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PHỤ LỤC 1. CÁC SỐ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ  

PHÂN TÍCH CƠ SỞ TÍNH TOÁN (FILE EXCEL ĐÍNH KÈM) 

 

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO ĐỘ TUỔI 

Khối 
dƣới 

25 
26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 

trên 

60 

Khối quản lý và cung 

cấp dịch vụ chung 
40 158 306 339 247 155 120 104 5 

Khối tƣ vấn và chuẩn bị 

sản xuất 
131 376 593 723 462 290 297 234 19 

Khối phát điện 530 2.859 3.354 2.361 1.441 1.020 1.363 622 9 

Khối truyền tải điện 152 1.031 1.265 1.643 1.400 1.164 697 280 5 

Khối phân phối và kinh 

doanh điện 
947 8.741 17.452 17.949 11.611 9.292 6.261 3.594 38 

Tổng 1.800 13.165 22.970 23.015 15.161 11.921 8.738 4.834 76 

Bảng 1  Cơ cấu lao động theo độ tuổi, số liệu ngày 31 tháng 12 năm 2017 

 
Hình 1 Cơ cấu lao động của cả tập đoàn theo độ tuổi, số liệu ngày 31 tháng 12 năm 2017 

  

dưới 25 
1.77% 

26-30 
12.95% 

31-35 
22.59% 

36-40 
22.63% 

41-45 
14.91% 

46-50 
11.72% 

51-55 
8.59% 

56-60 
4.75% 

trên 60 
0.07% 
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Hình 2 Tháp tuổi ngƣời lao động EVN tại thời điểm 31/12/2017 

Tuổi Dưới 25 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 trên 60 

Số LĐ 1.800 13.165 22.970 23.015 15.161 11.921 8.738 4.834 76 

Bảng 2 Thống kê ngƣời lao động EVN theo độ tuổi năm 2017 

Độ tuổi 
Số lượng lao động từng năm (Đơn vị: người) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dưới 25 5.392 4.496 3.548 2.400 1.800 1.180 

25-30 21.007 18.680 16.779 15.303 13.165 10.879 

31-35 25.420 25.695 25.583 24.666 22.970 21.062 

36-40 17.009 18.236 19.728 21.253 23.015 24.179 

41-45 13.347 13.853 14.229 14.691 15.161 15.982 

46-50 10.497 10.583 10.926 11.335 11.921 12.529 

51-55 8.486 8.725 8.730 9.040 8.738 9.060 

56-60 3.990 4.343 4.751 4.913 4.834 4.986 

trên 60 76 70 86 84 76 309 

Tổng 105.224 104.681 104.360 103.685 101.680 100.166 

Bảng 3 Cơ cấu lao động theo độ tuổi từ năm 2013 đến năm 2018 

Độ tuổi 
Tỷ lệ lao động trong từng độ tuổi theo các năm 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dưới 25 5,12% 4,29% 3,40% 2,31% 1,77% 1,18% 

25-30 19,96% 17,84% 16,08% 14,76% 12,95% 10,86% 

31-35 24,16% 24,55% 24,51% 23,79% 22,59% 21,03% 

36-40 16,16% 17,42% 18,90% 20,50% 22,63% 24,14% 

41-45 12,68% 13,23% 13,63% 14,17% 14,91% 15,96% 

46-50 9,98% 10,11% 10,47% 10,93% 11,72% 12,51% 

51-55 8,06% 8,33% 8,37% 8,72% 8,59% 9,04% 

56-60 3,79% 4,15% 4,55% 4,74% 4,75% 4,98% 

trên 60 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,07% 0,31% 

Bảng 4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi từ năm 2013 đến năm 2018 
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Hình 3 Cơ cấu lao động theo độ tuổi qua từng năm 
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PHỤ LỤC 2. CMCN 4.0 VÀ TÁC ĐỘNG TỚI NGÀNH ĐIỆN 

1 BỐI CẢNH CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NĂNG LƢỢNG 

Trên thế giới, ngành điện cũng nhƣ các ngành công nghiệp khác đang có những 

chuyển đổi trong nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng đến một hệ thống mang 

tính dữ liệu cao – lấy khách hàng làm trọng  tâm. Bên cạnh đó, nền tảng mạng lƣới 

