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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lâu nay, hầu hết các tổ chức doanh nghiệp sử dụng các thước 

đo truyền thống dựa trên các thông tin chỉ số tài chính để đánh giá 

thành quả hoạt động của tổ chức doanh nghiệp. Phương pháp đánh 

giá này đang trở nên không còn phù hợp khi mà hoạt động tạo ra giá 

trị của tổ chức doanh nghiệp ngày càng đa dạng và chịu sự tác động 

nhiều từ các giá trị tài sản vô hình, giá trị phi vật chất.  

Qua nghiên cứu tìm hiểu, tác giả nhận thấy việc áp dụng 

phương pháp Thẻ cân bằng điểm là một phương pháp quản trị tốt để 

giúp công ty đánh giá toàn bộ thành quả hoạt động kinh doanh phù 

hợp và tốt hơn dựa vào việc chuyển hóa tầm nhìn và chiến lược 

thành những mục tiêu và thước đo cụ thể theo bốn viễn cảnh: tài 

chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển. Xuất phát 

từ yêu cầu cấp thiết của vấn đề nêu trên, tác giả quyết định lựa chọn 

đề tài: “Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả 

hoạt động tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng” để làm 

luận văn thạc sĩ.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Phân tích đánh giá các ưu điểm và hạn chế trong thực trạng 

đánh giá thành quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Điện Lực 

Đà Nẵng 

- Xây dựng và Vận dụng Thẻ cân bằng điểm trong công tác 

đánh giá thành đánh giá thành quả hoạt động của Công ty TNHH 

MTV Điện Lực Đà Nẵng. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: 
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+ Bộ chỉ tiêu xét thi đua hằng tháng, quý trong Công ty TNHH 

MTV Điện lực Đà Nẵng; 

+ Báo cáo hoạt động SXKD Công ty TNHH MTV Điện lực 

Đà Nẵng giai đoạn 2016-2029;  

+ Sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch SXKD, NSLĐ  

của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025; 

+ Hoạt động đánh giá thành quả hoạt động trong Công ty 

TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Không gian: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng 

- Thời gian: Đánh giá thành quả hoạt động SXKD, NSLĐ tại 

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng trong năm 2018, 2019 và kế 

hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp mô tả. 

- Phương pháp phân tích  

- Các nguồn dữ liệu như sau: 

+ Nguồn dữ liệu thứ cấp: lý thuyết từ các sách tham khảo về 

quản trị, tạp chí, báo và các website có liên quan về BSC. Tài liệu về 

tình hình hoạt động SXKD, BCTC, Báo cáo chấm điểm thi đua năm 

2018, 2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. 

+ Nguồn dữ liệu sơ cấp: phương pháp quan sát và phỏng vấn 

trực tiếp với lãnh đạo Công ty, trưởng các phòng ban chức năng, 

khảo sát trực tiếp CBCNV. 

5. Bố cục đề tài 

Đề tài nghiên cứu được chia thành ba chương cụ thể như sau: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về Thẻ cân bằng điểm trong đánh 

giá thành quả hoạt động. 
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- Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành quả hoạt 

động tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng. 

- Chương 3: Vận dụng Thẻ cân bằng điểm trong công tác đánh 

giá thành quả hoạt động tại Công ty Điện Lực Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

+ Luận văn thạc sĩ kinh tế của tác giả Nguyễn Quốc Việt 

(2008), “Phát triển hệ thống thẻ cân bằng điểm (Balanced Scorecard) 

cho bộ phận kinh doanh may xuất nhập khẩu – Tổng công ty cổ phần 

dệt may Hòa Thọ”  

+ Luận văn thạc sĩ của tác giả Huỳnh Thị Ly Ly (2015), “Vận 

dụng Thẻ cân bằng điểm (Balanced Scorecard) trong đánh giá kết 

quả hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép 

VNECO.SSM”.  

+ Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của tác giả Phạm 

Nguyễn Đình Tuấn (2015), “Vận dụng Bảng cân bằng điểm đánh giá 

thành quả hoạt động tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán”.  

+ Luận văn thạc sỹ của tác giả Phạm Thị Minh Châu (2016), 

đề tài “Ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng tại Công ty cổ 

phần Điện lực Khánh Hòa”.  

Bài viết “Thẻ điểm cân bằng và kinh nghiệm triển khai thẻ 

điểm cân bằng trong các doanh nghiệp Việt Nam” của tác giả Ngô 

Quý Nhâm (2011). 

Thông qua các tài liệu tham khảo, trong luận văn này tác giả 

tập trung xây dựng bản đồ chiến lược BSC, xác định sứ mệnh, tầm 

nhìn, chiến lược và chọn lọc, xây dựng các chỉ tiêu thi đua hiện tại ở 

Công ty hình thành bộ KPI, đồng thời đề xuất một số giải pháp để 

vận dụng BSC, KPI vào việc đánh giá thành quả hoạt động một cách 

có hiệu quả tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. 
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CHƢƠNG 1: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM  

TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1.1. KHÁI NIỆM VỀ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC 

CHỈ TIÊU ĐO LƢỜNG THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA 

DOANH NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm về thành quả hoạt động 

Thành quả hoạt động của một tổ chức doanh nghiệp là tập hơp 

các kết quả đạt được sau quá trình hoạt động kinh doanh. Thành quả 

hoạt động bao gồm toàn bộ các thông tin chỉ số quan trọng nhất phản 

ánh kết quả đạt được của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của một tổ chức doanh nghiệp trong một chu kỳ nhất định.  

1.1.2. Đánh giá thành quả hoạt động của doanh nghiệp 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng: “Đánh giá thành quả hoạt 

động là một trong những thước đo quan trọng trong quản lý doanh 

nghiệp, đó là chìa khóa giúp các nhà quản trị có cơ sở để hoạch định 

chiến lược, tuyển chọn, phát triển tài nguyên nhân sự cũng như các 

chính sách khác để tổ chức doanh nghiệp phát triển hơn”. Việc đo 

lường thành quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được 

phân thành hai nhóm: thước đo tài chính – kế toán và thước đo phi 

tài chính. 

1.2. TỔNG QUAN VỀ THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BALANCE 

SCORECARD -BSC) 

1.2.1. Nguồn gốc ra đời và phát triển của Thẻ cân bằng 

điểm 

Vào năm 1990 Học viện Nolan Norton, bộ phận nghiên cứu 

của KPMG bảo trợ cho một cuộc nghiên cứu đa công ty trong thời 

gian một năm với đề tài “Đo lường hiệu suất hoạt động của tổ chức 
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trong tương lai”. David P. Norton, Giám đốc điều hành Viện là 

người phụ trách dự án và Robert S. Kaplan làm cố vấn chuyên môn 

cùng đại diện 13 công ty từ các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, công 

nghiệp nặng và công nghệ cao định kỳ gặp gỡ nhau hai tháng một lần 

nhằm phát triển một mô hình đo lường hiệu quả hoạt động mới. Từ 

đó thuật ngữ Thẻ cân bằng điểm (Balanced Scorecard – BSC) ra đời.  

