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Mô hình 1: 

NGÂN SÁCH LƢƠNG VÀ PHƢƠNG 

PHÁP PHÂN BỔ QUỸ THƢỞNG 

Tình huống: HĐQT duyệt mức thƣởng 

30 tỷ cho toàn cty khoản 2000 CBNV

 

 

 

 

 



 

Các bƣớc chi thƣởng: 

Bƣớc 1: 

Phòng Nhân sự tiến hành tập hợp các kết quả 

đánh giá xếp loại theo cá nhân theo từng đơn vị.

Bƣớc 2:

Tiến hành đánh giá tổng thể kết quả xếp loại của 

mỗi cá nhân, xem xét đã phù hợp với yêu cầu 

ban đầu về tỷ lệ xếp loại.

 
 

Bƣớc 3:

Tập hợp đánh giá xếp loại của cá đơn vị, và cũng 

tiến hành đánh giá tổng thể nhƣ xếp loại cá 

nhân

Vd: trong 1 đơn vị, qui định A chiếm 20%, B là

30%, C là 40%, D là 10%, nhƣng thực tế đánh 

giá thì không đúng nhƣ kế hoạch đề ra thì điều 

chỉnh lại xếp loại

CÁC BƢỚC CHI THƢỞNG

 



CÁC BƢỚC CHIA THƢỞNG

Sau khi đánh giá tỷ lệ phần trăm của các loại 

trong tổng thể thì sẽ có cơ sở tiến hành chia 

thƣởng theo xếp loại này hay phải tiến hành 

điều chỉnh lại xếp loại

 
 

Bƣớc 4:

Sau khi hoàn tất đánh giá xếp loại thì tiến hành 

chia thƣởng và cân đối ngân sách thƣởng

Bƣớc 5: Chia thƣởng

Đối với quỹ thƣởng ban đầu là 30 tỷ, tiến hành 

chia số tiền thƣởng này về cho các chi nhánh 

tùy theo xếp loại

CÁC BƢỚC CHI THƢỞNG

 

- Chia thƣởng về chi nhánh theo xếp loại của 

từng chi nhánh thì phải tính đƣợc hệ số thƣởng 

theo xếp loại của chi nhánh đó Đề xuất vài cách 

sau:

+ xét theo lợi nhuận năm của chi nhánh đem lại 

để xác định tỷ trọng lợi nhuận của chi nhánh so 

với/ lợi nhuận của toàn công ty cho tất cả các 

chi nhánh 

CÁC BƢỚC CHI THƢỞNG

 



+ xem xét theo cơ cấu lao động đi kèm với lợi 

nhuận của chi nhánh đem lại , đánh giá tỷ trọng 

lợi nhuận với lao động của chi nhánh so với/ lợi 

nhuận lao động của toàn công ty cho tất cả các 

chi nhánh.

Sau khi tiến hành xác định theo 1 trong những 

cách trên thì sẽ tính đƣợc hệ số xếp loại 

A,B,C… của toàn công ty để đánh giá mỗi chi 

nhánh.

CÁC BƢỚC CHI THƢỞNG

 

Sau khi xác định đƣợc tổng phần thƣởng của mỗi 

chi nhánh thì sẽ tiến hành tính toán để tìm đƣợc 

hệ số thƣởng cho mỗi loại cho mỗi cá nhân của 

mỗi đơn vị.

Việc tính toán đƣợc hệ số xếp loại cho mỗi chi 

nhánh thì có đề xuất nhƣ sau:

+ Tính toán hệ số thƣởng theo đánh giá xếp lọai

+ Tính toán hệ số thƣởng cho mỗi cá nhân 

CÁC BƢỚC CHI THƢỞNG

 

Sau khi hoàn tất các bƣớc để tính toán đƣợc hệ

số thƣởng cá nhân thì Phòng nhân sự tiến hành 

chi thƣởng cho mỗi cá nhân tại mỗi chi nhánh 

đúng với tổng số tiền thƣởng phân bổ từ tổng 

công ty xuống các chi nhánh

CÁC BƢỚC CHI THƢỞNG

 



 

Mô hình 2: 

 

CÁCH TÍNH TIỀN 

THƢỞNG CUỐI NĂM 

 
 

 



DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ CÓ

NGÂN SÁCH THƢỞNG?

 
 

DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ CÓ

NGÂN SÁCH THƢỞNG?