điện phải có khả năng phục vụ những chuyển biến trong thời đại công nghệ 4.0 nhƣ 

khả năng quản lý tải điện linh hoạt, phƣơng tiện vận tải điện, công cụ lƣu trữ điện và 

các phƣơng thức sản xuất điện khác nhau nhƣ năng lƣợng gió, năng lƣợng mặt trời, 

v.v… 

Tại nhiều nơi trên thế giới, nhu cầu hiện đại hóa cơ sở vật chất mạng lƣới điện 

đang có chiều hƣớng làm gia tăng giá điện. Thực tế này đã gây áp lực đến các cơ quan 

chính phủ, cơ quan ban hành luật và đơn vị ngành điện tìm kiếm các giải pháp khai 

thác điện và quản lý chi phí hiệu quả. Tuy chính sách thử nghiệm/thí điểm giải pháp 

và công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện linh hoạt sẽ mang lại hiệu quả 

kinh tế và tính bền vững cao trong tƣơng lai, nỗ lực này bị hạn chế bởi nhu cầu nâng 

cấp hiệu suất của cơ sở vật chất mạng lƣới điện hiện tại. 

Tại Canada, ngành điện được dự kiến sẽ cần nguồn đầu tư hàng năm lên đến 20 

tỉ đô-la trong vòng 20 năm để bảo dưỡng và hiện đại hóa mạng lưới điện hiện tại. 

Theo Toronto Hydro Corporation, 1/3 cơ sở vật chất mạng lưới phân phối điện đã 

qua thời hạn sử dụng hiệu quả và cần thay thế sớm nhất có thể. – Conference Board 

of Canada (CBoC) 

2 ĐỘNG LỰC SÁNG TẠO VÀ MỤC TIÊU 

Những động lực cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngành điện 

đƣợc hình thành theo nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, cho thấy trách nhiệm của 

xã hội về phát triển kinh tế, môi trƣờng và xã hội bền vững. Trên Thế giới, các đơn vị 

ngành điện đã xác định 4 động lực đẩy mạnh đổi mới sáng tạo sau trong lĩnh vực công 

nghệ ngành điện: 

1. Cải thiện tính bền của hệ thống mạng lƣới điện để chống chọi với trƣờng hợp 

khí hậu khắc nghiệt, biến đổi khí hậu. 

2. Tăng cƣờng vai trò của khách hàng trong hệ thống quản lý và sử dụng điện. 

3. Tăng cƣờng hiệu suất của hệ thống: phát triển công nghệ cho phép dây 

chuyền dịch vụ điện có hiệu suất cao hơn và tốn ít chi phí vận hành hơn. 

4. Giảm thiểu tối đa lƣợng khí hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trƣờng. 

3 THÁCH THỨC VÀ TRỞ NGẠI 

Để những giải pháp công nghệ hiện đại đƣợc thí điểm hiệu quả và hình thành 

tiềm năng phát triển, cấp độ quản lý phải chủ động tham gia và tìm hiểu về những lợi 

ích có đƣợc từ những giải pháp công nghệ này. Nghiên cứu cho thấy, sự công nhận và 

hỗ trợ từ bộ máy lãnh đạo đƣợc xác định là yếu tố mấu chốt để đẩy mạnh đổi mới 

thành công, làm tăng khả năng thích ứng công nghệ mới lên đến 25% trong các tổ 

chức trên Thế giới.  
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3.1 Loại bỏ tâm lý bảo thủ dữ liệu 

Một trong những trở ngại thƣờng gặp của những công ty trên đà đổi mới trong 

thời đại 4.0 là tâm lý bảo thủ, lƣu giữ dữ liệu. Các đơn vị ngành điện có nguồn dữ liệu 

dồi dào từ mạng lƣới hệ thống sản xuất, truyền tải và phân phối điện có quy mô quốc 

gia lớn. Những nguồn dữ liệu trên cần đƣợc khai thác và trao đổi giữa các bên liên 

quan trong dây chuyền cung cấp dịch vụ điện (Cơ quan thẩm quyền, cơ quan ban hành 

luật, các đơn vị ngành điện, đơn vị nghiên cứu, khách hàng...) để liên tục tìm kiếm 

giải pháp đổi mới, tối ƣu hóa quy trình hoạt động và hình thành sáng tạo trong ngành. 