1.2.2. Khái niệm thẻ cân bằng điểm  

“Thẻ cân bằng điểm là phương pháp lập kế hoạch và đo lường 

hiệu quả công việc nhằm chuyển hóa tầm nhìn và chiến lược chung 

của tổ chức, doanh nghiệp thành những mục tiêu cụ thể, những 

thước đo và chỉ tiêu rõ ràng”. Các mục tiêu, thước đo trong BSC đều 

bắt nguồn từ tầm nhìn và chiến lược theo 04 viễn cảnh: tài chính, 

khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển. Theo Kaplan và 

Norton (1996), 4 phương diện của BSC giúp một doanh nghiệp cân 

bằng: giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.; giữa thước đo bên 

ngoài và bên trong ngoài; Giữa kết quả mong muốn đạt được trong 

tương lai và đã đạt được trong quá khứ; giữa những đánh giá khách 

quan và chủ quan.  

Hình 1.1 Mô hình Thẻ cân bằng điểm chuyển đổi tầm nhìn và chiến 

lƣợc qua 04 viễn cảnh 
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1.2.2. Bốn viễn cảnh trong Thẻ cân bằng điểm: 

a. Viễn cảnh tài chính 

Viễn cảnh tài chính là một thành phần quan trọng trong BSC. 

Nó thể hiện tất cả kết quả đạt được từ hoạt động kinh doanh của tổ 

chức, doanh nghiệp kết nối với mục tiêu hoạt động của doanh 

nghiệp, trọng điểm cho các mục tiêu, thước đo trong tất cả các viễn 

cảnh còn lại trong BSC.  

b. Viễn cảnh khách hàng 

Viễn cảnh khách hàng giúp định hướng mục tiêu của doanh 

nghiệp trong việc hoạch định, thiết kế và phân phối sản phẩm đáp 

ứng được nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Những thước đo ở 

viễn cảnh này có thể là sự thỏa mãn khách hàng, giữ chân khách 

hàng, giành khách hàng mới, lợi nhuận từ khách hàng hay thị phần ở 

những phân khúc mục tiêu. 

c.  Viễn cảnh quy trình nội bộ 

Viễn cảnh quy trình nội bộ bao gồm tất cả các quy trình 

nghiệp vụ bên trong của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải xác định 

được đâu là quy trình chính, quy trình cốt lõi, đâu là quy trình hỗ trợ 

để gia tăng giá trị cho khách hàng.  

d. Viễn cảnh học hỏi và phát triển 

Viễn cảnh học hỏi và phát triển là viễn cảnh bổ sung hỗ trợ 

cho ba viễn cảnh còn lại. Viễn cảnh học hỏi và phát triển bao gồm 3 

thành phần: Nguồn nhân lực, Nguồn lực quản lý thông tin Nguồn lực 

từ năng lực nội tại tổ chức. 

1.2.3. Sự cần thiết vận dụng Thẻ cân bằng điểm trong công 

tác đánh giá thành quả hoạt động của doanh nghiệp 

a. Hạn chế của phương pháp đánh giá tài chính truyền 

thống 
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Các chỉ tiêu này có mặt hạn chế chỉ xét trong quá khứ và hiện 

tại, các tổ chức doanh nghiệp có xu hướng tập trung vào mục tiêu 

ngắn hạn.  Bên cạnh đó, công tác hạch toán kế toán có thể bị thay đổi 

bóp méo để phục vụ cho các mục đích tài chính trong ngắn hạn.  

b. BSC đem lại nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp 

BSC hỗ trợ doanh nghiệp trong khâu lập kế hoạch và quản trị 

chiến lược tốt hơn.  BSC cũng đồng thời cải thiện hiệu suất báo cáo, 

nâng cao hệ thống kiểm soát và quản lý chiến lược 

c. Sự gia tăng của tài sản vô hình: 

Sự gia tăng của tài sản vô hình đòi hỏi các tổ chức cần có hệ 

thống đo lường đặc thù hơn để đánh giá hiệu quả hoạt động này, ghi 

nhận đầy đủ các giá trị và quản lý tài sản vô hình, nhằm mục đích 

kiểm soát nguồn lợi ích về cho tổ chức. 

1.3. CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG 

DOANH NGHIỆP BẰNG PHƢƠNG PHÁP THẺ CÂN BẰNG 

ĐIỂM 

1.3.1. Cấu trúc thẻ cân bằng điểm  

Thẻ cân bằng điểm có cấu trúc xuyên suốt bắt đầu từ sứ mệnh, 

các giá trị cốt lõi, tầm nhìn và chiến lược của tổ chức. Các thành 

phần bao gồm: Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Tầm nhìn, Chiến lược, Bản 

đồ chiến lược, Thẻ điểm cân bằng.  

1.3.2. Đánh giá theo Viễn cảnh tài chính: 

Những thước đo tài chính rất quan trọng trong việc tóm lược 

các kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Tùy theo giai đoạn 

phát triển trong chu kỳ sống hoặc tình trạng kinh doanh, doanh 

nghiệp có thể tập trung vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, dòng tiền. 

Giáo sư Kaplan và Norton đưa ra ba giai đoạn trong chiến lược kinh 

doanh như sau: Chiến lược tăng trưởng doanh thu, Chiến lược cắt 



8 

giảm chi phí hoặc tăng năng suất, Chiến lược đầu tư và khai thác tài 

sản đầu tư 

1.3.3 Đánh giá theo Viễn cảnh khách hàng: 

Các mục tiêu trong viễn cảnh khách hàng tập trung vào đo 

lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên phân khúc thị 

trường mục tiêu và đo lường giá trị cung cấp cho khách hàng. Đây là 

các yếu tố quan trọng đóng góp vào kết quả tài chính vượt trội của 

một doanh nghiệp. 

1.3.4 Đánh giá theo Viễn cảnh Quy trình nội bộ: 

Trong viễn cảnh quy trình nội bộ, doanh nghiệp phải xác định 

được các quy trình nội bộ cốt lõi mà doanh nghiệp cần đầu tư để trở 

nên vượt trội. Các quy trình nội bộ được coi là cốt lõi nếu nó giúp 

doanh nghiệp: 

1.3.5 Đánh giá theo Viễn cảnh học hỏi và phát triển: 

Viễn cảnh Học hỏi và phát triển xác định một nền tảng mà 

doanh nghiệp phải xây dựng để tạo ra sự tăng trưởng dài hạn. Bao 

gồm 3 nguồn chính: con người, các hệ thống và các quy trình tổ 

chức.  

