệu suất là hỗn hợp của ba loại chỉ số trên. 

Hình 2.3 Ba loại chỉ số đo lường hiệu suất 

 

2.2.3 Đặc điểm của chỉ số hiệu suất cốt yếu 

Chỉ số hiệu suất cốt yếu có 7 đặc điểm sau: 

- Là các chỉ số đánh giá phi tài chính (không biểu thị bằng các đơn vị tiền tệ như 

đô la, yên, bảng Anh,…) 

- Được đánh giá thường xuyên (ví dụ: hàng 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 và có hành động điều chỉnh. 

- Gắn trách nhiệm cho từng cá nhân hoặc từng nhóm. 
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- Có tác động đáng kể (ảnh hưởng đến hầu hết các yếu tố thành công then chốt 

(CSF – Crutical Success Factor) và không chỉ ảnh hưởng đến một chỉ tiêu của 

thẻ điểm cân bằng). 

- Có tác động tích cực (ảnh hưởng đến tất cả các chỉ số đo lường hiệu suất khác 

theo hướng tích cực).
12

 

2.2.4 Những nền tảng cơ bản cho việc ứng dụng các chỉ số cốt yếu 

Một chiến lược được đưa ra có thành công hay không phụ thuộc nhiều vào cách thức 

chúng ta áp dụng và điều chỉnh sao cho phù hợp với tình trạng thực tế chứ không phụ 

thuộc vào giá trị của bản thân chiến lược đó. Việc phát triển và ứng dụng thành công 

các chỉ số hiệu suất cốt yếu trong tổ chức phụ thuộc vào sự có mặt của 4 yếu tố nền 

tảng sau (xem hình 2.4): 

Hình 2.4 Bốn yếu tố nền tảng để xây dựng các chỉ số hiệu suất cốt yếu13
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 Mối quan hệ với các nhân viên, các đoàn thể, các nhà phân phối và những khách hàng 

chủ chốt. Yếu tố quan hệ cộng tác thể hiện ở những vấn đề sau: 

 Làm các bên liên quan hiểu rằng để có được những sự thay đổi lớn trong 

công ty và văn hóa công ty thì cần có sự thông hiểu lẫn nhau. 

 Cam kết với các đoàn thể, đại diện người lao động và các bên liên quan 

về việc thiết lập và duy trì cách thức sắp xếp hiệu quả và các tính thuyết 

phục trong tổ chức. 

 Cùng xây dựng định hướng chiến lược cho việc áp dụng thực tiễn tốt 

nhất và các chỉ số cốt yếu. 

 Mở rộng khái niệm cộng tác bao gồm các mối quan hệ với các khách 

hàng và những nhà cung cấp chủ chốt của công ty. 

- Nền tảng trao quyền cho đội ngũ nhân viên “tuyến đầu”: Để có thể thành công 

trong việc tăng hiệu suất hoàn thành công việc thì phải trao quyền cho người 

lao động trong tổ chức, đặc biệt là đội ngũ nhân viên “tuyến đầu”. Việc trao 

quyền cho đội ngũ nhân viên “tuyến đầu thể hiện ở những điểm sau: 

 Hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền đạt thông tin từ cấp trên xuống 

dưới và từ dưới lên trên. 

 Việc trao quyền cho phép nhân viên chủ động trong việc giải quyết 

những tình huống có ảnh hưởng xấu đến các chỉ số hiệu suất cốt yếu. 

 Các nhóm có thể tự xây dựng và lựa chọn các chỉ số đo lường hiệu suất 

cho riêng mình. 

- Nền tảng kết hợp các biện pháp đo lường, báo cáo và cải tiến hiệu suất. Yếu tố 

này bao gồm những điểm sau: 

 Quá trình phát triển những chiến lược cải tiến hiệu suất và các chỉ số đo 

lường hiệu suất là một quy trình được lặp đi lặp lại. Điều này cho phép ta 

thay đổi các chỉ số đo lường sao cho phù hợp với tình hình hoạt động 

thực tế của doanh nghiệp. 

 Cần chú ý điều chỉnh báo cáo để đảm bảo tính chính xác, kịp thời và 

hiệu quả để từ đó có thể tập trung vào việc đưa ra quyết định. 
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 Các chỉ số đo lường hiệu suất của tổ chức phải được điều chỉnh sao cho 

phù hợp với mức phát triển của các chỉ số cấp nhóm tương ứng.  

- Nền tảng liên kết các thước đo hiệu suất với chiến lược của tổ chức. Mối liên 

kết này thể hiện ở những vấn đề sau: 

 Các yếu tố quyết định thành công phải xác định trước khi xác định các 

phép đo hiệu suất. 

 Phương pháp thẻ điểm cân bằng phải được hiểu rõ. 

 Các chỉ số hiệu suất cốt yếu, hiệu suất và kết quả cốt yếu mà các tổ chức 

sử dụng phải được kết nối với nhau. 

2.2.5 Mục tiêu khi xây dựng KPI 

Là 1 công cụ dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nên khi xây 

dựng hệ thống KPI những nhà quản lý đều cố gắng và hướng đến tiêu chí SMART: 

- S – Specific – Cụ thể: Giúp người lao động biết mình phải làm gì để đạt được 

hiệu quả công việc mong muốn. 

- M – Measurable – Đo lường được: Có thể định lượng bằng các đơn vị khác 

nhau chứ không chỉ trình bày dưới dạng tiền tệ. Ví dụ: thị phần, sự hài lòng của 

khách hàng, tỉ lệ hoàn vốn đầu tư. 

- A – Achievale – Tính khả thi: Cần xây dựng mục tiêu sát thực với thực tế để 

nhân viên có thể đạt được mục tiêu. 

- R – Realistic – Thực tế: KPI là các chỉ số hướng đến hiện tại và tương lai, liên 

kết chặt chẽ với các mục tiêu chiến lược và mang tính hành động rõ ràng. 

- T – Timebound – Có thời hạn cụ thể: KPI phải có giới hạn khoảng thời gian 

cụ thể để biết bao lâu phải hoàn thành. 

2.2.6 Lợi ích khi áp dụng KPI trong quản trị doang nghiệp 

- Giúp các cấp độ trong công ty xác định rõ các mục tiêu, cách thức thực hiện và 

đo lường kết quả dựa vào các chỉ số hiệu suất. 

- Đo lường được kết quả thực hiện công việc trong quá khứ, hiện tại, tương lai 

của các cấp độ trong tổ chức, tạo điều kiện cho khắc phục tức thời và điều chỉnh 

từng bước đi thích hợp để thực hiện thành công chiến lược. 
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- Đo lường được các yếu tố trọng yếu của tổ chức để đảm bảo thành công trong 

hiện tại, tương lai và phát triển bền vững. 

- Bản thân các thước đo đã là công cụ dẫn đường và tạo sức hút lôi kéo mọi 

người thực hiện cải tiến liên tục. Nếu các thước đo này nhắm đến việc thực thi 

chiến lược, sứ mệnh thì chúng sẽ là công cụ đắc lực để quản lý chiến lược hữu 

hiệu. 

- Khắc phục được hạn chế của các phương pháp truyền thống như đo lường năng 

suất, quản lý theo phương pháp tài chính, đó là: chu kỳ đo còn dài (chậm chân 

trong việc cải tiến), chưa chỉ rõ được vấn đề (cái gì, ở đâu và do ai). 

- Giải quyết được căn bản 4 rào cản lớn trong thực thi chiến lược - lý do chính 

của vấn nạn thất bại trong quản lý chiến lược là: rào cản tầm nhìn, rào cản con 

người, rào cản nguồn lực và rào cản quản lý.  

- Từ việc chấm điểm kết quả thực hiện KPI giúp đánh giá chính xác kết quả công 

tác đạt được của mỗi cấp độ, có thể đưa ra chính sách đãi ngộ, khen thưởng 

thích đáng, kịp thời.  

- Tạo cơ sở khoa học cho hoạch định, phát triển các tài sản vô hình như: Chiến 

lược đào tạo, phát triển tri thức của doanh nghiệp; Tối ưu hóa Giá trị của yếu tố 

quản lý thuộc các quá trình nội bộ; Khai thác các giá trị có thể từ khách hàng. 

Đó là nền tảng để có được các thành công về tài chính.
14

 

 

 

  

                                           
14

 “Đo lường hiệu suất theo KPI – Key Performance Indicators”, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành 

phố Hồ Chí Minh, tháng 9/2013, trang 2 
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CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU  VỀ CÔNG TY TNHH GREEN SPEED 

3.1 Tổng quan về Công ty TNHH Green Speed 

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 

3.1.1.1 Tên gọi 

Công ty TNHH Green Speed có trụ sở đặt tại số 96/18 Đường 

Trần Hưng Đạo, Khu Phố Đông B, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương. 

 Tên tiếng anh : Green Speed Co. Ltd 

 Mã số thuế : 0310601931 

 Điện thoại : +84 650 3779 660 

 Fax  : +84 650 3779 660 

 Email  : contact@greenspeed.vn 

 Website : http://greenspeed.vn/ 

3.1.1.2  Lịch sử hình thành và phát triển: 

Được hình thành từ năm 2008, với mong muốn cung cấp các giải pháp dịch vụ một 

cách sáng tạo với chất lượng tốt ở mức giá cạnh tranh nhằm mang lại sự tăng trưởng 

trong kinh doanh của khách hàng. Công ty TNHH gia công và cung ứng nhân sự 

Green Speed đang từng bước trở thành một trong những công ty cung ứng dịch vụ uy 

tín Việt Nam, cung cấp dịch vụ của mình tới hàng lớn như: Sony, Bayer,… Hướng tới 

mục tiêu trở thành một nhà cung cấp các giải pháp thuê ngoài mang tầm thế giới trong 

tương lai. 