 
Hình 4 Công cụ GridWatch 

Công cụ GridWatch: Ứng dụng điện thoại cho phép người sử dụng truy cập dữ 

liệu minh bạch về mạng lưới điện tại Ontario, Canada 

3.2 Thách thức về nguồn lực 

Hầu hết các ngành công nghiệp trên Thế giới đang gặp khó khăn trong việc 

tuyển dụng nguồn nhân lực có kỹ năng về công nghệ 4.0. Tuy nhiên, khi những ngành 

công nghiệp khác thƣờng phải huy động bên ngoài về nguồn nhân lực có kiến thức 

đặc biệt, ngành điện có lợi thế do cán bộ kỹ thuật, kỹ sƣ điện có tƣ duy logic, dễ hiểu 

mô hình, toán học và số liệu để dễ tiếp cận đến những công nghệ mới nhƣ sử dụng 

máy bay không ngƣời lái (drone), kỹ năng phân tích dữ liệu lớn (Big Data), v.v... 
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Hình 5 Khó khăn trong việc thu hút và giữ nguồn nhân lực Big Data trên thị trường 

3.3 An ninh mạng 

Rủi ro an ninh mạng là một trong những nguy hiểm tiềm tàng khi ứng dụng công 

nghệ 4.0 trên Thế giới. Những cuộc tấn công an ninh mạng (nhƣ vi-rút Conficker, 

Havex), gây tổn hại lên đến 445 tỉ đô-la Mỹ trên toàn Thế giới. Các cơ quan Chính 

phủ, quản lý, doanh nghiệp ngành điện cần có những bƣớc phân tích và chính thức 

công nhận an ninh mạng là rủi ro thực tế liên quan đến hiệu quả hoạt động, an ninh và 

mức độ ổn định của mạng lƣới điện quốc gia. 

Tiêu chuẩn an ninh mạng của NERC có thể đƣợc truy cập tại: 

http://www.nerc.com/pa/Stand/Pages/CIPStandards.aspx  

4 CÔNG NGHỆ 4.0 

4.1 Hệ thống lƣu trữ điện (Electrical Energy Storage) 

Hệ thống lƣu trữ điện (Electrical Energy Storage – EES) là một trong những 

trọng tâm phát triển của một mạng lƣới điện hiện đại, có 3 vai trò vận hành chính 

trong hệ thống dịch vụ điện: 

 Giảm thiểu giá điện qua quá trình lƣu trữ điện sản xuất trong thời gian thấp 

điểm có giá thành thấp và cung cấp điện trong thời gian cao điểm khi điện có giá cao. 

 Tăng cƣờng tính bền bỉ của hệ thống, cung cấp điện trong trƣờng hợp hệ 

thống hỏng hóc (Ví dụ: mạng lƣới điện bị hỏng do thiên tai) 

 Đảm bảo hiệu suất, tần suất và chất lƣợng điện cung cấp. 
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Hình 6 Hệ thống pin NaS được sử dụng để lưu trữ điện tại nhà máy điện gió Futamata 

 
Hình 7 Tiện ích của Hệ thống lưu trữ điện (EES) 

4.2 Mạng lƣới điện thông minh (Smart Grid) 

Lợi ích của mạng lƣới điện thông minh bao gồm: 

 Cải thiện mức độ hiệu quả của quá trình truyền tải điện. 

 Phục hồi hệ thống điện nhanh khi có hiện tƣợng bất thƣờng. 

 Giảm thiểu chi phí hoạt động và quản lý – dẫn đến chi phí điện giảm đối với 

khách hàng. 

 Giảm thiểu nhu cầu sử dụng điện trong thời gian cao điểm. 
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 Hỗ trợ khả năng kết hợp với các nguồn sản xuất năng lƣợng sạch có quy mô 

lớn khác. 

 Hỗ trợ khả năng kết hợp hệ thống sản xuất điện tƣ nhân, bao gồm hệ thống 

năng lƣợng tái tạo. 

 Tăng cƣờng an ninh mạng lƣới điện. 

 
Hình 8 Mô hình phân phối điện năng trước và sau khi ứng dụng Mạng lưới điện thông minh 

 
Hình 9 Mối quan hệ tương tác trong mạng lưới điện thông minh 
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4.3 Dữ liệu lớn (Big data) 

Dữ liệu lớn (Big Data) và các công cụ phân tích dữ liệu là đề tài đang có những 

chuyển biến thú vị ở ngành năng lƣợng, cũng nhƣ ở hầu hết các ngành công nghiệp 

khác. Theo nghiên cứu của O‟Reilly (2016), hơn 80% các tổ chức trên Thế giới coi 

Big Data là ƣu tiến chiến lƣợc – những công ty có khả năng khai thác dữ liệu thƣờng 

xây dựng chiến lƣợc nhanh hơn gấp 5 lần đối thủ cạnh tranh, có gấp 2 lần khả năng 

đạt chỉ số tài chính đứng đầu trong ngành và có khả năng đạt đƣợc kết quả chiến lƣợc 

triển khai theo dự tính gấp 3 lần so với những đơn vị không sử dụng công cụ phân tích 

dữ liệu. 