1.3.6 Mối quan hệ nhân quả của BSC 

Bốn viễn cảnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Học 

hỏi và phát triển có mối quan hệ tương hỗ và nhân quả. Kết quả của 

viễn cảnh này là nguyên nhân của viễn cảnh kia. 
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Hình 1.6 Mối quan hệ nhân quả giữa các viễn cảnh BSC 

(Nguồn: Kaplan & Norton, 1996) 

1.4. QUY TRÌNH XÂY DỰNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM 

1.4.1 Bước 1: Xây dựng kế hoạch triển khai BSC 

1.4.2 Bước 2: Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược 

1.4.3 Bước 3: Xây dựng bản đồ chiến lược Công ty 

1.4.4 Bước 4: Xác định các mục tiêu, chỉ số đo lường hiệu suất  

1.4.5 Bước 5: Phát triển các chương trình hành động (KPA) 

1.4.6 Bước 6: Theo dõi, đánh giá các kết quả triển khai BSC 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Thẻ cân bằng điểm là một trong những nghiên cứu vĩ đại của 

hai giáo sư Kaplan và Norton vào đầu thập niên 1990. Thẻ cân bằng 

điểm được thiết lập nhằm chuyển tầm nhìn, chiến lược của các tổ 

chức doanh nghiệp thành các mục tiêu và thước đo cụ thể dựa trên 

bốn viễn cảnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Học hỏi và 

phát triển. Bốn viễn cảnh này có mối liên hệ nhân quả với nhau, đạt 

sự cân bằng, giúp các doanh nghiệp cân bằng các mục tiêu ngắn hạn 

và dài hạn, các thước đo tài chính và phi tài chính. 

Thẻ cân bằng điểm là hệ thống đo lường đánh giá thành quả 

hoạt động của doanh nghiệp, vừa là công cụ truyền đạt chiến lược, 

trao đổi thông tin trong toàn tổ chức, liên kết các mục tiêu tập thẻ và 

cá nhân với chiến lược. Các tổ chức doanh nghiệp có thể đánh giá và 

mở rộng năng lực nội tại thông qua các hoạt động đầu tư vào con 

người, hệ thống xử lý kinh doanh nội bộ mà họ cảm thấy cần thiết 

cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. 

Thông qua cơ sở lý luận của Chương 1, đây là cơ sở để vận 

dụng Thẻ cân bằng điểm trong công tác đánh giá thành quả hoạt 

động tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng.  
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CHƢƠNG 2: 

THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG  

TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ 

NẴNG 

2.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty. 

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng 

Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam 

Đặc điểm hoạt động chính: Sản xuất và phân phối điện 

Vốn điều lệ Công ty tại 01/01/2020: 986.177 triệu đồng. 

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty 

2.1.3. Đặc điểm hoạt động SXKD của công ty 

Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh: SXKD điện năng. Xây 

dựng cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Sửa chữa, đại tu thiết 

bị điện đến cấp điện áp 110kV. Tư vấn đầu tư xây dựng công trình 

lưới điện đến cấp điện áp 110kV, bao gồm lập dự án đầu tư, quản lý 

dự án đầu tư, khảo sát xây dựng, giám sát thi công. Thí nghiệm, hiệu 

chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV. Đầu tư các công trình 

nguồn điện, lưới điện. 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và đặc điểm bộ máy quản lý  

a. Sơ đồ bộ máy tổ chức tại Công ty. 

b. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty. 

2.2. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG 

TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Đánh giá thành quả hoạt động SXKD của Công ty 

a. Thực trạng 

- Hiện nay có 02 hoạt động đánh giá thành quả tại Công ty 
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+ Công tác đánh giá thành quả hàng năm theo kế hoạch nhiệm 

vụ SXKD, TUHCP và NSLĐ hàng năm. 

+ Công tác đánh giá thành quả hằng quí, năm theo Quy định 

xét chấm điểm quý, năm và xét thi đua năm đối với các đơn vị thành 

viên do EVNCPC ban hành.  

b. Ưu điểm và hạn chế: 

 Ưu điểm:  

 Với các Kế hoạch giao từ Tổng công ty, Công ty xây dựng 

được hệ thống theo dõi đánh giá thành quả bám sát thường xuyên, 

đảm bảo hoạt động SXKD đạt hiệu quả theo nhiệm vụ đề ra từ Tổng 

công ty. Hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty cũng đảm bảo tuân 

thủ theo các Quy định đối với Nhà nước. 

Hạn chế: 

 Công tác đánh giá thành quả tại Công ty chủ yếu để hoàn 

thành các chỉ tiêu thực hiện theo nhiệm vụ do Tổng công ty giao và 

tuân thủ các quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp 100% vốn 

chủ sở hữu nhà nước. Việc đánh giá thành quả Công ty mang tính 

ngắn hạn, chưa thể hiện rõ sự chuyển hóa từ sứ mệnh, tầm nhìn, 

chiến lược của Công ty. Điều này vẫn chưa thực hiện rõ ràng. 

2.2.2. Đánh giá thành quả hoạt động hàng tháng tại các 

đơn vị trong Công ty 

a. Thực trạng 

Công ty đã ban hành “Quy định xét thi đua hàng tháng trong 

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng”. Đây là cơ sở đánh giá kết 

quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phòng ban nghiệp vụ, các 

Điện lực chi nhánh, cá nhân trong toàn Công ty hàng tháng. Đây 

cũng là cơ sở để phân bổ quỹ tiền lương đợt 2, thưởng hàng tháng 

cho các phòng ban và Điện lực trực thuộc.  
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b. Ưu điểm và hạn chế: 

Ưu điểm:  

Với công tác đánh giá thi đua hàng tháng cùng bộ chỉ tiêu xét 

thi đua trải rộng trên 12 lĩnh vực công tác kỹ thuật, tài chính, kinh 

doanh, an toàn, công nghệ thông tin…Đây được xem là thước đo đầy 

đủ giúp Ban lãnh đạo luôn đánh giá được hiệu quả hoạt động của 

từng lĩnh vực trong Công ty hàng tháng, nhằm kịp thời đưa ra các 

biện pháp phù hợp để cải tiến công việc trong ngắn hạn, biểu dương 

kết quả, theo dõi bám sát được thực hiện kế hoạch SXKD của từng 

Điện lực, phòng ban. 

Nhược điểm:  

Hệ thống chỉ phục vụ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ đang 

xây dựng theo các lĩnh vực riêng biệt cho từng phòng ban, Điện lực. 

Việc đánh giá cũng tách rời từng bộ phận, chấm điểm thi đua xếp 

hạng hàng tháng chủ yếu xem xét thi đua đơn vị phòng ban nghiệp 

vụ, các Điện lực chi nhánh. Hệ thống đánh giá này bao gồm các 

nhiệm vụ riêng lẻ và không thấy được sự ảnh hưởng, mối quan hệ 

liên kết lẫn nhau, thiếu sự đánh giá thành quả chung của công ty.  

Hệ thống đánh giá thành quả chủ yếu bám theo việc ban hành 

các chỉ tiêu thi đua của EVNCPC và nhiều chỉ tiêu đặc thù riêng tại 

Công ty, phục vụ để đánh giá thi đua hàng tháng và không phải đánh 

giá thành quả hoạt động Công ty trong dài hạn. Các chỉ tiêu đánh giá 

không được chuyển hóa từ tầm nhìn, chiến lược dài hạn của Công ty. 