 3.1.2 Lĩnh vực hoạt động 

Hiện nay công ty đang hoạt động trong 2 lĩnh vực sau: 

- Gia công đóng gói 

- Cung cấp các giải pháp thuê ngoài 

 

 

 

http://www.thongtincongty.com/masothue.php?mst=0310601931
mailto:contact@greenspeed.vn
http://greenspeed.vn/
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3.1.3 Thị trường  

Một số khách hàng chính của công ty 

Hình 3.1 Một số khách hàng chính của Công ty TNHH gia công và cung 

ứng nhân sự Green Speed 
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3.1.4 Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty 

3.1.4.1 Tổ chức bộ máy quản lý 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty được tổ chức theo cơ cấu hỗn hợp (cơ cấu trực tuyến 

đối với cấp lãnh đạo và cấp quản lý và cơ cấu ma trận đối với cấp tác nghiệp) trên cơ 

sở giám sát trực tiếp và gián tiếp bao gồm 3 phòng, ban và 8 tổ sản xuất dưới sự quản 

lý thống nhất của Ban giám đốc được thể hiện qua sơ đồ sau: 

Cơ cấu quản lý trực tuyến đã  

tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng chế độ thủ trưởng, tập trung cho phép công ty 

nhanh nhạy, linh hoạt với sự thay đổi của môi trường, chi phí quản lý doanh nghiệp 

thấp. Mặt khác theo cơ cấu này những người chịu sự lãnh đạo rất dễ thực hiện mệnh 

G. Director 

Le Van Hoang 

 

Pro. Director Phan Nguyen Thy Tho 
Assitant of Pro.D Thảo 

Consultant 

Dau Trong 

Hien 

 

Pro.M Nguyen Van Hoang 

DKSH  
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M.Director 
Nguyen Trung Thanh 
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Trung Nguyen 

 

Pro.M Nguyen H. Dung 

Netsle 

Pro.M Le Cong Thanh 

Perfetti 

Pro.M Tran Van Toan 
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Business 

Development 

Nguyen Thi Van 

 

Pro.M Nguyen Ngoc Lien 
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Pro.M Nguyen Hieu Nghia 
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lệnh vì có sự thống nhất trong mệnh lệnh phát ra.
15

 Tuy nhiên cùng với mức tăng 

trưởng “nóng” của công ty hiện nay là sự “phình to” về bộ máy đã khiến cho kiểu cơ 

cấu tổ chức này dần bộc lộ những nhược điểm. Việc quản lý quá nhiều các trưởng bộ 

phận và phòng ban khiến cho áp lực lên cấp lãnh đạo ngày càng tăng cao. Giúp cho 

ban giám đốc có thể nắm bắt tình hình hoạt động của công ty chính là một trong những 

lý do hệ thống quản lý BSC – KPI ra đời và được áp dụng tại công ty. 

Với đặc trưng của một công ty cung ứng nhân sự, cơ cấu ma trận đối với cấp tác 

nghiệp cho phép các trưởng bộ phận và phòng ban có thể dễ dàng điều phối nhân sự 

một cách dễ dàng giữa các khu vực làm việc khi có sự thay đổi về nhu cầu của khách 

hàng. 

3.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ 

Giám đốc 

- Chức năng: Giám đốc là người phụ trách chung chịu trách nhiệm toàn bộ kết 

quả sản xuất kinh doanh của công ty, phân công cấp phó giúp việc giám đốc. 

Quyết định điều hành và phương án sản xuất kinh doanh của công ty theo kế 

hoạch và chính sách pháp luật. 

- Nhiệm vụ: 

 Có trách nhiệm thiết lập, duy trì và chỉ đạo việc thực hiện hệ thống quản 

lý chất lượng toàn công ty. 

 Xem xét, phê duyệt các chương trình kế hoạch công tác, nội quy, quy 

định trong công ty và các chiến lược sản xuất kinh doanh do cấp dưới 

soạn thảo. 

 Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty. 

 Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.  

Phó giám đốc 

- Chức năng: Tổng hợp và tham mưu giúp việc, hỗ trợ tổ chức, quản lý điều hành 

sản xuất và thay thế giải quyết công việc khi Giám đốc đi vắng, chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc về công việc và nhiệm vụ được giao. 

- Nhiệm vụ: 

                                           
15

 “Một số kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý”, Lê 

Duy Tướng.  
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 Báo cáo kịp thời kết quả tình hình hoạt động của công ty cho Giám đốc. 

 Chỉ đạo điều hành trực tiếp theo ủy quyền của Giám đốc: Phòng Nhân 

sự, Phòng Kế toán,… 

 Tham mưu cho Giám đốc về việc điều hành Công ty. 

 Ký các văn bản, hợp đồng kinh tế theo ủy quyền của Giám đốc. 

Cố vấn 

- Chức năng: Tham mưu, cố vấn Giám đốc hoạch định chiến lược kinh doanh của 

Công ty. 

- Nhiệm vụ:  

 Nắm bắt các lĩnh vực hoạt động của công ty 

 Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý KPI – BSC cho công ty   

Phòng Hành Chính – Nhân Sự 

- Chức năng: Giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác quản lý hành chính và 

nguồn nhân lực của công ty. 

- Nhiệm vụ: 

 Xây dựng bộ máy tổ chức công ty và bố trí nhân sự ( cho các Phòng chức 

năng nghiệp vụ và cho các đơn vị kinh doanh thuộc công ty) phù hợp và 

đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển kinh doanh của công ty. 

 Xây dựng quy hoạch cán bộ để phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ cấp bậc kỹ thuật…nhằm phục vụ cho 

việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, việc bố trí, điều động, phân công 

cán bộ, nhân viên, công nhân đáp ứng yêu cầu của từng đơn vị công tác 

trong công ty. 

 Quản lý hồ sơ cán bộ nhân viên toàn công ty, giải quyết thủ tục và chế độ 

chính sách liên quan đến vấn đề nhân sự - lao động – tiền lương (tuyển 

dụng, HĐLĐ, nghỉ việc, bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động, thi đua khen 

thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu v.v…); 

 Quản lý công văn, giấy tờ sổ sách hành chính, con dấu và quản lý tài sản. 

Thực hiện công tác lưu trữ các loại hồ sơ tài liệu. 
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Phòng Kế Toán – Tài Chính 

- Chức năng: Có chức năng tham mưu về lĩnh vực tài chính kế toán và thực hiện 

toàn bộ công tác tài chính kế toán theo đúng Luật kế toán doanh nghiệp. 

- Nhiệm vụ: 

 Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

theo đúng quy định của Nhà nước. 

 Theo dõi công nợ của công ty, phản ánh, đề xuất kế hoạch thu, chi tiền 

mặt và các hình thức thu chi thanh toán khác. 

 Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ và tham gia cùng 

với các phòng nghiệp vụ của công ty để hạch toán lỗ lãi cho từng đơn vị 

trực thuộc, giúp cho Giám đốc công ty nắm chắc nguồn vốn, biết rõ số 

lời, lỗ (nếu có). 

 Lập kế hoạch vay và sử dụng các loại vốn: cố định, lưu động phục vụ 

kinh doanh. 

Trưởng bộ phận sản xuất ở các khu vực 

- Chức năng: Điều hành, quản lý nhân sự tại khu vực của mình, đảm bảo hoàn 

thành công việc được giao. 

- Nhiệm vụ: 

 Tổ chức triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất hàng ngày đảm 

bảo chất lượng, số lượng, tiến độ và kỹ thuật sản xuất trong các công 

đoạn phụ trách. 

 Thống kê, báo cáo kế quả, tình hình sản suất hàng ngày cho quản lý cấp 

trên. 

 Thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất ra trong từng công 

đoạn phụ trách để có hướng xử lý kịp thời. 

 Trực tiếp triển khai thực hiện các chính sách, nội qui của công ty về công 

tác quản lý lao động, quản lý tài sản và vệ sinh công nghiệp. 

 Triển khai và giám sát việc thực hiện nội quy lao động, ATLĐ, 

VSATTP, PCCC... tác phong công nghiệp của công nhân phụ trách. 

 Theo dõi sản lượng, phế, giờ công đảm bảo chính xác, trung thực trong 

ca phụ trách. 
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 Theo dõi tình hình nhân sự, sắp xếp, phân công công việc hợp lý đảm 

bảo hiệu quả về sử dụng nhân công trong Tổ. 

 Triển khai công tác vệ sinh khu vực làm việc  hàng ngày trong Tổ theo 

đúng quy định. 

 Tham gia đánh giá, khen thưởng, kỷ luật công nhân trực thuộc theo quy 

định. 

 Tham gia vào công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự trong phạm vi phụ 

trách. 
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3.2 Thực trạng xây dựng hệ thống BSC – KPI tại Công ty TNHH Green  

Speed 

3.2.1 Các cơ sở xây dựng hệ thống BSC – KPI tại Công ty TNHH Green 

Speed 

Các hoạt động kinh doanh của Green Speed sẽ dựa vào chiến lược và các định hướng 

kinh doanh mà Công ty đã đề ra. Việc xây dựng hệ thống BSC – KPI cho Công ty 

Green Speed sẽ chịu sự ảnh hưởng của một số các biến số sau: 

3.2.1.1 Chiến lược của Công ty TNHH Green Speed 

Như đã đề cập tại Chương 2 (mục 2.1.2) thẻ điểm cân bằng là công cụ để chuyển hóa 

chiến lược của doanh nghiệp thành những hành động cụ thể. Do đó chiến lược của 

Công ty TNHH Green Speed là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu ảnh 

hưởng đến việc xây dựng và triển khai hệ thống BSC – KPI tại Công ty. Những kế 

hoạch và mục tiêu kinh doanh được xây dựng dựa trên chiến lược sẽ là cơ sở để thiết 

kế cấu trúc cũng như xác định các KPI của thẻ điểm cân bằng. 

3.2.1.2 Sự sẵn sàng thay đổi của các đội ngũ lãnh đạo 

Sự cam kết của ban lãnh đạo sẽ tạo ra một môi trường năng động để dự án xây dựng 

và ứng dụng BSC – KPI phát triển mạnh mẽ tại doanh nghiệp. Thực tế đã chứng mình 

có rất nhiều trường hợp xây dựng BSC bị thất bại mà lý do của sự thất bại chính là do 

sự thiếu nhiệt tình của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Hiên nay, Công ty TNHH 

Green Speed có đội ngũ lãnh đạo khá trẻ, có trình độ chuyên môn và dễ dàng thích 

nghi với sự thay đổi với cách quản lý mới. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi 

khi xây dựng và triển khai BSC – KPI tại Công ty TNHH Green Speed. 

3.2.1.3 Văn hóa doanh nghiệp 

Qua gần 6 năm hình thành và phát triển, các cán bộ nhân viên của Công ty đã đưa 

Green Speed trở thành một Công ty lớn mạnh, có uy tín trong lĩnh vực dịch vụ thuê 

ngoài, tạo nên những nét văn hóa đặc trưng riêng cho doanh nghiệp. Đặc trưng đó 

được tóm tắt trong 4 giá trị cơ bản sau: 

- Khách hàng là trên hết: Luôn lấy khách hàng làm trung tâm trong công việc. 