Đối với ngành điện, Big Data có tiềm năng đƣa một đơn vị sản xuất, truyền tải 

và phân phối trở thành đơn vị đứng đầu trong ngành. Từ quá trình phân tích đúng dữ 

liệu, xác định lĩnh vực tiềm năng, tiết kiệm chi phí đến quản lý nguồn nhân lực, Big 

Data có thể giúp cải thiện hiệu suất hoạt động gấp nhiều lần ở quy mô toàn tổ chức. 

Với công nghệ hệ thống công tơ điện thông minh, một công tơ điện có thể cập nhật dữ 

liệu 15 phút một lần. Điều này tƣơng đƣơng với 96 chỉ số đọc mỗi ngày và 2.880 số 

đọc mỗi công tơ trong 1 tháng. 

Big Data trong ngành điện thƣờng theo dõi những chỉ số sau: 

o Khối lƣợng: Khối lƣợng dữ liệu. 

o Chủng loại: Loại và đặc điểm dữ liệu. 

o Tốc độ: Tốc độ tiếp nhận dữ liệu. 

o Đồng bộ: Tính đồng bộ của dữ liệu. 

o Chất lƣợng: Chất lƣợng dữ liệu. 

 
Hình 10 Ví dụ so sánh lượng điện sử dụng giữa cá nhân, trung bình và trong khu vực 

4.4 Sử dụng máy bay không ngƣời lái (Unmanned Aerial Vehicles – UAV) 

UAV cho phép đơn vị điện giám sát tài nguyên, thiết bị điện; tính năng hiện đại 

cho phép UAV vẽ bản đồ địa hình và mô hình 3D của mạng lƣới điện ở khu vực khó 

tiếp cận, hoặc trong tình trạng khí hậu khắc nghiệt. Công việc này hiện đang đƣợc 
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thực hiện bởi máy bay trực thăng – sử dụng UAV đƣợc cho là giải pháp chi phí thấp 

và an toàn hơn. 

 
Hình 11 Dịch vụ kiểm tra dây điện bằng UAV (Drone) 

4.5 Bán lẻ hóa (Retailization) 

Một giải pháp đang đƣợc nhiều đơn vị năng lƣợng trên Thế giới khai thác là 

“Bán lẻ hóa” (Retailization). Bán lẻ hóa là sự phát triển mối quan hệ trực tiếp giữa 

khách hàng với công ty điện – tƣơng tự nhƣ internet banking hay mua hàng trực tuyến. 

Các bƣớc đầu của nỗ lực này bao gồm cho phép ngƣời sử dụng truy cập trực tuyến 

trên điện thoại về lƣợng điện sử dụng, các giải pháp quản lý điện, cung cấp hóa đơn 

trực tuyến và trả tiền trực tuyến. Năm 2015, chỉ 40% khách hàng nhận đƣợc thông tin 

các trƣờng hợp mất điện trực tiếp từ công ty điện. 

 
Hình 12  Ứng dụng của SP Utilities 

Ứng dụng công ty SP Utilities (Singapore) cho phép người sử dụng truy cập hóa 

đơn tiền điện, trả tiền điện trực tuyến, tham khảo xu thế sử dụng điện trong khu vực 

sinh sống, tham khảo chỉ số công tơ điện, nước, ga... 
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4.6 Sạc cảm ứng/không dây 

Còn gọi là năng lƣợng không dây – sạc điện cảm ứng cho phép khách hàng sử 

dụng năng lƣợng điện di động. Hiện tại, công nghệ sạc cảm ứng yêu cầu thiết bị di 

động đƣợc đặt trên bộ sạc không dây và không đƣợc sử dụng, cũng nhƣ tốn nhiều 

năng lƣợng và thời gian hơn sạc thông thƣờng. Trong môi trƣờng kinh tế điện tử ngày 

một phát triển, đây là lĩnh vực mà các nhà sản xuất/phân phối điện và cơ quan nhà 

nƣớc không thể bỏ qua và cần chú ý theo dõi. 