2.3. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ 

TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Viễn cảnh Tài chính 

Tác giả nhận thấy trong công tác tài chính, không thấy đánh 

giá về tăng trưởng doanh thu, sản lượng điện thương phẩm, tăng 
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trưởng giá bán điện. Các tiêu chí này hiện đang đánh giá trong công 

tác KDDV&KH nên việc đánh giá viễn cảnh tài chính còn thiếu sót, 

chưa nhận định rõ về hiệu quả tăng trưởng doanh thu hoạt động 

SXKD.  

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chỉ đánh giá ở mức 

đạt yêu cầu, không đáng giá sự tăng trưởng dẫn đến khó đánh giá 

được hiệu quả viễn cảnh tài chính. 

Đánh giá thành quả dàn trải rộng nhưng chưa tập trung vào 

các mục tiêu chiến lược, chủ yếu phục vụ theo công tác thi đua trong 

lĩnh vực tài chính của EVNCPC. 

Đánh giá thành quả tài chính chỉ thể hiện sự đánh giá trong 

ngắn hạn, xét riêng lẻ trong lĩnh vực tài chính. Điều này chưa đánh 

giá được tác động, mối quan hệ nhân quả từ các viễn cảnh khác tác 

động đến viễn cảnh tài chính như viễn cảnh khách hàng, quy trình 

nội bộ, học hỏi và phát triển. Tác giả nhận thấy công tác đánh giá 

chưa thật sự chuyển hóa các nội dung từ sứ mệnh, tầm nhìn của 

Công ty. 

2.3.2. Viễn cảnh Tài chính 

Tác giả nhận thấy một số chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, giá 

bán điện, tổn thất điện năng đang đánh giá trong viễn cảnh khách 

hàng cần sắp xếp vào viễn cảnh tài chính để các chỉ tiêu đánh giá 

hợp lý hơn.  

Việc đánh giá thành quả hoạt động theo viễn cảnh khách hàng 

tại Công ty trải rộng trên nhiều chỉ tiêu, nhiều cách thức đánh giá 

khác nhau nhằm phục vụ theo dõi thi đua đối với cấp trên và các đơn 

vị nội bộ Công ty.  

Việc đánh giá trong ngắn hạn, cần phải xác định, chọn lọc lại 

theo các nhóm mục tiêu chiến lược để công tác đánh giá được tập 
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trung, thực hiện đánh giá gắn kết theo lộ trình chuyển hóa từ tầm 

nhìn và chiến lược dài hạn. 

2.3.3 Viễn cảnh Quy trình nội bộ 

Tác giả nhận thấy công tác đánh giá thành quả theo viễn cảnh 

Quy trình nội bộ, có nhiều chỉ tiêu nằm rải rác trên nhiều lĩnh vực 

công tác khác nhau, không nằm chung một viễn cảnh để tập trung 

đánh giá hiệu quả hơn. 

Việc đánh giá này để phục vụ chấm điểm thi đua đơn vị phòng 

ban và các điện lực, thi đua theo Tổng công ty giao. Đánh giá phục 

vụ kiểm soát hoạt động trong nội bộ, quản lý hoạt động của công ty, 

từng bộ phận, từng cá nhân nhằm hạn chế các sai sót. 

Việc đánh giá mang tính chất ngắn hạn chưa thực sự đánh giá 

trong dài hạn, chưa gắn kết rõ ràng với tầm nhìn và chiến lược phát 

triển dài hạn của Công ty. 

Cần xác định các mục tiêu chiến lược rõ hơn, sắp xếp chọn lựa 

các thước đo tập trung chiến lược cụ thể, đánh giá được mối quan hệ 

nhân quả với các viễn cảnh tài chính, khách hàng. 

2.3.4 Viễn cảnh Học hỏi và phát triển 

Tác giả nhận thấy, hiện nay vẫn thiếu chỉ tiêu đo lường mức 

độ hài lòng của CBCNV, thiếu thước đo đánh giá năng lực cho từng 

chức danh công việc cá nhân. 

Công tác đánh giá thành quả hoạt động riêng biệt chủ yếu 

đánh giá thi đua cho phòng Tổ chức nhân sự và Công nghệ thông tin 

trong thi đua các phòng ban chuyên môn.  

Chưa đánh giá được mối quan hệ hỗ trợ đối với các viễn cảnh 

quy trình nội bộ, khách hàng, tài chính. Chưa gắn kết với mục tiêu và 

chiến lược phát triển dài hạn. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Nhìn chung, công tác đánh giá thành quả hoạt động tại DNPC 

rất đầy đủ và đa dạng nhiều lĩnh vực, Công ty thường xuyên thực 

hiện theo dõi đánh giá thành quả hoạt động SXKD rõ ràng. Công ty 

đã ban hành Quy chế xét thi đua hàng tháng cùng bộ chỉ tiêu thi đua 

với nhiều lĩnh vực quản lý đặc thù toàn Công ty nhằm phục vụ cho 

công tác đánh giá thi đua trong các phòng ban nghiệp vụ và các Điện 

lực.  

Hàng quý, EVNCPC thực hiện chấm điểm đánh giá thi đua 

trong các đơn vị Điện lực thành viên thông qua nhiều lĩnh vực. Điều 

này cũng cho thấy hạn chế công tác đánh giá thành quả tại Công ty 

chịu tác động ảnh hưởng nhiều từ các quy định và bộ chỉ tiêu thi đua 

từ EVNCPC. 

Công tác đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty theo 

phương pháp truyền thống, mang tính ngắn hạn trong năm chưa gắn 

kết rõ ràng với tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn. Kết quả 

đánh giá thực hiện chỉ tiêu chủ yếu phục vụ công tác thi đua hằng 

tháng, phục vụ công tác tính lương, thưởng trong đơn vị. 

BSC sẽ là công cụ truyền thông, trao đổi thông tin giúp mọi 

người hiểu rõ hơn về sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược của Công ty. 

Các phòng ban đơn vị, các cá nhân cũng sẽ hiểu rõ cần thực hiện các 

hành động cụ thể, giúp mỗi cá nhân hiểu rõ vai trò của mình trong 

doanh nghiệp. BSC sẽ tạo ra một bức tranh hài hòa và liên kết với 

nhau trong doanh nghiệp. BSC liên kết sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt 

lõi, lĩnh vực trọng tâm với chỉ số đo lường. BSC liên kết chiến lược, 

kế hoạch với các hoạt động cụ thể đang triển khai, là sợi dây liên kết 

giữa chiến lược lãnh đạo và chiến lược kinh doanh. 
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CHƢƠNG 3. 

VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG CÔNG TÁC 

ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY 

TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 

3.1. CÁC ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM 

TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG 

TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Điều kiện khách quan 

3.1.2. Điều kiện chủ quan 

3.2. VẬN DỤNG BSC XÂY DỰNG CÁC MỤC TIÊU, THƢỚC 

ĐO ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY 

3.2.1. Xác định sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lƣợc của Công 

ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng 

a. Sứ mệnh 

“PC Đà Nẵng đảm bảo cung ứng điện, liên tục, an toàn và chất 

lượng, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc 

phòng và đời sống nhân dân thành phố Đà Nẵng. PC Đà Nẵng nỗ lực 

hết mình để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về điện năng và các 

dịch vụ liên quan khác”. 

b. Tầm nhìn 

“PC Đà Nẵng xây dựng và phát triển Công ty TNHH MTV 

Điện lực Đà Nẵng trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững, hoạt 

động hiệu quả trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện, trở thành 

Công ty Điện lực dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sẵn 

sàng tham gia thị trường điện cạnh tranh.” 

c. Chiến lược 

“Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất 

lƣợng và dịch vụ ngày càng tốt hơn” 
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d. Mục tiêu chiến lược về kế hoạch SXKD, ĐTPT giai đoạn 

2021 - 2025 

Các mục tiêu sản xuất kinh doanh điện năm 2021-2025 

3.2.2. Xây dựng bản đồ chiến lƣợc của Công ty TNHH 

MTV Điện lực Đà Nẵng 

Hình 3.1 Bản đồ chiến lược tại PC Đà Nẵng 

3.2.3. Xây dựng hệ thống mục tiêu và các thƣớc đo (KPI) đánh 

giá thành quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Điện lƣc Đà 

Nẵng 

a. Viễn cảnh Tài chính 

Chiến lƣợc kiểm soát chi phí. Tác giả đặt ra 02 mục tiêu 

chiến lược cần đạt được:  

+ Mục tiêu: Kiểm soát chi phí hiệu quả. . 

+ Mục tiêu: Tăng hiệu quả sử dụng vốn. 

Chiến lƣợc tăng trƣởng. Tác giả đặt ra 02 mục tiêu bao gồm:  

+ Mục tiêu: Tăng trƣởng doanh thu 
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Viễn cảnh
Mục tiêu chiến 

lƣợc
Tiêu chí đo lƣờng (KPI) ĐVT

Mục tiêu 

theo kế 

hoạch

Cách thức đo lƣờng

C1.1 - Chỉ số mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng 

điện

điểm  >=8,5 Theo kết quả khảo sát cuối năm
P. Kinh doanh

C1.2- Chỉ số cấp điện hạ áp ngày <=2 Số ngày cấp điện cấp hạ áp bình quân trên KH mới so với KH giao
P. Kinh doanh

C1.3 Chỉ số tiếp cận điện năng ngày <=3 Số ngày cấp điện cấp điện cấp trung áp trên khách hàng mới so với 

KH giao
P. Kinh doanh

C2.1- Chỉ số mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện Điểm  >=8,5 Theo kết quả khảo sát cuối năm P. Kinh doanh

C2.2- Tỷ lệ xử lý các yêu cầu của khách hàng thông qua TT 

CSKH đúng tiến độ

% 100% Tỷ lệ xử lý các yêu cầu của khách hàng thông qua CPCCC đúng tiến 

độ
P. Kinh doanh

C2.3- Tỷ lệ thu tiền điện qua ngân hàng/tổ chức trung gian thu 

hộ

% 100 Tỷ lệ hóa đơn tiền điện thu qua NH và TCTG thu hộ/tổng số hóa 

đơn tiền điện thu được trong kỳ
P. Kinh doanh

C2.4 - Tỷ lệ Hóa đơn thu tự động, không dùng tiền mặt (IB, 

trích nợ tự động, UNC, UNT, thanh toán qua ví điện tử) 

% >=94 Tỷ lệ Hóa đơn thu tự động, không dùng tiền mặt (%) (tính trên tổng 

số HĐ thu qua NH/TCTGTT)
P. Kinh doanh

C2.5 - Tỷ lệ số KH cài đặt, sử dụng, nhận thông tin thông báo 

qua phần mềm ứng dụng EVNCPC CSKH

% >=68 Số KH cài đặt, sử dụng, nhận thông báo qua PM ứng dụng 

EVNCPC CSKH/Tổng số KH 
P. Kinh doanh

C2.6 - Tỷ lệ thu thập email và gửi thông tin thông báo đến 

khách hàng qua email

% >=70 Số khách hàng đã thu thập email/tổng số khách hàng
P. Kinh doanh

C3.1 - Tỷ lệ Điện lực có 100% KH được lắp CTĐT và đo xa 

bằng hệ thống RF Spider

% 100% 100% công tơ KH của 1 đơn vị Điện lực được lắp đặt CTĐT 

và đo xa hệ thống RF Spider. 
P. Kinh doanh

C3.2- Tỷ lệ online RF-Spider % >=95%  Tỷ lệ online RF-Spider. Thống kê từ Web RF-Spider P CNTT

C3.3 - Tỷ lệ sử dụng các nghiệp vụ hiện trường bằng thiết bị di 

động thông minh 

% >=90% Lấy số liệu từ chương trình CMIS kinh doanh về thực hiện.
P. Kinh doanh

C3. Ứng dụng 

CNTT và công 

nghệ mới trong 

KD & DVKH

C2. Cải thiện sự 

hài lòng của 

khách hàng về 

chất lượng dịch 

vụ

C1. Cải thiện sự 

hài lòng của 

khách hàng về 

chất lượng điện

K
H

Á
C

H
 H

À
N

G
+ Mục tiêu: Gia tăng lợi nhuận 

- Xây dựng Bảng chỉ tiêu thước đo theo  

Bảng 3.7 Bảng KPI theo BSC Viễn cảnh Tài chính 

b. Viễn cảnh khách hàng 

Tác giả thực hiện xây dựng 03 mục tiêu chiến lược: 

+ Cải thiện sự hài lòng của khách hàng về chất lượng điện  

+ Cải thiện sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ 

+ Ứng dụng CNTT trong công tác dịch vụ khách hàng 

- Xây dựng Bảng chỉ tiêu thước đo theo 

Bảng 3.8. Bảng KPI theo BSC Viễn cảnh Khách hàng 

Viễn cảnh
Mục tiêu chiến 

lƣợc
Tiêu chí đo lƣờng (KPI) ĐVT

Mục tiêu 

theo kế 

hoạch

Cách thức đo lƣờng Đơn vị chủ trì

F1.1 - Tỷ suất % tăng trưởng Lợi nhuận trước thuế SXKD vượt 

KH giao
% > KH giao Lợi nhuận trước thuế /Lợi nhuận Kế hoạch giao P. TC-KT

F1.2 - Tỷ suất tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở 

hữu (ROE)
% >=7% ROE năm nay / ROE KH giao P. TC-KT

F2.1 -Tỷ lệ Tăng trưởng doanh thu hoạt động SXKD điện % >=11% (Doanh thu năm nay - Doanh thu KH)/Doanh thu KH P. KD