- Trách nhiệm: Luôn có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng và môi 

trường 
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- Tôn trọng: Tôn trọng, liêm chính và trung thực. Tôn trọng sự khác biệt trong 

nền văn hóa toàn cầu. 

- Xuất sắc: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi việc và ước mong được thực hiện 

tốt hơn ở từng bước công việc. 

3.2.1.4 Năng lực nhân viên 

Năng lực của nhân viên cũng là một trong những yếu tố nền tảng và quyết định đến 

hiệu quả của hệ thống BSC – KPI (mục 2.1.2). Chính vì vậy trình độ, nhận thức, năng 

lực của nhân viên trong công ty là một yếu tố cần được ban lãnh đạo Công ty quan tâm 

và xem xét. 

Với đội ngũ cấp quản lý khá trẻ, phần lớn có trình độ đại học, có khả năng về ngoại 

ngữ, tin học. Công ty TNHH Green Speed đã có những tiền đề thuận lợi để xây dựng 

và áp dụng thành công hệ thống quản lý BSC – KPI. 

Từ những phân tích trên, ta thấy rõ Công ty TNHH Green Speed đã đạt được 4 yếu tố 

cơ sở cho việc xây dựng và áp dụng hệ thống BSC – KPI. Do vậy việc triển khai và áp 

dụng hệ thống BSC – KPI tại Công ty là hoàn toàn phù hợp 

3.2.2 Kế hoạch xây dựng hệ thống BSC – KPI tại Công ty TNHH Green 

Speed 

Đầu tháng 5/2014, đội xây dựng hệ thống KPI được thành lập với 3 thành viên do Cố 

vấn Đậu Trọng Hiển làm trưởng nhóm với mong muốn sẽ triển khai thành công hệ 

thống KPI tại Công ty TNHH Green Speed. Kế hoạch gồm 12 bước được lập ra, tất cả 

hướng đến mục tiêu sau 16 tuần sẽ cơ bản hoàn thành  12 bước xây dựng hệ thống KPI 

cho doanh nghiệp và đi vào áp dụng hệ thống này. 
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KPI Building Plan 
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er Sản phẩm 

TT Hành động Mục tiêu 

                    

1 Phổ biến với ban giám đốc 

Strategy->BSC-

>KPI       

                

Strategy-

>BSC map 

2 Thành lập nhóm dự án KPI Team Building 

 
    

                

Danh sách 

KPI team 

nghiên cứu 

KPI 

3 

Xây dựng quy trình và văn hóa :Just 

do it” 

KPI 

experimenting 

  

      

              

Báo cáo thử 

nghiệm KPI 

4 

Xây dựng chiến lược phát triển KPI 

toàn diện Plan to do KPI 

  

    

               

Bản 

SOP trackin

g KPI 

doanh 

nghiệp 

5 

Phổ biến hệ thống KPI đến toàn thể 

nhân viên trong công ty KPI public 

    

              

        

Biên bản 

họp KPI với 

các thành 

phần liên 

quan 

6 

Xác định các yếu tố thành công then 

chốt KSF diagram 

  

          

            

Bản 

sơ đồ các 

yếu tố 

thành công 

(KSF) 

7 Lưu trữ các chỉ số KPI Define structure 

  

                                

 

KPI 
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for KPI data formular 

8 Lựa chọn các PI ở cấp nhóm 

Define PI for 

group 

     

                

      

file excel PI 

cho phòng 

ban. 

9 

Lựa chọn các KPI có tính thuyết phục 

cho tổ chức 8-10 KPI 

         

                  

 

Bản excel 

KPI hoàn 

thiện 

10 

Xây dựng khung báo cáo KPI cho tất 

cả các cấp 

Make form for 

KPI 

        

                    

 

 file excel 

hiển thị 

KPI(10KPI)

 và 

KRI(<=5) 

doanh 

nghiệp có 

đồ thị 

11 

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp 

dụng KPI 

Give power for 

KPI team 

            

            

 

Biên bản 

giao nhiệm 

vụ cử người 

tracking 

KPI 

12 

Điều chỉnh KPI sao cho phù hợp với tổ 

chức                      

 
Hình 3 2 Sơ đồ Gantt lịch trình triển khai 12 bước dự án KPI 
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Tuy nhiên, vì một số lí do khách quan, dự án xây dựng KPI bị tạm ngưng trong tháng 

6 và triển khai trở lại và vẫn hoạt động cho đến thời điểm hiện tại. 

3.2.2 Chuyển hóa chiến lược thành thẻ điểm cân bằng. 

 

Hình 3.3 Hành trình từ sứ mệnh và tầm nhìn đến các chỉ số đo lường hiệu 

suất có tác dụng
16

 

 

Sứ mệnh, tầm nhìn mà doanh nghiệp đề ra là cái đích, là cái doanh nghiệp hướng tới. 

Tuy nhiên, để đạt được những gì đã đề ra thì doanh nghiệp cần phải xác định đúng 

“con đường” mình sẽ đi. Việc thiết lập thẻ điểm cân bằng với 6 viễn cảnh: Tài chính, 

Khách hàng, Môi trường và cộng đồng, Quy trình nội bộ, Sự hài lòng của nhân viên, 

Học hỏi và phát triển ( minh họa ở hình 3.4) sẽ giúp doanh nghiệp từng bước cụ thể 

hóa sứ mệnh và tầm nhìn của mình. 

                                           
16

 “Các chỉ số đo lường hiệu suất”, Nguyễn Thị Kim Thương, Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 

trang 101 
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Thẻ điểm cân bằng của công ty triển khai có sự khác biệt với thẻ cân bằng điểm đã 

được nêu ở phần cơ sở lý luận của bài ( mục 2.1.2) chỉ có 4 viễn cảnh. Việc đưa ra 6 

viễn cảnh này dựa trên sự cải tiến của David Parmenter  từ mô hình thẻ điểm 4 viễn 

cảnh của Robert S. Kaplan & David P. Norton giúp cho chúng ta đánh giá nhiều được 

cụ thể hơn tình hình hoạt động của doanh nghiệp.  

Hình 3.4 Thẻ điểm cân bằng với 6 viễn cảnh 

 

3.2.2.1 Sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của Công ty TNHH Green 

Speed 

- Viễn cảnh: Xây dựng Green Speed thành một Tập đoàn cung cấp các giải pháp 

dịch vụ một cách sáng tạo với chất lượng tốt nhất ở mức giá cạnh tranh nhằm 

mang lại sự tăng trưởng trong kinh doanh của khách hàng; hài hòa lợi ích giữa 

khách hàng, chủ doanh nghiệp và người lao động 

- Tầm nhìn: Green Speed mong muốn vươn lên thành một nhà cung cấp các giải 

pháp thuê ngoài uy tín, có sức ảnh hưởng trong khu vực và là một trong những 

Tập đoàn cung cấp dịch vụ lớn nhất nhất thế giới vào năm 2020. 

- Sứ mệnh:  

 Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ đẳng cấp với chất 

lượng quốc tế và am hiểu bản sắc địa phương; mang tính độc đáo và sáng 

tạo cao. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch 
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vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu 

cầu chính đáng của khách hàng. 

 Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở 

thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác; luôn gia tăng các giá trị 

đầu tư hấp dẫn và bền vững. 

 Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng 

động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển 

công bằng cho tất cả nhân viên. 

 Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp 

tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách 

nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc. 

3.2.2.2 Xây dựng mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Green Speed theo 

sáu phương diện của BSC 

Outsourcing là hình thức chuyển một phần chức năng, nhiệm vụ của công ty ra cho 

một bên gia công thứ 3 – những nhiệm vụ mà trước đây doanh nghiệp vẫn đảm nhiệm. 

Đây là một loại hình cung cấp dịch vụ đặc biệt bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, cụ 

thể trong trường hợp của Công ty TNHH Green Speed phải đáp ứng những nhu cầu rất 

khác nhau của khách hàng, các mục tiêu đặt ra cho từng khu vực không được tập hợp 

theo phương diện chuẩn của BSC (6 viễn cảnh). Chính vì vậy để thuận tiện cho việc 

xây dựng BSC, các mục tiêu hoạt động của Công ty được sắp xếp lại theo 6 phương 

diện như sau:  

Phương diện tài chính: Tài chính là một yếu tố không thể không xét tới khi 

đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Công ty TNHH 

Green Speed đã đặt ra một số mục tiêu tài chính sau: 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Phương diện khách hàng: Với mục tiêu duy trì và mở rộng thị phần trên tất cả 

các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là lĩnh vực cung ứng nhân sự. Công ty đã đặt ra 

2 nhóm mục tiêu lớn: 

- Nâng cao uy tín của Công ty trong mắt của khách hàng 
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- Nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng phong cách phục vụ chuyên 

nghiệp. 

Phương diện môi trường và cộng đồng: Khi xây dựng hệ thống đánh giá 

BSC – KPI ban lãnh đạo Công ty tin rằng có sự tương thích giữa phát triển 

kinh tế và sự bền vững của môi trường, và trách nhiệm chính của công ty là 

nhằm bảo tồn môi trường trong phạm vi hoạt động cũng như hoạt động sản 

xuất. Để đạt được điều này, Công ty đặt ra 2 mục tiêu lớn: 

- Đảm bảo rằng các quy trình, thiết bị và các hoạt động sản xuất của 

Công ty có tác động rất nhỏ đến môi trường. 

- Ủng hộ, vận dụng các sáng kiến của nhân viên Công ty về việc bảo vệ 

môi trường. 

Phương diện quy trình nội bộ: Ở phương diện này Công ty xác định các 

hoạt động quan trọng nhấn để đạt được mục tiêu khách hàng và tài chính đã 

đề ra. Đảm bảo các hoạt động này phải được thực hiện một các liên tục 

nhằm thỏa mãn yêu cầu và nhu cầu của khách hàng của thị trường mục tiêu 

cũng như các mục tiêu tiêu tài chính đề ra. Mục tiêu được đề ra ở phương 

diện này là: Nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty. 