 



CHIA THƢỞNG THEO TIÊU CHÍ

NÀO THÌ CÔNG BẰNG NỘI BỘ.

 

CHIA THƢỞNG THEO TIÊU CHÍ

NÀO THÌ CÔNG BẰNG NỘI BỘ.

 

CHIA THƢỞNG THEO TIÊU CHÍ

NÀO THÌ CÔNG BẰNG NỘI BỘ.

1- Nếu đạt mục tiêu chiến lƣợc kinh 

doanh của công ty thì ngân sách 

thƣởng là bao nhiêu ? 

2- Nếu vƣợc kế hoạch đề ra thì sẽ

chia theo tiêu chí nào ? 

3- Nếu không đạt mục tiêu của công 

ty thì sao ?

Dựa vào quỹ thƣ ởng để xây dựng 

mức thƣởng cho từng loại. 

 



Quy trình đánh giá hiệu quả công 

việc để xét thƣởng

 

BƢỚC 1

1- Cấp trên và cấp dƣới phải thống mục 

tiêu và các chỉ số đƣ ợc đánh giá ngay 

đầu năm.

2- Cấp trên phải cho nhân viên biết mục 

tiêu là gì ? Tiêu chí đ ánh giá hiệu quả

công việc là gì? 

3- Nếu đạt mục tiêu thì sẽ đƣợc thƣởng 

nhƣ thế nào? Tƣơng tự nếu vƣợt mục 

tiêu thì sao ? Và không đ ạt thì chuyện gì

sẽ xảy ra?

 

BƢỚC 2

1- Đến thời điểm cần đánh 

giá hiệu quả làm việc để xét 

thƣởng. Phòng nhân sự sẽ

gởi thông báo thời gian tiến 

hành việc đánh giá hiệu quả

công việc.

 



BƢỚC 3

Nhân viên sẽ tự đánh giá

chính bản thân mình dựa 

trên thƣớc đo mà đ ầu 

năm đã đƣợc giao và kết 

quả mình đạt đƣợc gởi về

cho cấp quản lý trực tiếp.

 

BƢỚC 4

Cấp quản lý xem lại kết quả 

đánh giá của nhân viên và

trực tiếp gặp nhân viên để 

trao đổi đánh giá và thông 

nhất việc xếp loại, sau đó cả

hai bên ký vào và chuyển 

cho phòng nhân sự.

 

BƢỚC 4

Đồng thời sẽ thống nhất mục 

tiêu của năm sau.

Bao gồm cả việc đào tạo, và

cho nhân viên biết con 

đƣờng sự nghiệp của nhân 

viên .

 



BƢỚC 5 (nếu có)

Trong trƣờng hợp 1 trong 2 bên 

không thống nhất đƣợc kết quả đánh 

giá, nên không ký. 

Phòng nhân sự sẽ tổ chức một buổi 

đánh giá mà hội đồng đánh giá bao 

gồm: Đại diện phòng nhân sự, công 

đoàn, ngƣời đƣợc đánh giá, ngƣời 

đánh giá và cấp trên trực tiếp của 

ngƣời đánh giá đánh giá lại. 

 

BƢỚC 5 (nếu có)

Trong trƣờng hợp 1 trong 2 bên 

không thống nhất đƣợc kết quả đánh 

giá, nên không ký. 

Phòng nhân sự sẽ tổ chức một buổi 

đánh giá mà hội đồng đánh giá bao 

gồm: Đại diện phòng nhân sự, công 

đoàn, ngƣời đƣợc đánh giá, ngƣời 

đánh giá và cấp trên trực tiếp của 

ngƣời đánh giá đánh giá lại. 

 

THƢỞNG BAO NHIÊU? 

Dựa vào kết quả hoạt động thực 

tế của năm, so với mục tiêu đầu 

năm đề ra, Phòng nhân sự sẽ

biết đƣợc ngân sách thƣởng là

bao nhiêu? Và nhân viên cũng 

biết đƣợc mức thƣởng của chính 

mình. 

 



NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN 

ViỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM 

VIỆC NGOÀI VIỆC THƢỞNG? 

1- Nhân viên đƣợc xếp loại giỏi, đây 

là nguồn nhân sự cần đào tạo để 

thăng chức (key person). 

2- Nhân viên không đ ạt đƣợc mục 

tiêu công viêc có thể:

-Thiếu kỹ năng c ần thiết cho công 

việc. 

- Công tác bố trí nhân sự không 

chính xác.