 
Hình 13 Bộ sạch cảm ứng của Apple 

5 KHUYẾN NGHỊ 

Hiệp hội điện năng Canada (CEA) đã đƣa ra những khuyến nghị sau để đảm bảo 

các đơn vị sản xuất, truyền tải và phân phối điện có định hƣớng chung và liên tục đầu 

tƣ trong nỗ lực đổi mới sáng tạo trong tƣơng lai: 

 Đồng bộ hóa ƣu tiên và mục tiêu 

 Giám sát quá trình hiện đại hóa mạng lƣới điện ở quy mô quốc gia 

 Tham khảo cách làm tốt nhất trên Thế giới. 

 Tổng hợp ngân sách tài trợ sáng tạo để giảm rủi ro và chia sẻ giải thƣởng  

 Chia sẻ những bài học trong ngành  

 Chuẩn hóa kiến thức  

 Thông tin và tƣơng tác với khách hàng  

5.1 Giải pháp xử lý tình trạng giá điện tăng 

Với khoản tái đầu tƣ đang trên đà tăng, những đơn vị điện lực đã đƣa ra một số 

giải pháp để hạn chế giá thành điện tăng quá cao: 

 Gia tăng khối lượng điện bán để tăng hiệu suất của chi phí vận hành trên khối 

lượng kilowatt/giờ 

 Thay đổi quan niệm về chất lượng dịch vụ điện của khách hàng 

 Cải thiện chất lượng dịch vụ điện cho khách hàng:  

5.2 Đẩy mạnh vị thế của khách hàng trong hệ sinh thái điện 

Tài liệu Tầm nhìn 2050 của CEA cho thấy: 
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“Công nghệ đổi mới đã đẩy mạnh vai trò của khách hàng trong hệ thống điện. 

Khi khách hàng dần có vai trò trọng tâm hơn, các công ty năng lượng cũng có thể 

quản lý những vấn đề phức tạp dễ dàng hơn. Dịch vụ cá nhân hóa sẽ có vai trò quan 

trọng trong hệ thống điện trong tương lai, mang lại sự vận hành hiệu quả hơn từ quá 

trình sản xuất đến phân phối điện.” 

Ngoài khả năng tăng cƣờng hiệu quả hoạt động mạng lƣới điện, sự tăng cƣờng 

về vai trò của khách hàng sẽ mang lại: 

 Giảm thiểu chi phí hoạt động từ phía mạng lƣới điện, giảm thiểu khả năng 

tăng giá điện. 

 Cung cấp cho khách hàng công cụ quản lý chi phí sử dụng của mình (tiết kiệm 

điện, hạn chế sử dụng trong giờ cao điểm) 

 Tăng cƣờng chất lƣợng dịch vụ điện qua dịch vụ khách hàng, dịch vụ mới… 

Xây dựng mối tƣơng tác 2 chiều giữa công ty điện và khách hàng: nhà cung cấp 

điện có thể hƣớng dẫn cho khách hàng những lợi ích của nền tảng công nghệ; khách 

hàng có thể liên lạc trực tiếp về nhu cầu sử dụng điện của mình. 
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PHỤ LỤC 3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG  

VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 

1. Tóm tắt cơ chế chính sách lao động/lƣơng/bảo hiểm của nhà nƣớc đối 

với tập đoàn nhà nƣớc và dự báo xu hƣớng chính sách đối với DN nhà nƣớc đến 

2030 

Đối với các Tập đoàn nhà nƣớc, Nhà nƣớc quản lý ở các khía cạnh sau: 

(1) Nhà nƣớc quản lý tiền lƣơng thông qua chính sách về mức lương tối thiểu 

vùng: bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật. 

Định hƣớng chính sách tiền lƣơng tối thiểu sẽ điều chỉnh tăng đảm bảo mức sống tối 

thiểu và sẽ đƣợc điều chỉnh căn cứ vào mức độ tăng trƣởng kinh tế, lạm phát/chỉ số 

giá tiêu dùng, năng suất lao động,... (xu hƣớng bằng và cao hơn chỉ số giá CPI hàng 

năm). 

Đơn vị: nghìn đồng/người/tháng 

Vùng 

10/ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2011-2012 

Vùng I 2000 2350 2700 3100 3500 3750 3980 

Vùng II 1780 2100 2400 2750 3100 3320 3530 

Vùng III 1550 1800 2100 2400 2700 2900 3090 

Vùng IV 1400 1650 1900 2150 2400 2580 2760 

Bảng 5 Tiền lƣơng tối thiểu vùng, giai đoạn 2011-2018 

Nguồn: Thống kê mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ 

Xu hƣớng điều chỉnh mức lƣơng tối thiểu từ 2009 đến nay cho thấy có sự giãn 

cách giữa các vùng ngày càng tăng, giữa vùng 1 và vùng 4 chênh lệch đến khoảng 

hơn 1 triệu đồng.  