Phương diện học hỏi và phát triển: tập trung vào những yếu tố sẽ tác động 

đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong Công ty để hoàn 

thành mục tiêu gia tăng lợi nhuận. Phương diện này bao gồm 2 nhóm mục 

tiêu sau: 

- Nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp cho nhân viên 

- Phát triển các kĩ năng làm việc cho nhân viên. 

Phương diện sự hài lòng của nhân viên: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” – 

Có thể thấy rằng con người là một trong những yếu tố quan trọng quyết định 

đến sự thành bại khi thực hiện một công việc gì đó. Tương tự như vậy, khi 

phần lớn nhân viên không hài lòng với môi trường làm việc trong Công ty 

thì họ không thể phát huy hết hiệu quả khi làm việc. Điều này sẽ ảnh hưởng 
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đến sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp. Ở phương diện này 

Công ty đã đề ra mục tiêu là: Nâng cao sự hài lòng của nhân viên.  

3.2.2.3 Bản đồ chiến lược cho Công ty TNHH Green Speed 

Các mục tiêu chiến lược của Green Speed được phân theo 6 phương diện của 

BSC (bảng 2.). Cụ thể: về phương diện Tài chính có 2 mục tiêu theo thứ tự từ F1 

đến F2, Phương diện Khách hàng có 2 mục tiêu theo thứ tự từ C1 đến C2,… 

Các phương diện BSC Các mục tiêu 

Tài chính F1: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

F2: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 

Khách hàng C1: Nâng cao uy tín của công ty trong mắt khách hàng 

C2: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng phong cách 

phục vụ chuyên nghiệp của khách hàng 

Môi trường và cộng đồng E1: Đảm bảo rằng các quy trình, thiết bị và các hoạt động sản 

xuất của Công ty ảnh hưởng rất nhỏ đến môi trường 

E2: Ủng hộ các sáng kiến của nhân viên để bảo vệ môi trường 

Quy trình nội bộ I1: Nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty 

Học hỏi và phát triển G1: Nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp cho nhân viên 

G2: Phát triển các kĩ năng của nhân viên 

Hài lòng của nhân viên S1: Nâng cao sự hài lòng của nhân viên 

 

Bảng 3.1: Các mục tiêu theo sáu khía cạnh của BSC 
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Hình 3.5: Bản đồ chiến lược của  Công ty TNHH Green Speed 

 

 
Nhà cung cấp các giải pháp 

thuê ngoài mang tầm thế giới 

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Tài chính 

Nâng cao sự hài lòng của khách 

hàng bằng phong cách phục vụ 

chuyên nghiệp 

Khách hàng 

Nâng cao uy tín trong 

mắt khách hàng 

Môi trường và cộng đồng 

Đảm bảo rằng các quy trình, thiết bị 

và các hoạt động sản xuất của Công 

ty ảnh hưởng rất nhỏ đến môi trường 

Ủng hộ các sáng kiến 

của nhân viên để bảo vệ 

môi trường 

Quy trình nội bộ Nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty 

Đào tạo và phát triển 
Nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp 

cho nhân viên 

Phát triển các kĩ năng của nhân viên 

Sự hài lòng của nhân viên Nâng cao sự hài lòng của nhân viên  
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3.2.3 Xác định các yếu tố thành công (CSF – cruticial success factor) của 

Công ty 

Dựa trên mục tiêu đã đề ra ở từng phương diện của thẻ điểm cân bằng, ban lãnh đạo và 

nhóm xây dựng KPI đã cùng họp và thảo luận, từ đó đưa ra những yếu tố sẽ quyết định 

đến sự thành công của doanh nghiệp (CSF): 

STT YẾU TỐ THÀNH 

CÔNG 

ĐỊNH NGHĨA CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG 

01 
Phong cách làm việc 

chuyên nghiệp 

Phản hồi, giải 

quyết yêu cầu của 

khách hàng nhanh 

chóng, khôn khéo. 

Phong cách chuyên nghiệp thể hiện 

qua: 

Giao tiếp: Lịch sự, nhã nhặn, lắng 

nghe, cởi mở, nghiêm túc, khôn khéo, 

nhã nhặn, quan tâm nhu cầu KH. 

Phản hồi: tích cực, nhanh chóng, 

chính xác, đầy đủ. 

Giải quyết vấn đề: Linh hoạt, trong 

vòng 48h. 

Tác phong làm việc: không trễ hẹn 

với khách hàng, tuân thủ những quy 

tắc. 

Kỹ năng email: không sai chính tả, 

ngữ pháp, câu ngắn gọn súc tích. 

02 Giao Hàng Đúng Cam Kết 

Hoàn thành yêu 

cầu về số lượng, 

chất lượng, thời 

hạn. 

Số lượng nhân công 

Kỹ năng công nhân (mới / cũ) 

Quản lý sản xuất 

Thái độ làm việc hàng ngày (tập 

trung) 

03 Nhân viên đủ năng lực 

Kết quả làm việc 

của nhân viên đạt 

yêu cầu trở lên 

Số giờ huấn luyện, đào tạo 

Kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm làm 

việc, quản lý 

Số sự cố/vấn đề giải quyết đạt/tốt 

(tuần) 

Số chứng chỉ  

Thái độ làm việc. 

Các kết quả công việc đã thực hiện 

04 Kỷ luật lao động Tuân thủ các nội Tuân thủ các nội quy, quy định. 



Trang 35 

 

  

quy, quy định, 

quy trình làm việc 

Tuân thủ các quy trình làm việc. 

05 Sáng tạo 
Các ý kiến cải 

tiến, sáng chế 

Số ý tưởng cải tiến được đề xuất 

Số ý tưởng được áp dụng mang lại kết 

quả. 

06 Giá cả cạnh tranh 
Giá cả cạnh tranh 

trên thị trường 

Năng suất lao động 

Tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu 

Tỉ lệ hàng hư, làm lại 

Các loại chi phí: quản lý, nhân công, 

hành chính… 

Tinh thần làm việc 

Lãng phí vô hình, 8 loại lãng phí 

(Lean) 

07 Năng suất lao động 

Sản lượng đạt 

được ở từng khu 

vực 

Do các CSF trước tác động 

08 
Vượt trên sự mong đợi của 

khách hàng 

Hoàn thành công 

việc nhanh hơn, 

sử dụng lao động 

hiệu quả hơn,… 

Do các CSF trước tác động 

09 
Đào tạo, huấn luyện đội 

ngũ nhân viên 

Nâng cao kiến 

thức, kĩ năng cho 

người lao động 

nhằm nâng cao 

năng suất đạt 

được. 

Do các CSF trước tác động 

10 
Các quy trình được tuân 

thủ 

Tuân thủ nghiêm 

ngặt các quy trình 

mà khách hàng đề 

ra 

Do các CSF trước tác động 

11 Nhân viên hài lòng 

Sự hài lòng của 

nhân viên trong 

công ty 

Do các CSF trước tác động 

 

Bảng 3.2: Các yếu tố thành công của Công ty TNHH Green Speed 
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Sau khi thống nhất, Công ty TNHH Green Speed có tất cả 11 yếu tố thành công ảnh 

hưởng đến sự phát triển của Công ty. Tuy nhiên giới hạn về nguồn lực không cho phép 

chung ta tập trung phát triển tất cả các yếu tốt trên, vì vậy nhóm xây dựng KPI đã tiến 

hành phân tích những yếu tố nào sẽ tác động và chi phối nhiều nhất đến các yếu tố còn 

lại. Từ đó đưa ra 6 yếu tố thành công then chốt
17

 và phát triển những yếu tố này để đạt 

được mục tiêu đã đề ra ở 6 viễn cảnh.  

Minh họa: Ảnh hưởng của A đến B sẽ được biểu thị : A                  B 

Quan sát dấu chấm tròn      để thể hiện sự tác động của một yếu tố. Qua sơ đồ ta chọn 

được 6 yếu tố thành công then chốt của Green Speed: 

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp. 

- Giao hàng đúng cam kết. 

- Nhân viên đủ năng lực 

- Kỷ luật lao động 

                                           
17

 Yếu tố thành công then chốt: là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến các yếu tố còn lại 

 

 

Sáng tạo

Các quy trình 

được tuân thủ

Nhân viên

đủ năng lực

Giao Hàng

Đúng Cam 

Kết

Đào tạo, huấn 

luyện đội ngũ 

nhân viên

Năng suất 

lao động

Phong cách 

làm việc

chuyên nghiệp

Vượt trên sự 

mong đợi của 

khách hàng

Kỷ luật

lao động

Công nhân

đồng lòng

Giá cả cạnh 

tranh

Hình 3 6 Sơ đồ biểu thị sự tác động qua lại của các yếu tố thành công 

của Công ty TNHH Green Speed 
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- Sáng tạo 

- Giá cả cạnh tranh 

Sau khi đã có được 6 yếu tố thành công then chốt, ta cần tiến hành mức độ ảnh hưởng 

của những yếu tố này đến các viễn cảnh của thẻ BSC. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Để kiểm tra mức độ ảnh hưởng của một yếu tố thành công then chốt đến các viễn 

cảnh, ta xem xét liệu sự thành công của yếu tố đó có giúp cho ta đạt được những mục 

tiêu tài chinh đề ra hay không. Chẳng hạn: nếu nhân viên của công ty có phong cách 

làm việc chuyên nghiệp thì chắc chắn khách hàng sẽ hài lòng hơn với dịch vụ của 

Công ty hơn, từ đó nâng cao uy tin của Công ty trong mắt khách hàng. Việc phân tích 

các mối quan hệ nhân – quả này sẽ giúp cho ban giám đốc và đội ngũ lãnh đạo cấp 

trung hiểu được các yếu tố thành công then chốt là gì thông qua giúp cho nhóm xây 

dựng KPI có thể tìm ra những chỉ số đo lường hiệu suất phù hợp nhất.  