 

1- Hoạch định đƣợc nguồn 

nhân sự cho tƣơng lai.  

2- Lên kế hoạch đào tạo cho 

năm sau.

3- Đ ánh giá đƣ ợc khả năng 

“dụng” ngƣời trong tổ chức

NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN 

ViỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM 

VIỆC NGOÀI VIỆC THƢỞNG? 

 

HỎI và GIẢI ĐÁP 

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị

 
 



Tài liệu tham khảo 1: 

 

KẾ HOAC̣H CÔNG VIÊC̣ và PHÁT TRIỂN BẢN THÂN (W&DP) 

(dùng để đánh giá kết quả công việc từ ngày 1/1 đến 31/12/2011) 

 

1) – Thông tin  

Họ và tên:     ............................................................. Chức danh: Tp.QTNS-HC 

Phòng:  Quản trị nhân sự – hành chánh 

 

2) - Mục tiêu của W& DP: 

- Xác định kế hoạch làm việc hàng năm .  

- Điṇh hướng phát triển nghề nghiêp̣ cá nhân . 

- Tăng tính hiêụ quả của tổ chức.  

- Đánh giá kết quả công viêc̣ cuối năm nhằm xác điṇh hiêụ quả công viêc̣ , xác định nhu  

cầu đào taọ, thuyên chuyển vi ̣ trí …v ..v. 

 

3)  – Quy điṇh về sếp haṇg: 

 

Loai A – Hoàn thành 100 % W&DP 

Loai B – Hoàn thành  80 %  99% W&DP 

Loai C – Hoàn thành 7079 % W&DP 

 

Giỏi – Hoàn thành 100 % W&DP + những viêc̣ tư ̣đề xuất làm ngoài chức năng và nhiệm vụ 

đươc̣ giao, chỉ có 3 nhân viên được vị trí này, nên sẽ lấy từ cao nhất trở xuống . 

 

4)  – Khen thƣởng (dƣạ vào chính sách thƣởng, vi du tham khao): 

 

Loai A –  Thưởng  5 tháng lƣơng 

Loai B –  Thưởng  2  tháng lƣơng 

Loai C –  Cho thêm 1 năm để làm viêc̣, nếu năm sau cũng C, sẽ thanh lý hợp đồng lao động. 

Giỏi  –  Thưởng  5 tháng lƣơng + 1 chuyển du lic̣h nƣớc ngoài cho 2 ngƣời. 

 

 

Điều kiêṇ ràng buôc̣  : Nếu công ty không đaṭ mƣc̣ tiêu , thì tất cả nhân viên sẽ bị giáng một 

cấp, ví  dụ đƣợc đánh giá loại A B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) – Mục tiêu công việc (dƣạ vào OGSM):  

STT KPIs Thƣớc đo Trọng 

số 

Ghi 

chú 

01 Hoạch định kế hoạc làm việc  

Tổng số công viêc̣ thưc̣ 

hiêṇ hoàn tất/tổng số 

công viêc̣ phải làm . 

15%  

02 
Hoạch định nguồn nhân sự (bao gồm đào taọ 

nhân viên cấp dưới ) 

Dưạ vào kết quả đaṭ 

đươc̣ của nhân viên cấp 

dưới, bao nhiêu loaị A , 

B, C 

15%  

03 

Phân công chức năng , nhiêṃ vu ̣cho từng thà nh 

viên liên quan đến công viêc̣ , môṭ cách chính 

xác, hơp̣ lý (đánh giá , nhâṇ xét , khen thưởng , 

kỷ luật).  

Dưạ vào kết quả đaṭ 

đươc̣ của nhân viên cấp 

dưới, bao nhiêu loaị A , 

B, C.  

15%  

04 
Giám sát thực hiện (đúng theo kế hoa ̣ ch, thời 

gian) 

Dưạ vào kết quả đaṭ 

đươc̣ của nhân viên cấp 

dưới, bao nhiêu loaị A , 

B, C 

30%  

05 
Hỗ trơ ̣nhân viên cấp dưới hoàn thành muc̣ tiêu , 

hỗ trơ ̣các phòng ban khác 

Dưạ vào kết quả đaṭ 

đươc̣ của nhân viên cấp 

dưới, bao nhiêu loaị A , 

B, C 

15%  

06 
Tạo động lực cho nhân viên trong phòng , và các 

phòng ban khác  

Dưạ vào kết quả đaṭ 

đươc̣ của nhân viên cấp 

dưới, bao nhiêu loaị A , 

B, C và bảng khảo sát 

mức đô ̣hỡ trơ ̣của P . 