F2.2 -Tỷ lệ Tăng trưởng doanh thu hoạt động cho thuê cột % >=11% (Doanh thu năm nay - Doanh thu KH)/Doanh thu KH P. CNTT

F2.3 -Tỷ lệ Tăng trưởng doanh thu hoạt động tài chính % >=15% (Doanh thu năm nay - Doanh thu KH)/Doanh thu KH P. TC-KT

F2.4 - Tỷ lệ Tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm % > KH giao Sản lượng điện thương phẩm hàng năm/ sản lượng điện KH giao P. KD

F2.5 - Mức tăng giá bán điện bình quân đ/kWh > KH giao Giá bình quân thực hiện - giá bình quân được giao theo kế hoạch P. KD

F3.1 - Chi phí phân phối bình quân đ/kWh <= KH giao Chi phí phân phối/Sản lượng thương phẩm/ KH giao P. TC-KT

F3.2 - Tỷ lệ tiết kiệm định mức chi phí % >=10% Chi phí thực hiện/Chi phí định mức EVNCPC giao P. TC-KT

F4.1 - Tỷ lệ VTTB tồn kho tối ưu % <= KH giao Giá trị tồn kho VTTB cuối năm/Giá trị giao theo kế hoạch P. KH&VT

F4.2 - Tỷ lệ thanh xử lý VTTB ứ đọng kém mất phẩm chất % 100% Số VTTB đã thanh xử lý trong năm / số KH thanh xử lý đầu năm P. KH&VT

F4.3 - Tỷ lệ thanh xử lý TSCĐ không cần dùng, hư hỏng chờ 

thanh lý
% 100%

Giá trị nguyên giá TSCĐ thanh lý trong năm/ Giá trị nguyên giá 

TSCĐ chờ thanh lý đầu năm
P. TC-KT

F4.4 - Tỷ lệ thanh xử lý nợ phải thu khó đòi % 100%
Số nợ phải thu khó đòi xử lý trong năm / Số nợ phải thu cần xử lý 

đầu năm
P. TC-KT

F4.5 - Tỷ lệ quyết toán công trình Sửa chữa lớn hoàn thành % 100%
Lũy kế số công trình quyết toán SCL/tổng số công trình SCL thực 

hiện trong năm
P. KH-VT

F4.6 - Tỷ lệ thanh toán khối lượng ĐTXD % 100%
Số tiền thanh toán trong công trình ĐTXD/ Số KH giải ngân trong 

các CT ĐTXD
P. TC-KT

F4.8 - Tỷ lệ thu tiền điện % 100% Tổng công nợ đã thu hồi / Tổng công nợ P. KD

F4.9 - Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu % <=3% Tổng nợ phải trả / vốn chủ sở hữu P. TC-KT

F1. Gia tăng lợi 

nhuận

T
À

I 
C

H
ÍN

H

F3. Kiểm soát 

chi phí hiệu quả

F2. Tăng 

trƣởng doanh 

thu

F4. Tăng hiệu 

quả sử dụng 

vốn và hiệu quả 

đầu tƣ
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Viễn cảnh
Mục tiêu chiến 

lƣợc
Tiêu chí đo lƣờng (KPI) ĐVT

Mục tiêu 

theo kế 

hoạch

Cách thức đo lƣờng

I11- Số lần mất điện thoáng qua của hệ thống/ khách 

hàng (MAIFI) tổng hợp (0,4-110kV)
Lần <= 0,04 Số lần mất điện thoáng qua của hệ thống/ KH tổng hợp (0,4-35kV) P. Điều Độ

I12- "Thời gian mất điện trung bình của hệ thống (SAIDI) tổng 

hợp (0,4-110kV)"
phút <= 188

Tổng số thời gian mất điện kéo dài trên 05 phút của KH sử dụng 

điện và của Đơn vị phân phối điện/ Tổng số KH sử dụng điện và của 

Đơn vị phân phối điện

P. Điều Độ

I1.3 - Tần suất mất điện trung bình của hệ thống (SAIFI) lần <= 2,5

Tổng số lượt KH sử dụng điện và Đơn vị PP và BL điện mua điện 

của Đơn vị phân phối điện bị mất điện kéo dài trên 05 phút/ Tổng số 

KH sử dụng điện và Đơn vị PP và BL điện mua điện của bên phân 

phối điện

P. Điều Độ

I1.4 - Suất sự cố kéo dài đường dây 110kV
vụ/100km 

 ĐZ*năm
KH giao TH = SSC KD thực hiện lũy kế*100/KH năm P. Điều Độ

I1.5 - Suất sự cố TBA 110kV
vụ/100TB

A*năm
KH giao TH = SSC TBA thực hiện lũy kế*100/KH năm P. Điều Độ

Nâng cao hiệu 

suất vận hành
I2.1 - Tổn thất điện năng truyền tải và phân phối % <= 2,69

(Điện nhận - điện giao)/ (Điện nhận - Điện giao ngay)
P. Kỹ thuật

I3.1 - Tỷ lệ dự án đầu tư thực hiện đúng tiến độ và chất lượng 

(SPI)
% 100

Số dự án đầu tư thực hiện đúng tiến độ và chất lượng (SPI)/ Tổng 

số dự án đầu tư
Ban QLDA

I3.2 - Tỷ lệ các công trình khởi công/đóng điện đúng tiến độ % 95%
 TL số công trình khởi công và đóng điện đúng tiến độ/tổng số công 

trình khởi công và đóng điện
Ban QLDA

I4.1- Tỷ lệ kiến nghị, khiếu nại của KH sử dụng điện/1000 KH % <=3
Số kiến nghị, khiếu nại của KH sử dụng điện x 1000/ Tổng số khách 

hàng
P. Kinh doanh

I4.2- Tỷ lệ các kiến nghị, khiếu nại  được giải quyết trong giới 

hạn thời gian cam kết
% >=95

Số kiến nghị, khiếu nại được giải quyết trong thời gian cam kết/Tổng 

số kiến nghị, khiếu nại
P. Kinh doanh

I4.3- Phản ánh tiêu cực trên mạng xã hội tin <12
Tổng hợp các bài phản ánh trên mạng xã hội từ phòng Quan hệ cộng 

đồng
VP

I4.4 - Truyền thông bên ngoài tin KH giao Số lượng tin bài đăng bên ngoài/ KH giao năm VP

I5.1 - Số lượng SK cải tiến hiệu suất HĐ giảm chi phí vận hành
sáng kiến >=10

Số lượng sáng kiến cải tiến hiệu suất hoạt động giảm chi phí vận hành 
P. Kỹ thuật

I5.2 - Tỷ lệ lắp đặt công tơ điện tử và đo xa theo kế hoạch giao.
% 100

Số lượng công tơ điện tử đo xa / Tổng số lượng công tơ trên lưới
P. Kinh doanh

I5.3- Tỷ lệ kết nối các thiết bị phân đoạn về TTĐK % 90
Số lượng thiết bị phân đoạn được kết nối về TTĐK/tổng số thiết bị 

phân đoạn
P. Kỹ thuật

I5.4 - Tỷ lệ xuất tuyến được tự động hóa (Scada) % 90 Tỷ lệ xuất tuyến được tự động hóa 