                         Đơn vị: nghìn đồng/người/tháng 

 
Hình 14 Tiền lƣơng tối thiểu vùng, tiền lƣơng cơ sở giai đoạn 2009-2017 
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Nguồn: Thống kê mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ 

*Mức lương vùng 4 trước 1/10/2011 bằng tiền lương tối thiểu chung = tiền 

lương cơ sở. 

Đối với EVN, các đơn vị trải dài trên toàn quốc, như vậy việc áp dụng mức 

lương tối thiểu là khá phức tạp, Tập đoàn đã quy định thống nhất đảm bảo mức 

lương tối thiểu vùng 1, do vậy, phần đảm bảo theo tiền lương tối thiểu là khá hợp lý.  

(2) Chính sách tiền lƣơng đối với doanh nghiệp vốn nhà nƣớc – Tập đoàn Điện 

lực VN  - với vai trò quản lý vốn sở hữu nhà nƣớc.  

Nhà nƣớc quản lý tiền lƣơng thông qua chính sách về mức lƣơng tối thiểu vùng. 

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp nhà nƣớc và doanh nghiệp cổ phần nhà nƣớc chiếm cổ 

phần chi phối 51% trở lên, nhà nƣớc có chính sách tiền lƣơng riêng - với vai trò quản lý 

vốn sở hữu nhà nƣớc.  

Cùng với quá trình phát triển kinh tế thị trƣờng, các chính sách tiền lƣơng trong 

quản lý nhà nƣớc về tiền lƣơng ở các DNNN cũng có sự thay đổi theo hƣớng nhà 

nƣớc không can thiệp trực tiếp đến hệ thống tiền lƣơng của doanh nghiệp mà tiến đến 

trao quyền cho các doanh nghiệp, bao gồm các quyền: quyết định thang lƣơng, bảng 

lƣơng, các hình thức trả lƣơng, chế độ trả lƣơng, định mức lao động.... sau khi thỏa 

thuận, thống nhất với ngƣời lao động/đại diện ngƣời lao động và đƣợc chủ sở hữu phê 

duyệt. 

Có thể tổng quan tóm tắt khái quát những thay đổi về chính sách tiền lƣơng đối 

với DNNN qua các mốc giai đoạn sau: 
Nội dung Trƣớc 1/5/2013 

(BLLĐ 2012) 

2013- 2015 2016 

1. Nguồn quỹ tiền 

lƣơng, đƣợc xác 

định dựa trên: 

- Đơn giá kế hoạch 

- Lao động kế hoạch 

- Doanh thu kế hoạch 

- Lao động thực tế thực 

hiện 

- Lợi nhuận/doanh thu 

thực hiện 

- Quỹ tiền lƣơng thực tế 

thực hiện 

- Lao động định biên 

(Chủ sở hữu chịu trách 

nhiệm LĐ định biên 

cần thiết) 

- Quỹ tiền lƣơng kế 

hoạch theo hiệu qủa 

của năm trƣớc liền kề 

- Tạm ứng theo kế 

hoạch 

- Quyết toán theo thực 

tế thực hiện 

Đối tƣợng:  

 

- chung - Các doanh nghiệp chia 

theo quy mô lợi nhuận, 

- NLĐ và  

- VCQL 

- Các doanh nghiệp 

chia theo quy mô lợi 

nhuận và theo ngành 

- NLĐ và  

- NQL 

2. Phân phối 

(Thang, bảng 

lƣơng)  

- Áp dụng thang, bảng 

lƣơng của Nhà nước 

quy định làm căn cứ 

trả lương cơ bản;  

- Mức lƣơng cơ bản: 

- Áp dụng thang, bảng 

lƣơng của DN tự xây 

dựng 

- Mức lƣơng thấp nhất 

đảm bảo cao hơn tiền 

- Áp dụng thang, bảng 

lƣơng của DN tự xây 

dựng 

- Mức lƣơng thấp nhất 

đảm bảo cao hơn tiền 
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hệ số x tiền lương 

tối thiểu chung. 