QTNS-HC 

10%  

 

V – Mục tiêu cá nhân (dƣạ vào OGSM):  

 

STT Mục tiêu cá nhân Thƣớc đo Ghi chú 

01 Học MBA chuyên ngành QTNS -HC 

Tất cả các môn thi ̣ của 

năm hoc̣ thứ nhất trên 

5 điểm. 

 

    

 

VI – Điểm maṇh và điểm yếu cần khắc phuc̣ (do cấp trên nhâṇ  xét trong quá trình đánh giá). 

a) Điểm maṇh :  

- 

b) Điểm yếu : 

- 

 

VII- Nguyêṇ voṇg của nhân viên (liên quan đến công viêc̣ , đào taọ, v,v,v).  

-   

 

VIII- Đề xuất chƣơng triǹh đào taọ (đào taọ nôị bô ̣nhƣ thế nào? Đào taọ bên ngoài).  

- 

 

 

 



IX – Mục tiêu công viêc̣ (dƣạ vào mục OGSM) kỳ sau:  

STT Mục tiêu công việc Thƣớc đo Trọng số Ghi chú 

     

     

     

     

 

X – Mục tiêu cá nhân (dƣạ vào OGSM) kỳ sau:  

STT Mục tiêu cá nhân  Thƣớc đo Trọng số Ghi chú 

     

     

     

XI – Nhƣ̃ng ý kiến đề xuất khác (nếu có):  

- 

XII – Xếp loaị nhâṇ viên :  

  A                                         B                                                  C                                                     

 Giỏi 

Nếu giỏi giải trình lý do : 

- 

Chữ ký của người đươc̣ đánh giá :  ...........................................................................  

Chữ ký người đánh giá :   ...........................................................................  

Ngày ……….tháng ………..năm 20…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tài liệu tham khảo 2:  

 

 

Tên 

công 

ty: 

Phòng/

ban: 

 

MỤC TIÊU & KẾ HOAC̣H HÀNH ĐÔNG (OGSM) 

Số hiêụ:  

Lần soát xét:  

Ngày ban 

hành: 
  

STRATEGIES - KHHĐ NĂM 2011 (Tƣ̀ tháng 1 đến tháng 12) - BÁO CÁO THÁNG: 
Lần ban hành :  

Trang:  

  

STT  

Thời gian thƣc̣ hiêṇ 

Ngƣời 

thƣc̣ 

hiêṇ 

Hành động 

Ngƣời 

thống  

kê & 

báo 

cáo 

KQT

H 

PHẦN BÁO CÁO   

Tháng 

THƢỚC 

ĐO 

(KPIs) 

THƢC̣ TẾ 

GHI 

CHÚ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tử 

số 
Mâũ 
số 

KQ  

ĐAṬ 

ĐƯỢC 
 

I 
TUYỂN 

DỤNG 
                     

  

Tuyển đủ 

số lƣơṇg 

theo yêu 

cầu 

x x x x x x x x x x x x 

Chuyên 

viên 

tuyển 

dụng 

và đaọ 

tạo (Ms 

Dung) 

Đăng báo 

giấy  

Ms 

Dung 

Số lươṇg 

nhân viên tân 

tuyển đaṭ 

theo thời 

gian/ số yêu 

cầu  
         

  

                          

Cơ sở thông 

tin ứng viên 

tại database 

của công ty    

Số lươṇg 

nhân viên 

đươc̣ tuyển 

dụng sau thời 

gian thử 

viêc̣/Số tuyển 

vào           

  

                          

Đăng trên 

web nôị bô ̣

của công ty    

Lâp̣ kế hoac̣h 

tuyển duṇg 
         



  
                          

Đăng tuyển 

dụng online    
  

         

  

                          

Tìm nguồn 

ứng viên trên 

các trang 

web    

  

         

  

                          

Thông qua 

Networking 

bên ngoài               

Chi phí 

tuyển duṇg 

(chƣa có 

thông tin) x x x x x x x x x x x x       

Kiểm soát 

chi phí tuyển 

dụng  
         

Sáng tạo 

x x x x x x x x x x x x   

Tham khảo 

qua đồng 

nghiêp̣ cùng 

ngành bên 

ngoài   

Ý tưởng sáng 

tạo 

         