  

STT CSF
KẾT QUẢ

TÀI CHÍNH

SỰ HÀI LÒNG 

KHÁCH HÀNG

SỰ HÀI LÒNG 

CỦA NV

HỌC HỎI VÀ 

PHÁT TRIỂN

QUY TRÌNH

NỘI BỘ

MÔI TRƯỜNG

| CỘNG ĐỒNG

1 Phong cách làm việc chuyên nghiệp P P Có khả năng P P P

2 Giao Hàng Đúng Cam Kết P P P P P P

3 Nhân viên đủ năng lực P P P P P Có khả năng

4 Kỷ luật lao động P P P P P P

5 Sáng tạo P P Có khả năng P P P

6 Giá cả cạnh tranh P P P P P P

CSF to 6 PILLARS

Bảng 3.3: Kiểm tra ảnh hưởng của các yếu tố thành công chen chốt đối 

với các viễn cảnh của thẻ điểm cân bằng 
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CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC – KPI TẠI CÔNG TY 

TNHH ĐÓNG GÓI VÀ CUNG ỨNG NHÂN SỰ GREEN SPEED 

4.1 Phát triển các chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPI – Key 

Performance Indicators) 

Sau khi thiết lập xong các yếu tố thành công then chốt cho Công ty TNHH Green 

Speed, bước tiếp theo là xây dựng các chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu cho từng yếu 

tố thành công. Các yếu tố được xây dựng dựa trên các yếu tố thành công then chốt kết 

hợp với việc nghiên cứu tình hình thực thực tế tại công ty.  

Trên cơ sở các yếu tố thành công then chốt (ở hình 3.2), nhóm xây dựng KPI tiến 

hành phỏng vấn Ban giám đốc, các trưởng khu vực kết hợp với các số liệu đã được báo 

cáo trong quá khứ để tìm ra các chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPI) cho từng yếu 

tố thành công. 

STT Yếu tố 

thành 

công 

KPI Công thức Tần 

suất 

Viễn 

cảnh 

 

01 Phong 

cách làm 

việc 

chuyên 

nghiệp 

Tỉ lệ phản 

hồi đạt yêu 

cầu 

Số phản hồi của khách hàng trong 24h

Tổng số yêu cầu của khách hàng
 

Hàng 

ngày 

Sự hài 

lòng 

của 

khách 

hàng 

  Tỉ lệ giải 

quyết đạt 

yêu cầu 

Số giải quyết yêu cầu trong 48h

Tổng số yêu cầu của khách hàng
 

Hàng 

ngày 

Sự hài 

lòng 

của 

khách 

hàng 

  Chỉ số hài 

lòng của 

khách hàng 

Được đánh giá thông qua “Bảng 

tổng hợp đánh giá an toàn, chất 

lượng và ý thức làm việc hàng 

ngày” (phụ lục). Hoàn thành tốt 3 

yếu tố là 100%, 2 yếu tố là 

66,67%, 1 yếu tố là 33,33%, 0 

yếu tố là 0%) 

Hàng 

ngày 

Sự hài 

lòng 

của 

khách 

hàng 

02 Giao 

hàng 

đúng cam 

kết 

Tỉ lệ hoàn 

thành nhân 

công 

Số công nhân thực tế

Tổng số công nhân 18
 

Hàng 

ngày  

Quy 

trình 

nội bộ 

                                           
18

 Tổng số công nhân: là số lượng công nhân theo kế hoạch GRSC phải giao cho khách hàng 
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03 Nhân 

viên đủ 

năng lực 

Tỉ lệ công 

nhân lành 

nghề 

Số công nhân cũ19

Số công nhân thực tế20
 

Hàng 

ngày 

Tài 

chính 

  Tỉ lệ hoàn 

thành huấn 

luyện công 

nhân 

Số lần huấn luyện thực tế

Số lần huấn luyện mục tiêu21
 

 

Hàng 

tuần 

Học 

hỏi và 

phát 

triển 

  Tỉ lệ nhân 

viên hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

KPI này sẽ được trưởng khu vực 

đánh giá. Nhân viên được coi là 

hoàn thành tốt nhiệm vụ khi 

không tuân thủ đúng về quy trình, 

an toàn vệ sinh lao động. 

Hàng 

tuần 

Sự hài 

lòng 

của 

nhân 

viên 

04 Giá cả 

cạnh 

tranh 

Tỉ lệ giảm 

thiểu hàng 

hỏng, hàng 

làm lại 

1 −
Số vật tư hao hụt

Tổng số lượng sản phẩm làm ra
 

Hàng 

ngày 

Quy 

trình 

nội bộ 

  Năng suất Năng suất thực tế

Năng suất mục tiêu
 

Hàng 

ngày 

Tài 

chính 

05 Sáng tạo Tỉ lệ hoàn 

thành cải 

tiển 

Số ý kiến cải tiến

Số ý kiến mục tiêu
 

Hàng 

ngày 

Học 

hỏi và 

phát 

triển 

06 Kỉ luật 

lao động 

Tỉ lệ không 

vi phạm sự 

cố chất 

lượng (NC 

– Non 

Confirming) 

1 −
Số sự cố chất lượng

Số sự cố cho phép22
 

Hàng 

tuần 

Quy 

trình 

nội bộ 

  Tỉ lệ tuân 

thủ an toàn 

vệ sinh lao 

động 

1 −
Số lần vi phạm

Số mục tiêu
 

Hàng 

ngày 

Quy 

trình 

nội bộ 

  Tỉ lệ tuân 

thủ quy 

trình 

1 −
Số lần vi phạm

Số mục tiêu
 

 

Hàng 

ngày 

Quy 

trình 

nội bộ 

 

Bảng 4. 1 Các KPI được phát triển dựa trên các yếu tố thành công then 

chốt 

                                           
19

 Công nhân cũ: là công nhân đã từng làm việc tại khu vực được giao nhiệm vụ hoặc làm việc ở khu vực đó ít 

nhất 2 ngày 
20

 Số công nhân thực tế: là số lượng công nhân thực tế GRSC giao cho khách hàng 
21

 Số giờ huấn luyện mục tiêu được thay đổi theo từng khu vực và tùy vào từng thời điểm khác nhau 
22

 Số sự cố cho phép: là số lượng sự cố được khách hàng cho phép trong 1 năm. Nếu vượt qua con số này công ty 

sẽ bị cắt hợp đồng với nhà máy hoặc bị phạt tiền. Con số này thay đổi theo từng khu vực (chằng hạn nhà máy 

Perfetti van melle là 18NC/ năm)  
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4.2 Nhận dạng và xác định trọng số cho các KPI 

Sau khi xây dựng các KPI cho Công ty TNHH Green Speed, bước tiếp theo là tiến 

hành áp dụng thử nghiệm các KPI này cho 2 bộ phận trong công ty là BCS và BAH. 

Thời gian áp dụng thử nghiệm từ ngày 04/08 – 17/08/2014. 

4.2.1 Nhận dạng các KPI 

Qua hai tuần áp dụng KPI, hầu hết các trưởng khu vực và bộ phận đã có những ý kiến 

đánh giá về các KPI đang thử nghiệm. Trên cơ sở các mục tiêu chiến lược (ở hình 

3.5), nhóm xây dựng KPI đã tiến hành phỏng vấn Ban Giám đốc và các trưởng bộ 

phận kết hợp với các dữ liệu đo lường trong quá khứ nhằm nhận dạng ra các KPI phù 

hợp với các mục tiêu chiến lược. Từng KPI sẽ được đánh giá theo các tiêu chí SMART 

(được đề cập ở mục 2.2.5) từ đó chọn ra các KPI phù hợp nhất. 

Bảng 4. 2: Bảng đánh giá các KPI theo các tiêu chí SMART 

Theo sự thống nhất, hầu hết các KPI xây dựng đều đạt được 5 tiêu chí SMART. Vì vậy 

những KPI này sẽ tiếp tục được sử dụng trong hệ thống đo lường của Công ty. Tuy 

nhiên những đặc trưng riêng ở từng khu vực, ta không thể sử dụng KPI này cho tất cả 

các khu vực. Vì vậy nhóm đã trao đổi với các trưởng khu vực để thống nhất những

STT KPI S M A R T 

01 Tỉ lệ phản hồi đạt yêu cầu √ √ √ √ √ 

02 Tỉ lệ giải quyết đạt yêu cầu √ √ √ √ √ 

03 Chỉ số hài lòng của khách hàng √ √ √ √ √ 

04 Tỉ lệ hoàn thành nhân công √ √ √ √ √ 

05 Tỉ lệ công nhân lành nghề √ √ √ √ √ 

06 Tỉ lệ hoàn thành huấn luyện công nhân √ √ √ √ √ 

07 Tỉ lệ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ √ √ √ √ √ 

08 Tỉ lệ giảm thiểu hàng hỏng, hàng làm lại √ √ √ √ √ 

09 Năng suất √ √ √ √ √ 

10 Tỉ lệ hoàn thành cải tiển √ √ √ √ √ 

11 Tỉ lệ không vi phạm sự cố chất lượng (NC – 

Non Confirming) 
√ √ √ √ √ 

12 Tỉ lệ tuân thủ an toàn vệ sinh lao động √ √ √ √ √ 

13 Tỉ lệ tuân thủ quy trình √ √ √ √ √ 
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KPI nào sẽ phù hợp với những khu vực nào để có thể đem lại hiệu quả khi áp dụng. 

 

Bảng 4. 3 Bảng quy định áp dụng KPI cho các khu vực 

 

KPI Tần suất BCS BAH KCV NES PVM SONY DKSH1 DKSH2 MAS MSI HUH TRN HNI PMI YUSEN 

Tỉ lệ phản hồi đạt yêu cầu Hàng ngày P P P P P          

Tỉ lệ giải quyết đạt yêu cầu Hàng ngày P P P P P          

Chỉ số hài lòng của khách hàng Hàng ngày P P P P P P P P P P P P   

Tỉ lệ hoàn thành nhân công Hàng ngày P P P P P P P P P P P P   

Tỉ lệ công nhân lành nghề Hàng ngày P P P P P P P P P P P P   

Tỉ lệ hoàn thành huấn luyện công 

nhân 
Hàng ngày P P P P P P P P P P P P P  

Tỉ lệ nhân viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hàng ngày P P P P P P P P P P P P P  

Tỉ lệ giảm thiểu hàng hỏng, hàng 

làm lại 
Hàng tuần  P P P P P P P P P P P P  

Năng suất Hàng tuần  P P P P P P P P P P P P  

Tỉ lệ hoàn thành cải tiển Hàng ngày P P P P P P P P P P P P P  

Tỉ lệ không vi phạm sự cố chất 

lượng (NC – Non Confirming) 
Hàng ngày P P P P P P P P P P P P P  

Tỉ lệ tuân thủ an toàn vệ sinh lao 

động 
Hàng tuần P P P P P P P P P P P P P  

Tỉ lệ tuân thủ quy trình Hàng tuần P P P P P P P P P P P P P  



Trang 42 

 

  

Ở khu vực BCS, tỉ lệ hàng hỏng hàng làm lại gần như bằng 0
23

, vì vậy KPI Tỉ lệ giảm 

thiểu hàng hỏng, hàng làm lại sẽ không được sử dụng. Tương tự, năng suất của khu 

vực phụ thuộc vào máy móc của khách hàng, số liệu này sẽ được khách hàng phân bổ 

hàng tuần, vì vậy KPI Năng suất  cũng không được áp dụng ở khu vực này. 