- Lƣơng hiệu quả: DN 

tự quy định theo quy 

chế trả lƣơng. 

lương tối thiểu vùng 

- Lƣơng cơ bản và lƣơng 

hiệu quả có thể cùng 

hoặc khác TBL DN 

xây và đăng ký để nộp 

BHXH 

lương tối thiểu vùng 

- Lƣơng cơ bản và 

lƣơng hiệu quả có thể 

cùng hoặc khác TBL 

DN xây và đăng ký 

để nộp BHXH 

3. Căn cứ đóng 

BHXH 

- Đóng BHXH dựa 

trên TBL nhà nƣớc 

và tiền lương tối 

thiểu chung 

- đóng BHXH liên quan 

với TBL của DN và 

đảm bảo cao hơn tiền 

lƣơng tối thiểu vùng 

- đóng BHXH liên 

quan với TBL của 

DN và đảm bảo cao 

hơn tiền lƣơng tối 

thiểu vùng và phụ 

cấp. 

Chính sách tiền lƣơng đối với DNNN 2016 

Năm 2016, Chính phủ đã ban hành 3 nghị định nhằm quản lý lao động, tiền 

lƣơng trong các doanh nghiệp có vốn Nhà nƣớc là: Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 

13/6/2016 quy định quản lý lao động tiền lƣơng và tiền thƣởng đối với ngƣời lao động 

làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ (thay thế 

nghị định số 50/2013/NĐ-CP); Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định 

tiền lƣơng, thù lao, tiền thƣởng đối với ngƣời quản lý công ty TNHH MTV do Nhà 

nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ (thay thế nghị định số 51/2013/NĐ-CP); Nghị định 

53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định quản lý lao động, tiền lƣơng, tiền thƣởng 

đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nƣớc. 

a) Những quy định về nguồn (tổng quỹ tiền lương): 

- Cách xác định nguồn/tiêu chí xác định: Tƣơng tự nhƣ cách xác định của giai 

đoạn trƣớc (NĐ 50, 51 năm 2013), tuy nhiên khắc phục những hạn chế của chính sách 

đó, NĐ 51, 52 năm 2016 đã điều chỉnh: Xây dựng quỹ tiền lƣơng kế hoạch theo kết 

quả sản xuất kinh doanh của năm trƣớc, lao động định biên giao cho chủ sở hữu kiểm 

soát và chịu trách nhiệm, tránh tuyển dụng không hợp lý.  

- Quỹ tiền lƣơng chia theo các nhóm đối tƣợng: Tƣơng tự nhƣ quy định tạiNĐ 

50, 51 (năm 2013), NĐ mới (năm 2016) đã bổ sung thêm quy định về quỹ tiền lƣơng 

viên chức quản lý về hệ số tăng thêm theothực tế  kết quả sản xuất kinh doanh so với 

kế hoạch. Mức lƣơng của VCQL đƣợc bổ sung cơ sở xác định theo quy mô lợi nhuận 

kế hoạch, theo mức lợi nhuận chia theo ngành (Dầu khí; điện, viễn thông,...). Mức tối 

đa tăng thêm là 1 lần. 

- Đánh giá chính sách: Chính sách ban hành đã quy định những nội dung nhằm 

khắc phục những hạn chế của chính sách trƣớc, tuy nhiên, vẫn chạy theo thực tiễn, 

chƣa thật sự quản lý đƣợc theo hiệu quả thực sự của các DNNN. Chƣa tính đến các 

yếu tố vay nợ cao, suất đầu tƣ cao. 

b) Phân phối 

- Thang bảng lƣơng: Theo TBL DNNN tự xây dựng, đảm bảo các nguyên tắc 

của nhà nƣớc. 
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- Đánh giá chính sách: Giai đoạn này DNNN chịu tác động kép của 2 chính sách: 

tiền lƣơng (TBL) và BHXH, gây khó khăn về chi phí cho các DNNN, đặc biệt là DN 

sử dụng nhiều lao động. 

c) Chi phí/tham gia BHXH 

Theo nhóm đối tƣợng: 

- Ngƣời quản lý: theo bảng hệ số lƣơng theo chức danh đƣợc quy định. Cách tính 

đóng, hƣởng giống quy dịnh đối với lao động khu vực hƣởng lƣơng ngân sách nhà 

nƣớc. 

- Ngƣời lao động: Theo mức lƣơng ghi trên HĐLĐ, căn cứ theo TBL của DN 

xây dựng. Mức đóng tăng thêm bao gồm mức lƣơng và các khoản phụ cấp. 

- Đánh giá chính sách: Mức đóng BHXH của VCQL và NLĐ lại càng khác 

nhau, dẫn đến mức đóng BHXH của các chức danh lãnh đạo của DN (ví dụ trƣởng 

Ban, Phòng) cao hơn mức đóng BHXH của VCQL. Đây là một khó khăn cho DNNN 

khi xây dựng, xác định mức lƣơng của NLĐ. 