  

                          

Web điêṇ tử 

chuyên 

ngành nhân 

sư ̣              

  
                          

Đi hoc̣ bên 

ngoài               

II ĐÀO TAỌ       

  

     

      

 

  

Kỹ năng 

quản trị 

cho cấp 

quản lý      X     X     X     X 

Văn hóa & 

Văn hóa 

doanh nghiêp̣    

Chương trình 

đào taọ phù 

hơp̣ với nhu 

cầu     

  

  

                          

Kỹ năng 

đánh giá hiêụ 

quả công 

viêc̣   

Chương trình 

đào taọ phù 

hơp̣ với nhu 

cầu           

  
  

                                         



  
  

                                         

  
  

                                         

  

Văn hóa 

doanh 

nghiêp̣ 

(Giáo dục)                           

Tầm nhìn - 

sứ maṇg (Mr 

CEO)              

  
  

                          

Teambuiding 

(thuê ngoài)              

  
  

                          

Chuyên đề 

của Phòng 

Dư ̣án               

  

  

                          

Chuyên đề 

của Phòng 

kinh doanh               

  
  

                          

Chuyên đề 

của Phòng 

QC              

  
  

                          

Chuyên đề 

của Phòng kế 

toán               

  

  

                          

Chuyên đề 

của 

PhòngQTNS

_HC              

  

Nghiêp̣ vu ̣

cho nhân 

viên                                           

  

Chi phí đào 

tạo  
                                         

  

Sáng tạo 

(mong 

muốn)                                          



 

 

 

 

 

 

Tên công ty: CAC 

Phòng/ban: QTNS- 

HC 

MỤC TIÊU & KẾ HOAC̣H HÀNH ĐÔNG (OGSM) 

Số hiêụ:   

Lần soát xét:   

Ngày ban hành :   

MỤC TIÊU NĂM 2011 (Tƣ̀ tháng 1 đến tháng 12) - BÁO CÁO 

THÁNG: 

Lần ban hành :   

Trang:   

Ngƣời thiết lâp̣ Ngƣời duyêṭ   

  
Ms. NGUYỄN THI ̣BÍCH 

HẰNG     

Mr. 

NGUYỄN 

VIÊṬ 

TRUNG            

                      

      

S

T

T 

0  - Objectives G - Goals M - Measure   

Tên muc̣ tiêu 

Chỉ tiêu 

cần 

đaṭ/Targe

t 

Thời 

 gian 

hoàn thành 
KPIs 

Thƣớc 

đo/ 

Measure 

Đánh giá hoàn thành muc̣ tiêu 

Thƣc̣  

tế đaṭ 

đƣơc̣  

Thƣc̣ 

tế so 

chỉ 

tiêu(

%) 

Tỉ trọng 

(%) 

Tỉ lệ % đaṭ đƣơc̣ so  

tỉ trọng (thƣc̣ tế so chỉ 

tiêu nhân với tỉ troṇg) 

I  TUYỂN DUṆG                  

1 

Tuyển đủ số 

lƣơṇg theo yêu 

cầu 

100% 

1 tháng kể từ 

ngày yêu cầu 

tuyển duṇg đươc̣ 

duyêṭ  cho vi ̣ trí 

nhân viên hoăc̣ có 

kinh nghiêṃ từ 1 

đến 2 năm  

Số lươṇg 

nhân viên 

tân tuyển 

đaṭ theo 

thời gian  

Tổng số 

nhân viên 

tuyển 

đươc̣/tổng 

số nhu cầu 

cần tuyển.  

        



2 

Chất lƣơṇg đầu 

vào phải đạt 

theo yêu cầu của 

vị trí  

80% 

2 tháng kể từ 

ngày yêu cầu 

tuyển duṇg đươc̣ 

duyêṭ chi vi ̣ trí 

quản lý cấp trung  

Số lươṇg 

nhân viên 

đươc̣ 

tuyển 

dụng sau 

thời gian 

thử viêc̣  

Tổng số 

nhân viên 

đươc̣ 

tuyển 

dụng/tổng 

số nhân 

viên tuyển 

vào.  