I5.5 - Tỷ lệ các công việc sửa chữa bảo dưỡng không cắt điện % >=5
SL công việc sửa chữa không cắt điện/SL công việc sữa chữa bảo 

dưỡng
P. Kỹ thuật

I6.1 - Tỷ lệ lỗi vi phạm về quy định an toàn lao động % KH giao Tổng số lỗi vi phạm ATĐ/ số lần kiểm tra P. An toàn

I6.2 – Số vụ tai nạn lao động chết người Vụ 0 Không để TNLĐ chết người P. An toàn

I6.3 - Số vụ sự cố cháy nổ Vụ 0 Không để xảy ra sự cố chảy nổ P. An toàn

I6.4- Tỷ lệ giảm số vụ vi phạm HLATLĐCA % KH giao Tổng số lỗi vi phạm HLT/ số lần kiểm tra P. An toàn

Gia tăng chất 

lượng cấp điện

Bảo đảm an toàn

Cải tiến công 

nghệ trong sản 

xuất

Q
U

Y
 T

R
ÌN

H
 N

Ộ
I 

B
Ộ Quản lý đầu tư 

hiệu quả

Cải thiện dịch vụ 

khách hàng gia 

tăng giá trị đến 

khách hàng & 

truyền thông 

cộng đồng

c. Viễn cảnh Quy trình nội bộ 

Tác giả xây dựng 04 mục tiêu chiến lược 

Chiến lƣợc: Quy trình vận hành. Với các mục tiêu 

+ Gia tăng chất lượng cấp điện 

+ Nâng cao hiệu suất vận hành 

+ Quản lý đầu tư hiệu quả 

Chiến lƣợc: Truyền thông và quan hệ khách hàng.  

+ Mục tiêu: Cải thiện dịch vụ khách hàng gia tăng giá trị đến 

khách hàng 

Chiến lƣợc: Quy trình đổi mới.  

+ Mục tiêu: Cải tiến công nghệ trong sản xuất 

Chiến lƣợc: An toàn và môi trƣờng xã hội 

+ Mục tiêu: Bảo đảm an toàn 

- Xây dựng Bảng chỉ tiêu thước đo theo Bảng 3.9 
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Viễn cảnh
Mục tiêu chiến 

lƣợc
Tiêu chí đo lƣờng (KPI) ĐVT

Mục tiêu 

theo kế 

hoạch

Cách thức đo lƣờng Đơn vị chủ trì

L11- Tỷ lệ cán bộ quản lý đạt chuẩn năng lực vị trí (theo tiêu 

chuẩn cán bộ của TCT) % >=90

Số lượng CBQL từ cấp Trưởng phòng và tương đương trở lên đáp 

ứng yêu cầu năng lực/tổng số CBQL từ cấp Trưởng phòng và tương 

đương trở lên

P. TCNS

L12- Tỷ lệ NV kinh doanh và giao dịch khách hàng đáp ứng 

yêu cầu về năng lực chuyên môn % >=100

Số NV kinh doanh và giao dịch khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn 

của Tập đoàn Điện lực Việt Nam/tổng số NV kinh doanh và giao 

dịch khách hàng

P. TCNS

L13- Tỷ lệ công nhân kỹ thuật đạt chuẩn năng lực vị trí
% >=95

Số lượng công nhân kỹ thuật thi đạt trong các kỳ thi KTSHN, thi 

NB, thi GB/tổng số công nhân dự thi trong năm
P. TCNS

L14- Tỷ lệ nhân sự chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về 

năng lực
% >=90

Số lượng cán bộ có đáp ứng tiêu chuẩn năng lực/Tổng số lượng 

CBCNV
P. TCNS

L15- Điểm đánh giá mức độ hài lòng của CBCNV Điểm >=4 Điểm bình quân sau khi khảo sát hài lòng toàn CBCNV P. TCNS

L21- Điện thương phẩm/lao động
triệu 

kWh/ngư
4,37 Sản lượng điện thương phẩm hàng năm/ số lao động bình quân P. TCNS

L22- Số lượng khách hàng /lao động KH/LĐ 571 Số lượng khách hàng/số lao động bình quân P. TCNS

L3.1 - Tỷ lệ xử lý công văn công việc trên hệ thống eoffice đúng 

hạn
% 100%

Số công văn xử lý đúng hạn/ Tổng số công văn giao xử lý
VP

L3.2 - Tỷ lệ lưu trữ tủ tài liệu điện tử % 100% Sồ công văn giao được lưu trên tủ tài liệu điện tử/ Tổng số công văn 

giao xử lý

VP

L3.3 - Tỷ lệ CBCNV tham gia thi trắc nghiệm VHDN trên hệ 

thống đạt kết quả 
% 100%

Số lượng CBCNV kiểm tra trắc nghiệm đạt / Tổng số CBCNV
P. TCNS

L3.4 - Tỷ lệ các khuyến nghị cải tiến ISO được thực hiện % 100%
Số khuyến nghị cải tiến ISO được thực hiện / tổng số khuyến nghị 

cải tiến
VP

L4.1 - Tổng thời gian downtime của hệ thống Giờ 120 Tổng thời gian downtime của hệ thống CNTT trong năm CNTT

L4.2 - Mức độ đảm bảo đường truyền scada tại các TBA 

110kV 
% 95%

Tổng thời gian downtime của hệ thống CNTT trong năm
P Điều độ

L4.3 - Tỷ lệ các yêu cầu vướng mắc CNTT được giải quyết 

đúng hạn
% 100%

Đảm bảo đường truyền kết nối hệ thống scada tại Các TBA 

110kV ở mức 95% bình quân mỗi tháng. Kết quả Năm bằng 

bình quân của 4 quý

P CNTT

L4.4 - Tỷ lệ các đơn vị đạt điểm đánh giá trên 100 về công tác 

ứng dụng CNTT
% 100%

Các yêu cầu CNTT khi đươc yêu cầu giái quyết đúng hạn
P CNTT

L4.5 - Số chức năng nghiệp vụ được tin học hóa % 90% Số đơn vị đạt điểm đánh giá trên 100 về ứng dụng CNTT/ tổng số 

đơn vị

P CNTT
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Nâng cao năng 

suất lao động

Phát triển đội 

ngũ nhân sự 

chiến lược 

chuyên nghiệp

Hệ thống thông 

tin, CNTT quản 

lý hiện đại

Hệ thống quản trị 

doanh nghiệp 

hiện đại

d. Viễn cảnh Học hỏi và phát triển 

Tác giả xây dựng 02 chiến lược 

Chiến lƣợc: Nâng cao nguồn nhân lực. Với mục tiêu: Phát 

triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, chuyên môn cao 

Chiến lƣợc: Nâng cao năng lực tổ chức. Tác giả xác định 03 

mục tiêu như sau: 

+ Nâng cao năng suất lao động 

+ Hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại 

+ Hệ thống thông tin quản lý hiện đại 

- Xây dựng Bảng chỉ tiêu thước đo theo Bảng 3.10 

3.2.4 Xây dựng trọng số viễn cảnh và các thƣớc đo KPI 

a. Xác định trọng số các viễn cảnh, các thước đo KPI: 

Bao gồm 04 bước xác định trọng số: 

- Bước 1: Xác định trọng số viễn cảnh. Tổng trọng số viễn 

cảnh là 100%. 