Đối với các khu vực SONY, DKSH1, DKSH2, MAS, MSI, HUH, vì các khu vực này 

không sử dụng mail để giải quyết thắc mắc của khách hàng, do đó 2 KPI Tỉ lệ phản hồi 

đạt yêu cầu và Tỉ lệ giải quyết đạt yêu cầu sẽ không được sử dụng ở các khu vực trên. 

Vì là xưởng đóng gọi trực thuộc Công ty nên ở khu vực HNI, các KPI: Tỉ lệ phản hồi 

đạt yêu cầu, Tỉ lệ giải quyết đạt yêu cầu, Chỉ số hài lòng của khách hàng, Tỉ lệ hoàn 

thành nhân công, Tỉ lệ công nhân lành nghề sẽ không được sử dụng. 

Đối với 2 khu vực PMI và YUSEN, vì đây là 2 dự án mới Công ty đang thiết lập cho 

khách hàng, do đó hệ thống KPI sẽ triển khai khi các dự án này đã đi vào hoạt động ổn 

định. 

Khi áp dụng vào thực tế, quá trình nhận dạng KPI này sẽ được thực hiện định kì 3 

tháng 1 lần nhằm đưa ra những điều chỉnh kịp thời, đảm bảo rằng các KPI đưa ra luôn 

phù hợp, sát với thực tế và đem lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp. 

Như vậy với 6 viễn cảnh và 13 KPI, hệ thống BSC – KPI đã tương đối hoàn thiện. 

Chắc chắn rằng trong tương lai, khi áp dụng những KPI vào thực tế sẽ còn nhiều vấn 

đề phát sinh, tuy nhiên qua những vấn đề phát sinh như vậy các chỉ số KPI được sử 

dụng sẽ càng sát với thực và phù hợp với doanh nghiệp hơn. Mục tiêu nhóm đề ra là 

sau 1 năm
24

 áp dụng, hệ thống KPI của doanh nghiệp sẽ được hoàn thiện, đồng thời lúc 

này nhóm có thể tính được chính xác giá trị làm lợi của hệ thống với doanh nghiệp. 

4.2.2 Xác định trọng số cho các KPI 

Ở phần này, tác giả sẽ đánh giá trọng số cho các KPI dựa trên mức độ ảnh hưởng của 

chúng đến mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Công ty. Trọng số của các KPI được xác 

định như sau: 

                                           
23

 Số liệu thu thập được từ ngày 4-17/08/2014 
24

 1 – 3 năm là thời gian để hệ thống BSC – KPI dần hoàn thiện và phát huy hiệu quả tối đa. Trong thời gian này 

sai lầm thường gặp nhất là sự thiếu kiên trì và quyết liệt khi ứng dụng BSC – KPI tại doanh nghiệp. Có thể tham 

khảo thêm về sai lầm này ở bài viết “ Những sai lầm thường gặp khi ứng dụng hệ thống BSC và KPI tại doanh 

nghiệp Việt”, Kỷ yếu ngày nhân sự Việt Nam – HrDay 2013, Đào Hải Anh – Phó TGĐ công ty Viettez, 
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Mức độ quan trọng Ít quan trọng   ..............................................  Rất quan trọng  

Trọng số          1  ...............................................              5 

 

Những chỉ số KPI được đánh giá 5 điểm là những chỉ số quan trọng hàng đầu ảnh 

hưởng trực tiếp đến các KPI khác và mục tiêu chiến lược của Công ty.  

Những chỉ số KPI được đánh giá 4 điểm là những chỉ số được đánh giá quan trọng, 

ảnh hưởng đến mục tiêu chiến lược của Công ty nhưng tác động của nó yếu hơn so với 

các chỉ số được đánh giá 5 điểm. 

Ứng với sự giảm dần tác động đến mục tiêu chiến lược của Công ty, ta sẽ  có các thang 

điểm tương ứng với các mức 3, 2,1. 

Sau khi thảo luận với trưởng các khu vực và thành viên của nhóm xây dựng KPI, tác 

giả phân loại các chỉ số KPI theo mức độ ảnh hưởng của chúng tới hệ thống các mục 

tiêu chiến lược của Công ty theo bảng 3.6 sau đây: 

Viễn cảnh Trọng số 

Viễn cảnh về tài chính 

F1 Nâng suất 5 

F2 Tỉ lệ công nhân lành nghề 4 

Viễn cảnh về khách hàng 

C1 Tỉ lệ phản hồi yêu cầu đúng hạn 3 

C2 Tỉ lệ giải quyết yêu cầu đúng hạn 3 

C3 Chỉ số hài lòng của khách hàng 5 

Viễn cảnh về môi trường và cộng đồng 

E1 Tỉ lệ hàng hỏng, hàng làm lại 5 

Viễn cảnh về các quy trình nội bộ 

I1 Tỉ lệ sự cố chất lượng 5 

I2 Tỉ lệ tuân thủ an toàn vệ sinh lao động 4 

I3  Tỉ lệ tuân thủ quy trình 4 

I4 Tỉ lệ hoàn thành nhân công 4 

Viễn cảnh về học hỏi và phát triển 

L1 Tỉ lệ hoàn thành cải tiến 4 
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L2 Tỉ lệ hoàn thành huấn luyện công nhân 5 

Viễn cảnh về sự hài lòng của nhân viên 

S1 Tỉ lệ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 4 

Bảng 4. 4 Bảng trọng số các KPI 

4.2.3 Xác định công thức tính cho các viễn cảnh 

Khi triển khai vào thực tế, dữ liệu của các chỉ số KPI sẽ được cập nhật theo công thức 

và tần suất đã định (Bảng 3.3). Với số liệu có được, ta sẽ tiến hành tính phần trăm 

hoàn thành cho từng viễn cảnh theo công thức sau: 

% Viễn cảnh tài chính   =  
∑ Fi x Trọng số Fii

0

∑ Trọng số Fii
0

 

% Viễn cảnh khách hàng   =  
∑ Ci x Trọng số Cii

0

∑ Trọng số Cii
0

 

%Viễn cảnh MT và CĐ   = 
∑ Ei x Trọng số Eii

0

∑ Trọng số Eii
0

 

%Viễn cảnh quy trình nội bộ  = 
∑ Ii x Trọng số Iii

0

∑ Trọng số Iii
0

 

%Viễn cảnh hài lòng nhân viên  = 
∑ Si x Trọng số Sii

0

∑ Trọng số Sii
0

 

%Viễn cảnh đào tạo và phát triển     =  
∑ Li x Trọng số Lii

0

∑ Trọng số Lii
0

 

%Tình hình hoạt động của khu vực  = 
Tổng % các viễn cảnh

6
 

%Tình hình hoạt động của công ty   = 
Tổng % các khu vực

6
 

 

4.3 Xây dựng quy trình báo cáo KPI    
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Hình 4.1 Quy trình báo cáo KPI tại Công ty TNHH Green Speed 

 

 

Thông  tin trong hệ thống  BSC – KPI được truyền qua 3 cấp chính: Các khu vực, 

Team KPI, Ban giám đốc. Các phần mềm được sử dụng trong hệ thống bao gồm 

Google Form, Excel và KPI Designer. 

Các khu vực: Định kì hàng ngày (hàng tuần) các trưởng khu vực thực hiện báo cáo 

các KPI được giao cho người phụ trách. Công cụ được sử dụng để thu thập thông tin là 

Google Form. 

Hình 4.2 Form Google dùng để thu thập số liệu KPI từ các khu vực 
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Nhóm xây dựng KPI: Hàng ngày, nhóm xây dựng KPI cử một thành viên thực hiện 

các công việc thu thập và tổng hợp dữ liệu từ các bộ phận sau đó gửi bản báo cáo hoàn 

chỉnh cho ban giám đốc. 

Số liệu KPI được các trưởng khu vực báo cáo về sẽ được thành viên của nhóm KPI thu 

thập. Sau đó xử lý, tính toán thành con số phần trăm trên phần mềm excel.  

Hình 4.3 Chuyển dữ liệu đã thu thập vào excel để tính toán 
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Vì phần mềm BSC Designer cho phép cho chúng ta import dữ liệu từ file excel, do đó 

những số liệu này sẽ tiếp tục được chuyển từ file Excel sang phần mềm BSC 

Designer
25

. 

Hình 4 4 Nhập dữ liệu từ phần mềm Excel vào phần mềm BSC Designer 

 

Nhóm KPI sẽ cập nhật các KPI với tần suất đã được định trước. Sau đó sẽ gửi file .bsc 

này cho ban giám đốc này mỗi ngày. 

Ban giám đốc: Từ dữ liệu của các KPI được cập nhật (Hình 4.5), ban giám đốc sẽ có 

được cái nhìn tổng quát về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra những 

quyết định đúng nhằm đạt được chiến lược đã đề ra. 

  

                                           
25

 BSC Designer: Là phần mềm của Công ty phần mềm Mayer, cho phép nhà quản lý có được cái nhìn trực quan 

về tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua hệ thống BSC – KPI gồm 6 viễn cảnh. 
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Hình 4.5 Các KPI được hiển thị trên phần mềm BSC Designer 

 

 

Qua các hiển thị dưới dạng đồng hồ, ban giám đốc sẽ có được cái nhìn trực quan nhất 

về doanh nghiệp. Đồng hồ của tổng công ty sẽ chịu tác động sẽ chịu tác động của đồng 

hồ các khu vực. Đồng hồ của các khu vực sẽ chịu tác động của 6 viễn cảnh. 