        

  

    

3 đến 6 tháng cho 

vị trí quản lý cấp 

cao  

Lâp̣ kế 

hoạch 

tuyển 

dụng 

Tổng số vi ̣ 

trí thực 

tế/số dư ̣

kiến  

          

3 

Chi phí tuyển 

dụng  
-+10% 

Tổng hơp̣ chi phí 

trình duyệt ngày 

31 tháng 3 

Kiểm soát 

chi phí 

tuyển 

dụng  

Tổng số 

thưc̣ tế/số 

dư ̣kiến  

          

4 

Sáng tạo (mong 

muốn) 
3 

1 tháng một đề 

xuất về sáng taọ 

công viêc̣  

Ý tưởng 

sáng tạo 

Tổng số ý 

thưởng 

đươc̣ thưc̣ 

thi /số dư ̣

kiến  

          

I

I ĐÀO TAỌ 

1 

Kỹ năng quản 

trị cho cấp quản 

lý  

80% 
1 quý, môṭ 

chuyên đề  

Chương 

trình đào 

tạo phù 

hơp̣ với 

nhu cầu  

80% nhân 

sư ̣tham 

gia đánh 

giá loại tốt  

          

2 
Nghiêp̣ vu ̣cho 

nhân viên  
80% 

Thời gian hoàn 

thành theo kế 

hoạch của Trainer  

Chương 

trình đào 

tạo phù 

hơp̣ với 

nhu cầu  

80% nhân 

sư ̣tham 

gia đánh 

giá loại tốt  

          

3 Chi phí đào taọ  -+10% 

Tổng hơp̣ chi phí 

trình duyệt ngày 

31 tháng 3 

Kiểm soát 

chi phí 

đào taọ  

Tổng số 

thưc̣ tế/số 

dư ̣kiến  

          



4 
Sáng tạo (mong 

muốn) 
3 

1 tháng một đề 

xuất về sáng taọ 

công viêc̣  

Ý tưởng 

sáng tạo 

Tổng số ý 

thưởng 

đươc̣ thưc̣ 

thi /số dư ̣

kiến  

        

 

I

I

I 

 

TÀI LIỆU PHÒNG NHÂN SỰ 

1 
Xây dƣṇg quy 

trình tuyển dụng  
90% 

Quy trình hoàn 

thành ngày 

31/12/2010 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

ty  

Tổng số 

phiếu 

CARs/nă

m <=3 

          

2 
Xây dƣṇg quy 

trình đào tạo 
90% 

Quy trình hoàn 

thành ngày 

31/12/2010 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

ty  

Tổng số 

phiếu 

CARs/nă

m <=3 

          

3 
Xây dƣṇg quy 

trình tính lƣơng  
90% 

Quy trình hoàn 

thành ngày 

31/12/2010 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

ty  

Tổng số 

phiếu 

CARs/nă

m <=3 

          

4 

Xây dƣṇg quy 

trình đánh giá 

thành tích nhân 

viên 

90% 

Quy trình hoàn 

thành ngày 

31/12/2010 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

ty  

Tổng số 

phiếu 

CARs/nă

m <=3 

          

5 

HDCV nghỉ 

phép, tăng ca, 

chấm công, thôi 

viêc̣ 

90% 

HDCV hoàn 

thành vào ngày 

31/12/2010 

HDCV 

phù hợp 

với công 

ty  

Tổng số 

phiếu 

CARs/nă

m <=3 

          

6 
Chính sách nhân 

sƣ ̣ 
1 

Hoàn tất vào 

tháng 3/2011 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

70% nhân 

viên đươc̣ 

đánh giá 

là khá trở 

          



ty  lên  

7 Sổ tay nhân viên  1 
Hoàn tất vào 

tháng 3/2011 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

ty  

70% nhân 

viên đươc̣ 

đánh giá 

là khá trở 

lên  

          

8 
Chính sách giữ 

nhân tài  
1 

Hoàn tất vào 

tháng 3/2011 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

ty  

70% nhân 

viên đươc̣ 

đánh giá 

là khá trở 

lên  

          

9 
Văn hóa doanh 

nghiêp̣  
1 

Hoàn tất vào 

tháng 3/2011 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

ty  

70% nhân 

viên đươc̣ 

đánh giá 

là khá trở 

lên  

          

1

0 
Xây dƣṇg sơ đồ 

tổ chƣ́c 
1 

Hoàn tất vào 

tháng 3/2011 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

ty  

70% nhân 

viên đươc̣ 

đánh giá 

là khá trở 

lên  

          

1

1 

Xây dƣṇg thang 

bảng lƣơng 
1 

Hoàn tất vào 

tháng 3/2011 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

ty  

70% nhân 

viên đươc̣ 

đánh giá 

là khá trở 

lên  

          