- Bước 2: Xác định trọng số từng mục tiêu chiến lược. Toàn 

bộ các mục tiêu trong một viễn cảnh bằng 100%.  
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- Bước 3: Xác định trọng số từng thước đo trong mỗi mục 

tiêu. Toàn bộ các thước đo trong một mục tiêu bằng 100%. 

- Bước 4: Quy ước điểm chuẩn thực hiện theo Thẻ cân bằng 

điểm. Với mỗi 1% tương ứng 1 điểm. Tổng thẻ cân bằng điểm một 

doanh nghiệp với Tổng trọng số 100% là 100 điểm. 

b. Quy cách chấm điểm và tính điểm thực hiện các thước đo  

Tác giả đề xuất cách đánh giá quy ước chấm điểm trong BSC 

với 02 cách sau: 

+ Cách 1: đối với các thước đo có cách đo lường và chấm 

điểm giản đơn. Trước tiên nhập kết quả thực hiện, tính ra tỷ lệ % 

thực hiện, sau đó quy ước ra điểm.  

 

+ Cách 2: đối với các thước đo có cách đo lường và chấm 

điểm phức tạp sẽ dựa trên kết quả chấm điểm thực hiện trong công 

tác xét thi đua và điểm chuẩn trong thi đua. Sau đó lấy kết quả điểm 

chấm thực tế đưa vào mô hình BSC thành kết quả thực hiện. Đồng 

thời quy ước mỗi thước đo có một điểm chuẩn tương ứng với trọng 

số chung trong toàn bộ KPI của BSC. 

 

 

Theo công thức quy ước thì mỗi thước đo có một điểm chuẩn tương 

ứng với trọng số riêng trong toàn bộ KPI của BSC. 
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Thang điểm quy đổi theo trọng số các viễn cảnh: 

STT Viễn cảnh Trọng số Quy đổi điểm 

1 Tài chính 15% 15 

2 Khách hàng 25% 25 

3 Quy trình nội bộ 30% 30 

4 Học hỏi và phát triển 30% 30 

 Tổng 100% 100 

3.3. ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP BSC ĐÁNH GIÁ THÀNH 

QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2018 -2019 

3.3.1 Vận dụng hệ thống KPIs của BSC đánh giá thành 

quả hoạt động giai đoạn từ năm 2018-2019 

3.3.2 Một số chƣơng trình hành động hoàn thiện công tác 

quản trị tài chính tại Công ty 

a. Trong công tác quản trị hiệu quả tài chính kế toán 

b. Đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cho đầu tư xây dựng 
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3.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ TIÊU CHÍ CẦN THIẾT TRIỂN KHAI 

THÀNH CÔNG BSC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC 

ĐÀ NẴNG 

3.4.1 Sự cam kết quyết tâm triển khai Thẻ cân bằng điểm của 

Ban lãnh đạo 

3.4.2 Xác định nguồn ngân sách, kế hoạch triển khai và các biện 

pháp thực hiện mục tiêu 

3.4.3 Xây dựng văn hóa tổ chức hướng đến kết quả 

3.4.4 Áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống theo dõi đánh 

giá kết quả thực hiện 

3.4.5 Gắn kết hệ thống lương, thưởng dựa trên thành tích đánh 

giá từ BSC, KPI 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Từ cơ sở lý luận ở Chương 1 và phân tích thực trạng đánh giá 

thành quả hoạt động của DNPC ở Chương 2, thì ở Chương 3, tác giả 

đã xây dựng bản đồ chiến lược, xác định được mục tiêu, xây dựng hệ 

thống KPI, dựa vào mối quan hệ nhân quả để tiến hành xây bản đồ 

chiến lược cụ thể cho từng viễn cảnh và sau đó đưa ra biện pháp 

hành động cụ thể cho từng mục tiêu.  

Tác giả đã vận dụng mô hình Thẻ cân bằng điểm đánh giá 

thành quả trong năm 2018 và 2019, qua đó thấy được hiệu quả rõ 

hơn khi vận dụng mô hình này để đánh giá, tạo nên sự khác biệt với 

phương pháp đánh giá hiện tại ở Công ty. 

Thông qua đánh giá BSC, tác giả đã đề xuất các giải pháp đạt 

hiệu quả trong công tác quản trị tài chính. Đồng thời đề xuất một số 

tiêu chí cần thiết góp phần triển khai thành công BSC trong Công ty. 
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KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhiều thay đổi trong môi 

trường sản xuất kinh doanh, sự phát triển khoa học công nghệ và 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra đòi hỏi các tổ chức doanh 

nghiệp phải thay đổi mạnh mẽ, áp dụng nhiều phương pháp quản trị 

để đạt được thành công. 

Với sự ra đời của lý thuyết về thẻ cân bằng điểm của Robert S. 

Kaplan và David P. Norton từ những năm cuối của thế kỷ 20 đã giúp 

các tổ chức có được công cụ quản lý hữu hiệu giúp tổ chức đạt được 

tầm nhìn và chiến lược của mình thông qua việc thiết lập một hệ 

thống đo lường thành quả trên bốn phương diện bao gồm tài chính, 

khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển.  

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng với mục tiêu là đơn 

vị dẫn đầu trong khối các công ty điện lực thành viên thuộc Tổng 

công ty miền Trung, trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững, 

đảm bảo cung cấp điện, phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội, an ninh quốc 

phòng TP Đà Nẵng. Quá trình tìm hiểu thực trạng đánh giá thành quả 

hoạt động tại Công ty, tác giả nhận thấy Công ty có thể vận dụng mô 

hình Thẻ cân bằng điểm vào công tác đánh giá thành quả hoạt động, 

xây dựng bản đồ chiến lược, xây dựng hệ thống KPI với các mục 

tiêu và thước đo theo bốn viễn cảnh: Tài chính, Khách hàng, Quy 

trình nội bộ, Học hỏi và phát triển. Việc áp dụng sẽ bổ sung thêm 

một phương pháp quản trị tốt trong việc điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty. 

Với phạm vi và thời gian nghiên cứu còn hạn chế, tác giả hy 

vọng trong tương lai công ty sẽ đạt được tầm nhìn, sứ mệnh và chiến 

lược thông qua xây dựng hệ thống thẻ cân bằng điểm để đánh giá 

thành quả hoạt động tại Công ty. 