Hình 4.6 Dashboar báo cáo cho ban giám đốc 16/8/2014 
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CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1 Những lợi ích thấy được từ quá trình áp dụng thử nghiệm hệ thống  

BSC – KPI tại Công ty TNHH Green Speed 

5.1.1 Biến chiến lược của Công ty thành những mục tiêu cụ thể 

Thông qua hệ thống BSC – KPI, ban lãnh đạo công ty đã triển khai chiến lược lãnh 

đạo thành các mục tiêu quản lý cụ thể cho từng bộ phận, từng khu vực. Từ đó giúp cho 

từng nhân viên trong công ty cần phải hoàn thành tốt những chỉ tiêu nào khi làm việc 

nhằm đạt được chiến lược mà ban lãnh đạo đã đưa ra. 

Hệ thống này sẽ là tiền đề để doanh nghiệp có thể triển khai từ hệ thống KPI cấp 

doanh nghiệp hiện tại đến hệ thống KPI cấp cá nhân. Thông qua bảng mô tả công việc 

và kế hoạch làm việc hàng tháng, công ty sẽ xây dựng các KPI để đánh giá hiệu quả 

của từng chức danh. Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ đưa ra chế độ thưởng, 

phạt phù hợp. 

Ngoài ra, thông qua 6 viễn cảnh của hệ thống, công ty đã biết cách cân bằng giữa các 

mục tiêu tài tài chính ngắn hạn và các yếu tố sẽ tác động đến tương lai của doanh 

nghiệp. Giúp cho công ty phát triển một cách ổn định và bền vững hơn. 

5.1.2 Giảm áp lực công việc của ban lãnh đạo Công ty 

Với cơ cấu nhân sự hiện tại của Green Speed (Sơ đồ 3.1) , chúng ta có thể thấy rằng vì 

tốc độ tăng lên về kích thước của bộ máy nhanh khiến cho cơ cấu quản lý trực tuyến 

của công ty dường như không  còn phù hợp. Vì ban lãnh đạo phải quản lý cùng lúc quá 

nhiều khu vực đã dẫn tới hiện tượng không nắm bắt được hết các vấn đề xảy ra tại các 

khu vực. Với hệ thống BSC – KPI được áp dụng, các phòng ban chức năng được phép 

tác động đến một khu vực khi khu vực đó không hoàn thành KPI thuộc viễn cảnh mà 

mình quản lý. VD: Khi khu vực BAH không hoàn thành KPI Năng suất thuộc viễn 

cảnh Tài chính, phòng Kế toán – Tài chính sẽ trao đổi với BAH để tìm ra nguyên nhân 

làm cho yếu tố năng suất bị sụt giảm. Công việc được chia sẻ cho các phòng ban giúp 

cho ban giám đốc giảm được áp lực đáng kể trong công việc.  

5.1.3 Giúp cho ban lãnh đạo dễ dàng nắm được tình hình hoạt động kinh 

doanh của công ty 

Trước khi hệ thống KPI được xây dựng, hàng ngày ban giám đốc của Green Speed 

phải đọc rất nhiều báo cáo. Tuy nhiên mỗi khu vực sản xuất lại có những đặc trưng và 



Trang 50 

 

  

yêu cầu khác nhau. Do đó các bảng báo cáo này có định dạng khác nhau (Hình 5.1). 

Điều này gây một khó khăn lớn cho ban giám đốc khi muốn nắm rõ tình hình hoạt 

động cụ thể của một khu vực nào đó hoặc tình hình hoạt động chung của toàn công ty. 

Hình 5.1 Báo cáo sản lượng ngày khu vực BCS (trái) và khu vực BAH 

(phải) 

    

 

 

 

 

 

 

Thông qua việc hiển thị các KPI được xây dựng trên phần mềm BSC Designer (hình 

4.5 và hình 4.6), hệ thống BSC – KPI đã tạo nên một “khuôn mẫu chung” giúp ban 

giám đốc tiết kiệm được thời gian để có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của từng 

khu vực cũng như toàn công ty mà không cần phải thông qua các mẫu báo cáo phức 

tạp. 

5.2 Những khó khăn của Công ty TNHH Green Speed khi áp dụng thẻ điểm 

cân bằng 

5.2.1 Sự hiểu biết về hệ thống BSC – KPI còn nhiều hạn chế 

Thẻ điểm cân bằng BSC là một công cụ đã được sử dụng từ lâu trên thế giới. Tuy 

nhiên, ở Việt Nam, công cụ này mới chỉ được áp dụng trong những năm gần đây. Do 

vậy, những hiểu biết về hệ thống BSC – KPI của đội ngũ lãnh đạo và quản lý tại Công 

ty TNHH Green Speed còn rất hạn chế. Việc trình bày để Ban giám đốc, các cấp quản 

lý và toàn thể nhân viên Công ty hiểu rõ được những lợi ích của hệ thống BSC – KPI 

trong quản lý, thuyết phục được Ban giám đốc ứng dụng hệ thống BSC – KPI đã làm 

mất rất nhiều thời gian và công sức của nhóm xây dựng KPI. 
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5.2.2 Thay đổi thói quen quản lý và đo lường dựa trên các chỉ số tài chính 

ngắn hạn gặp nhiều khó khăn 

Từ trước đến này, mọi hoạt động của Công ty đề dựa trên các chỉ số tài chính hoặc quy 

về các chỉ số tài chính. Việc đánh giá này được thực hiện dựa trên các “khuôn mẫu” đã 

được xây dựng sẵn từ trước, đội ngũ quản lý cấp quản lý và nhân viên trong Công ty 

đã quen với những báo cáo này. Chính vì thế khi tiếp cận với hệ thống BSC – KPI mới 

được áp dụng, các bộ phận cảm thấy khó khăn khi phải thay đổi thói quen trong công 

việc và cảm thấy việc thực hiện báo cáo các KPI theo tần suất hàng ngày hay hàng 

tuần quá phức tạp.  

Ngoài ra khi sử dụng áp dụng hệ thống BSC – KPI, một bộ phận không nhỏ nhân viên 

có suy nghĩ rằng hệ thống này sẽ kiểm soát mình chặt chẽ hơn. Vì vậy họ không quá 

thiết tha khi triển khai thệ thống BSC – KPI.  

5.2.3 Thiếu sự tham gia thường xuyên của Ban giám đốc Công ty trong quá 

trình xây dựng BSC – KPI  

Dịch vụ outsourcing là một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên theo xu 

hướng phát triển của thế giới, việc sử dụng dịch vụ này ngày càng phổ biến ở Việt 

Nam. Chính vì vậy đây là thời gian tốt nhất để Green Speed có thể tranh thủ thời gian 

để mở rộng thị phần của mình. Tuy nhiên, việc triển khai cùng lúc quá nhiều dự án 

mới đã khiến cho Ban giám đốc Công ty không có nhiều thời gian để tham gia xây 

dựng hệ thống BSC – KPI. Điều này là một trong những lí do khiến cho hệ thống BSC 

– KPI trong bước đầu xây dựng còn xa rời với chiến lược của công ty, tốn nhiều thời 

gian để chỉnh sửa lại cho phù hợp. 

5.3 Một số giải pháp đóng góp để nâng cao hiệu quả của hệ thống BSC – 

KPI tại Công ty TNHH Green Speed 

5.3.1 Nâng cao hiểu biết và đảm bảo sự cam kết của ban lãnh đạo cũng như 

đội ngũ nhân viên trong quá trình xây dựng hệ thống BSC – KPI 

“Sự cam kết và quyết tâm đến cùng của lãnh đạo cấp cao là một trong bốn điều kiện 

tiên quyết để có thể triển khai thành công hệ thống BSC – KPI tại doanh nghiệp”. Việc 

triển khai hệ thống này đòi hỏi sự tham gia của tất cả các phòng ban, bộ phận trong 

Công ty. Do đó dự án sẽ gần như dậm chân tại chỗ nếu không có sự cam kết và đảm 

bảo quyết liệt của ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện dự án. Để giải quyết vấn 

đề này, nhóm xây dựng hệ thống KPI cần thực hiện những công việc sau: 
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- Thứ nhất: Thuyết phục Ban giám đốc sắp xếp thời gian để có thể tham gia và 

các buổi họp của nhóm KPI. Việc này vừa giúp cho nhóm KPI có thể xây dựng 

những KPI phù hợp với các mục tiêu chiến lược mà ban giám đốc đã đề ra, vừa 

nâng cao sự hiểu biết về hệ thống BSC – KPI của ban giám đốc. 

- Thứ hai: Tổ chức định kì các buổi tập huấn đối với các trưởng khu vực phòng 

ban, giúp cho họ hiểu hơn về hệ thống BSC – KPI mà doanh nghiệp đang áp 

dụng. Xóa đi tư tưởng, hệ thống BSC – KPI sẽ kiểm soát họ chặt chẽ hơn. Giúp 

mọi người biết được những lợi ích mà hệ thống đem lại trong quá trình quản lý. 

5.3.2 Phát triển kế hoạch, phân bổ ngân sách thực hiện để đạt được mục 

tiêu trong từng KPI 

Việc thiết lập xong hệ thống các viễn cảnh và KPI để đánh giá chỉ là bước đầu tiên 

trong việc sử dụng hệ thống BSC – KPI để thay đổi doanh nghiệp. Thực tế mục tiêu 

của Công ty sẽ không bao giờ đạt được nếu như không có những chương trình hay 

hành động cụ thể để phân bổ các nguồn lực cần thiết. Sau khi xây dựng xong hệ thống 

BSC – KPI, trên cơ sở các chương trình hoạt động được phân bổ, các nhân viên sẽ 

chịu trách nhiệm thực hiện và dự trù ngân sách hoạt động. 

Trên cơ sở các bản dự thảo ngân sách của các phòng ban, khu vực trong Công ty nộp 

lên. Ban giám đốc sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng của các chương trình hoạt động này 

đến các KPI và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp từ đó sẽ điều chỉnh lại chi phí, 

thời gian, các nhân tố có liên quan sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của doanh 

nghiệp và quyết định ngân sách cho các chương trình hành động một các hợp lý nhất. 

Do đó, tất cả các trưởng khu vực của Công ty TNHH Green Speed cần đưa ra các 

chương trình hoạt động cho riêng khu vực của mình. Sao cho những chương trình này 

khi áp dụng sẽ cải thiện các chỉ số KPI và muc tiệu chiến lược của Công ty. Bảng trình 

lên Ban giám đốc phải gồm những nội dung cụ thể sau: Tên chương trình thực hiện, 

Nội dung thực hiện cụ thể, Người/Bộ phận đảm nhiệm, Thời gian thực hiện, Ngân sách  

dự kiến.   