1

2 

Xây dƣṇg tiêu 

chí đánh giá 

thành tích  

1 
Hoàn tất vào 

tháng 3/2011 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

ty  

70% nhân 

viên đươc̣ 

đánh giá 

là khá trở 

lên  

          

1

3 

Xây dƣṇg bản 

MTCV cho tƣ̀ng 

vị trí 

1 
Hoàn tất vào 

tháng 3/2011 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

70% nhân 

viên đươc̣ 

đánh giá 

là khá trở 

          



ty  lên  

1

4 
Điều chỉnh laị 

nôị quy công ty  
1 

Hoàn tất vào 

tháng 3/2011 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

ty  

70% nhân 

viên đươc̣ 

đánh giá 

là khá trở 

lên  

          

1

5 

Điều chỉnh laị 

thỏa ƣớc lao 

đôṇg tâp̣ thể 

1 
Hoàn tất vào 

tháng 3/2011 

Xây dưṇg 

quy trình 

phù hợp 

với công 

ty  

70% nhân 

viên đươc̣ 

đánh giá 

là khá trở 

lên  

          

1

6 

Sáng tạo (mong 

muốn) 
3 

1 tháng một đề 

xuất về sáng taọ 

công viêc̣  

Ý tưởng 

sáng tạo 

Tổng số ý 

thưởng 

đươc̣ thưc̣ 

thi /số dư ̣

kiến  

          

I

V TÍNH LƢƠNG, THƢỞNG, PHÚC LƠI 

1 
Tinh đúng, tính 

đủ, chính xác 
100% 

Theo quy điṇh 

của luật Bảo 

hiểm, luâṭ lao 

đôṇg, và quy định 

của công ty 

Tính 

chính xác  

Số lần vi 

phạm 

không quá 

5 lần/năm  

          

        

Đúng thời 

gian quy 

điṇh  

Số lần vi 

phạm 

không quá 

3 lần/năm  

          

  
Quản lý hồ sơ 

nhân viên, hơp 

đồng lao đôṇg 

  

Theo quy điṇh 

của  luật lao 

đôṇg, và quy định 

của công ty. 

Đúng thời 

gian quy 

điṇh  

Số lần vi 

phạm 

không quá 

3 lần/năm  

          

  
Đánh giá hiêụ 

quả công việc  
  6 tháng 1 lần  

Đúng thời 

gian quy 

điṇh  

80% nhân 

viên nhâṇ 

xét việc 

đánh giá 

          



là công 

bằng 

2 
Sáng tạo (mong 

muốn) 
3 

1 tháng một đề 

xuất về sáng taọ 

công viêc̣  

Ý tưởng 

sáng tạo 

Tổng số ý 

thưởng 

đươc̣ thưc̣ 

thi /số dư ̣

kiến  

          

V HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA  

1 
Giáo dục Văn 

Hóa & Văn hóa 

doanh nghiêp̣  

100% 
Mỗi tháng 1 

chuyên đề  

Phù hợp 

với văn 

hóa công  

70% nhân 

viên đươc̣ 

đánh giá 

là khá trở 

lên  

          

2 
Sáng tạo (mong 

muốn) 
3 

1 tháng một đề 

xuất về sáng taọ 

công viêc̣  

Ý tưởng 

sáng tạo 

Tổng số ý 

thưởng 

được thực 

thi /số dư ̣

kiến  

          

           

           

           

           

           

           



Mô hình 3: 

 

"Cơ sở xây dựng lƣơng thƣởng cuối năm đối với những Doanh nghiệp có kế hoạch nhƣng giao chỉ tiêu 

không đồng bộ, lãnh đạo chƣa có ý kiến về ngân sách thƣởng tết cho đến thời điểm hiện tại" 

 

 

TÌNH HUỐNG CÔNG TY 

DỆT MAY ABC

• Tổng số lao động lớn: 7500 CBNV.

• Trên 20 công ty, đơn vị thành viên thuộc nhiều 

ngành nghề hoạt động khác nhau: nhà máy sợi, 

nhà máy dệt, nhà máy chỉ, nhà máy may, hệ

thống bán lẻ, đầu tƣ khu công nghiệp, kinh 

doanh bất động sản….

• Chƣa có chỉ tiêu, KPI cụ thể cho từng bộ phận. 

• Chƣa có ngân sách thƣởng từ đầu năm.

 



 

Công việc cần làm cuối năm?

1. Tổng kết

2. Kế hoạch năm tiếp theo

3. Dự án mới, tái cơ cấu, luân 

chuyển, tái bố trí lao động.

4. Đánh giá hoàn thành công 

việc

5. Ngân sách, chế độ đãi ngộ

cuối năm

 

Cơ sở xây dựng chế độ, ngân sách 

lƣơng thƣởng cuối năm

1. Kết quả hoạt động kinh doanh cả năm

2. Định hƣớng phát triển năm kế tiếp.

3. Yêu cầu duy trì, phát triển nhân lực.

4. Thị trƣờng lao động, mặt bằng lƣơng bổng, đãi 

ngộ trong ngành, khu vực.

5. Thông lệ, văn hóa công ty

 

Ngân sách thƣởng cuối năm

bao nhiêu ?

5

Bình quân 
03 tháng

CAO

THẤP Yêu cầu duy trì phát triển nhân lực CAO

Duy trì đãi ngộ ngang bằng thị 
trường

Các phúc lợi tối thiểu

LCB cạnh tranh

Các phúc lợi cạnh tranh

Thưởng cạnh tranh

Cân bằng Công việc/Đời sống

LCB thấp. Thưởng cao

Các chỉ tiêu cụ thể, thực hiện 

chặt chẻ

Lương và phúc lợi cạnh tranh
Thưởng dựa trên thành tích cá nhân/nhóm

Hệ thống QL Thành tích mạnh

Môi trường làm việc học hỏi

Bình quân 
02 tháng

Bình quân 
02 tháng

Bình quân 
01 tháng

  
 



Đặc điểm của hệ thống đãi ngộ

hiệu quả

6

• Công bằng trong nội bộ

• Cạnh tranh

• Đủ sức để thực hiện (chi trả!)

• Duy trì nguồn lực

• Hợp pháp

• Dễ hiểu / “Thuyết phục”

• Hiệu quả về mặt quản lý

• Linh động

• Thích hợp cho mỗi doanh 

nghiệp

 

Những chế độ đãi ngộ nào 

cuối năm?

7

Nghỉ phép, nghỉ

tết, du lịch

Bổ nhiệm, thăng 

chức

Quà tết

Bảo hiểm cá nhân, 

gia đình

Đào tạo nƣớc 
ngoài

Thƣởng thành tích 

xuất sắc . Cổ

phiếu.

Các chế độ có thể áp dụngCác chế độ có thể áp dụng

Thƣởng, lƣơng 

tháng 13?

 

Các bƣớc thực hiện

• Tổng kết hoạt động từng 

đơn vị, bộ phận, cá nhân

• Chế độ, qui định đánh giá.

• Hội đồng đánh giá, hội đồng 

thi đua khen thƣởng.

• Chính sách sau đánh giá.

• Mức thƣởng.

• Thanh toán, thủ tục khen 

thƣởng.

• Xử lý khiếu nại, kiến nghị.

 



TT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG
SỐ

TRANG

1 Mẫu biểu Báo cáo tổng kết 2010 & Kế hoạch 2010 phòng nhân sự 03

2 Mẫu đánh giá HTCV

 Mẫu 01 Mẫu đánh giá HTCV công nhân, tài xế, phục vụ 01

 Mẫu 02 Mẫu đánh giá kỹ thuật viên, cán sự, chuyên viên 02

 Mẫu 03 Mẫu đánh giá HTCV quản lý tổ, nhóm, bộ phận 03

 Mẫu 04 Danh sách xét duyệt kết quả đánh giá 01

 Mẫu 05 Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại 01

3 Thông báo 02 Hướng dẫn bình xét cá nhân, tập thể xuất sắc 04

4 Thông báo 03 Thực hiện chính sách chế độ cuối năm 03

5
Tình huống đánh giá

và đãi ngộ

Tình huống 1: “Chọn ai làm đội trưởng?”

Tình huống 2: “Vì sao lương tôi thấp hơn?”

Tình huống 3: “Trở thành giám đốc bằng cách nào?”

Tình huống 4: “Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao”

04

TÀI LIệU THAM KHảO

 

Liên hệ: Võ Văn Hiếu,

    Điện thoại : 0903.374625; 0933.805806

Email: vovanhieuhr@yahoo.com.vn

Kết thúc

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

 