Chẳng hạn, để nâng cao sự hiểu biết về KPI của các trưởng khu vực, Công ty đã tổ 

chức các buổi sinh hoạt “Mài bén lưỡi dao”
26

 với nội dung cụ thể sau: 

                                           
26

  Mài bén lưỡi dao: Là một câu chuyện trong chơng trình Quà tặng cuộc sống nhằm  giúp nhân viên Công ty 

hiểu được ý nghĩa của việc trau dồi kiến thức để nâng cao hiệu quả làm việc 
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- Tên chương trình thực hiện: Mài bén lưỡi dao 

- Nội dung thực hiện cụ thể: Thành viên nhóm xây dựng KPI sẽ phổ biến các nội 

dung KPI đến các trưởng khu vực và nhân viên khối văn phòng, trao đổi những 

kinh nghiệm về công tác quản lý,… 

- Người/Bộ phận đảm nhiệm: Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng phòng nhân sự 

- Thời gian thực hiện: Định kì thứ 7 hàng tuần, kéo dài từ 07/09 – 28/09/2014. 

- Ngân sách dự kiến : 2 triệu đồng 

5.3.3 Định kì nhận dạng, xác định tính phù hợp của KPI với tình hình 

hoạt động thực tế của Công ty 

Định kì hàng quý, Công ty nên nhận dạng lại các chỉ số KPI đang áp dụng (mục 

4.2.1), việc này sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống BSC – KPI do các 

KPI phù hợp với thực tế của doanh nghiệp. Trong quá trình xác định KPI cho các 

viễn cảnh của BSC, ban giám đốc thường có xú hướng đưa ra nhiều KPI vì sợ rằng 

nếu KPI không xuất hiện trên BSC thì sẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu chiến lược 

của Công ty. Tuy nhiên, tư duy này sẽ làm thay đổi bản chất của hệ thống BSC – 

KPI từ đó gây ra 2 khó khăn chính: 

- Thứ nhất: Với quá nhiều chỉ số KPI, nhóm xây dựng KPI sẽ gặp nhiều khó 

khăn trong việc thu thập và xử lý dữ liệu; các trưởng khu vực, phòng ban sẽ 

gặp rắc rối với nhiều KPI khác nhau với các tần suất đo khác nhau. 

- Thứ hai: Việc có quá nhiều KPI có thể làm phân tán nỗ lực và nguồn lực của 

Công ty thay vì tập trung vào yếu tố  then chốt giúp doanh nghiệp phát triển 

ổn định và bền vững. 

Số lượng KPI tối ưu nhất đối với hệ thống BSC – KPI là 10 (đã được đề cập ở mục 

2.2.4). Phát triển ít các KPI nhưng những KPI này phải là những KPI tối quan 

trọng ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ Công ty là việc làm thách thức đòi hỏi 

nhiều về thời gian và sự sáng tạo của các cấp quản lý. Tuy nhiên điều này là cần 

thiển bởi nhờ nó Công ty có thể tập trung vào các mục tiêu và hoạt động trọng yếu 

có thể thực sự giúp cho Công ty tiến lên. 
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5.3.4 Xây dựng và cải tiến hệ thống theo dõi KPI 

Xây dựng xong các KPI chỉ là một phần của công việc xây dựng hệ thống quản lý  

BSC – KPI tại Công ty. Để hệ thống này thực sự đi vào “cuộc sống doanh nghiệp”, ta 

cần phải xây dựng thêm hệ thống theo dõi và cập nhật kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

KPI. Hiện tại phương pháp đo của công ty sử dụng các phần mềm cơ bản như: Excel, 

Google form, BSC Designer. Những phần mềm này có một ưu điểm là những phần 

mềm không tính phí (trừ BSC Designer), do đó cho phép Công ty giảm được một 

khoản lớn chi phí để đầu tư xây dựng hệ thống BSC – KPI. Tuy nhiên, bên cạnh ưu thế 

về chi phí, việc sử dụng quy trình gồm những phần mềm này còn một số nhược điểm 

gây khó khăn cho việc thu thập và xử lý dữ liệu các KPI: 

- Việc sử dụng nhiều form google để thu thập thông tin sẽ khiến cho các 

trưởng khu vực dễ bị nhầm lẫn hoặc nhập sót. 

- Việc chuyển dữ liệu từ file Excel vào phần mềm BSC Designer còn mang 

tính thủ công, nếu áp dụng trên cách thức trên để theo dõi khi áp dụng theo 

dõi trên toàn Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. 

- Rủi ro khi máy tính đặt tại Công ty gặp trục trặc sẽ gây mất mát dữ liệu và 

làm gián đoạn quá trình theo dõi của hệ thống BSC – KPI.  

Để khắc phục nhược điểm trên, ta có thể thay đổi hệ thống theo dõi hiện tại bằng phiên 

bản BSC Designer Online (hình 5.2) với tất cả dữ liệu được lưu trữ sever. Tăng tính 

bảo mật, đồng bộ, đảm bảo dữ liệu về KPI luôn được an toàn, quá trình theo dõi diễn 

ra một các xuyên suốt, đơn giản hóa bỏ qua các thủ tục rườm rà, giảm thời gian nhập 

liệu cho các trưởng khu vực và phòng ban. 

Ngoài ra, phần mềm còn có phiên bản cho các thiết bị di động (hình 5.3), cho phép ban 

lãnh đạo và bất cứ ai được cấp quyền theo dõi tình trạng của các KPI vào bất cứ lúc 

nào ở bất kì nơi đâu. Ta có thể thiết lập để phần mềm tự động cảnh báo khi một KPI 

nào đó thấp hơn mức cho phép với người có liên quan. Đảm bảo thông tin được cập 

nhật tức thời, tăng cao hiệu quả của hệ thống BSC – KPI.  
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Hình 5.2 Quản lý hệ thống BSC – KPI thông qua phần mềm BSC Designer 

Online 

Hình 5.3 Giao diện trên di động của phần mềm BSC Designer Online 
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5.3.5 Xây dựng hệ thống lương, thưởng dựa trên mức độ hoàn thành các KPI. 

Như đã nhiều lần đề cập trong bài, hệ thống BSC – KPI được xây dựng là tiền đề để 

Công ty triển khai thành KPI cấp cá nhân. Dựa trên mức độ hoành thành KPI và công 

việc được giao, ta sẽ xây dựng một hệ thống lương thưởng. Trong quas trình xây dựng 

thiết lập các mục tiêu cho các tổ đội, cá nhân, đặc biệt là các nhân viên quản lý, nhóm 

xây dựng KPI phải đảm bảo rằng các KPI này gắn với KPI của từng khu vực và mục 

tiêu chiến lược mà Công ty đã đề ra. Cơ chế lương thưởng sẽ được điều chỉnh theo 

hướng phân bổ tiền thưởng dựa trên mức độ hoàn thành các KPI của các cá nhân và tổ 

đội. Hệ thống đãi ngộ dựa trên thành tích sẽ là một trong những công cụ vô cùng quan 

trọng để nâng cao sự nỗ lực của toàn bộ nhân viên trong Công ty nhằm hoàn thành 

những mục tiêu chiến lược đã được xây dựng. 
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KẾT LUẬN 

Với 6 viễn cảnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Môi trường/Cộng đồng, 

Đào tạo và phát triển, Sự hài lòng của nhân viên; hệ thống quản lý BSC – KPI là một 

công cụ quản trị hiện đại chuyển tầm nhìn và chiến lược của một tổ chức thành những 

mục tiêu, hành động cụ thể ở các cấp phòng ban. Thông qua sự cân bằng của 6 viễn 

cảnh, doanh nghiệp có thể phân bổ nguồn lực để cải thiện các thước đo tài chính và phi 

tài chính sao cho phù hợp nhất; giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững. 

Thông qua việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý BSC – KPI tại Công ty 

TNHH đóng gói và cung ứng nhân sự Green Speed, bài báo cáo có những đóng góp 

chủ yếu sau đây: 

- Thứ nhất: Báo cáo đưa ra những kiến thức nền tảng cơ bản về hệ thống BSC – 

KPI, giúp cho người đọc có được cái nhìn tổng quan về hệ thống BSC- KPI. 

- Thứ hai: Báo cáo đã xây dựng được một bản đồ chiến lược cho Công ty TNHH 

Green Speed, gồm 6 viễn cảnh và những mục tiêu cụ thể cho từng viễn cảnh. 

- Thứ ba: Báo cáo đã xây dựng hệ thống 13 KPI để đo lường những mục tiêu 

chiến lược đề ra trong từng viễn cảnh, xác định rõ công thức, tần suất, cách 

thức nhận dạng,…  

- Thứ tư: Xây dựng quy trình báo cáo KPI thông qua Google Form, Excel, BSC 

Designer,… để tổng hợp các thông tin KPI từ các phòng ban, khu vực thành 

một file thống nhất. 

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nghiên cứu, báo cáo chỉ đưa ra được những KPI cơ 

bản cho doanh nghiệp mà chưa thể đặt ra được mục tiêu (target) và đường cơ sơ 

(baseline) cho từng chỉ số KPI để hệ thống quản lý này trở nên hoàn thiện. 

Việc thực hiện và áp dụng hệ thống BSC – KPI sẽ làm mất rất nhiều thời gian cũng 

như chi phí cho việc tính toán và điều chỉnh lại những KPI chưa phù hợp. Tuy nhiên 

những lợi ích mà hệ thống này mang lại trong thời gian áp dụng thử nghiệm là cơ sơ 

để Công ty Green Speed thực hiện các nghiên cứu tiếp theo và kết hợp việc phát triển 

các phần mềm trong quy trình báo cáo để hỗ trợ việc triển khai hệ thống BSC – KPI. 
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PHỤ LỤC  

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG VÀ Ý THỨC LÀM VIỆC HÀNG NGÀY 

 Tuần: ...........  Năm: .........  Khu vực: ...........  

Ngày/tháng Ca 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

Lý do cần khắc phục 

Xác nhận 
Ghi chú 

An toàn Chất lượng Ý thức 
Trưởng ca GSPC Trưởng ca PVM 

Tốt BT KTốt Tốt BT KTốt Tốt BT KTốt 
 1          

 

   

 2             

 3             

 1              

 2             

 3             

 1              

 2             

 3             

 1              

 2             

 3             

 1              

 2             

 3             

 1              

 2             

 3             

 1              

  2             

 3             

Tổng               
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