Ngoài ra, năm 2016 cũng ban hành đƣợc NĐ 53, quy định tiền lƣơng của ngƣời 

đại diện vốn nhà nƣớc đối với các DNCP Nhà nƣớc chiếm cổ phần chi phối. Đây là 

chính sách đầu tiên quản lý đối với DNCP này. Trƣớc đây, không có quy định, do vậy 

các DNCP này khá khó khăn trong thực hiện vì không có chế tài cụ thể, đa phần thực 

hiện giống DNNN, nhƣng không thực sự phù hợp. NĐ 53 quy định tƣơng tự cách quy 

định đối với VCQL ở DNNN nhƣng không chia theo chức danh mà chỉ quy định cho 

1 chức danh chung là ngƣời quản lý công ty chuyên trách, mức lƣơng cơ bản là 36 

triệu đồng/tháng. Hệ số tăng thêm lên đến (2,5 lần + 20% * mức lƣơng cơ bản).  

Đánh giá chung về chính sách tiền lƣơng giai đoạn 2009-2016 

Ƣu điểm 

Về chính sách tiền lƣơng tối thiểu: đã tạo ra lƣới bảo vệ ngƣời lao động, chống 

bóc lột, chống nghèo đói. Việc tăng tiền lƣơng tối thiểu hàng năm theo mức tăng giá 

cả sinh hoạt và tăng trƣởng kinh tế đã giúp ngƣời lao động thuộc đối tƣợng hƣởng 

lƣơng tối thiểu có thể bảo đảm tƣơng đối cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, cũng giúp 

ngƣời lao động đƣợc chia sẻ các thành tựu phát triển kinh tế của cả nƣớc và trong từng 

vùng. 

Về việc cho phép doanh nghiệp tự xây dựng thang, bảng lƣơng (bắt đầu thực 

hiện từ Bộ luật Lao động 2012): đã bảo đảm sự linh hoạt, phù hợp của các mức tiền 

lƣơng phù hợp với điều kiện khi thị trƣờng lao động phát triển, tạo điều kiện cơ chế 

thoả thuận tiền lƣơng, xây dựng cơ chế tiền lƣơng, quan hệ tiền lƣơng giữa các loại 

lao động hợp lý, khuyến khích và thu hút đƣợc ngƣời giỏi; tăng cƣờng vai trò của tổ 

chức công đoàn trong xác định tiền lƣơng, góp phần xây dựng quan hệ lao động lành 

mạnh. 

Về việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách tiền lƣơng: Nhà nƣớc thực 

hiện hƣớng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ, kết nối, cung cấp các thông tin về thị trƣờng lao 

động nhƣ nhu cầu lao động, tiền lƣơng, thu nhập của các loại lao động trên thị trƣờng... 

để ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động gặp gỡ, thỏa thuận công việc, tiền lƣơng;  
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Bên cạnh đó Nhà nƣớc kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý các sai phạm của 

doanh nghiệp, khắc phục các khiếm khuyết của thị trƣờng bảo đảm cho thị trƣờng lao 

động ổn định và phát triển lành mạnh. 

Hạn chế 

Những quy định về tiền lƣơng – mức đóng BHXH có sự khác biệt giữa ngƣời lao 

động và viên chức quản lý gây khó khăn cho doanh nghiệp, không hợp lý đối với 

VCQL. 

 

2. Phân tích, đánh giá lịch sử và hiện trạng cơ chế, chính sách, chế độ 

lƣơng/thƣởng của EVN 

- Lịch sử chính sách tiền lƣơng của EVN cũng phản ánh bức tranh về hiện trạng cơ 

chế, chế độ giống các DNNN. Bị quy định bởi các quy định của Nhà nƣớc, giống nhƣ 

các DNNN khác, cơ chế quản lý tiền lƣơng đối với doanh nghiệp nhà nƣớc chƣa thực 

sự gắn đƣợc tiền lƣơng của ngƣời lao động với năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh. 

Bên cạnh đó, chƣa tách bạch giữa tiền lƣơng của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

với Ban giám đốc, trong đó Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên là ngƣời đại diện cho 

chủ sở hữu, nhƣng hƣởng lƣơng chung với Ban giám đốc và do doanh nghiệp chi trả, làm 

giảm tính khách quan, độc lập và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.  

- Cũng nhƣ doanh nghiệp nhà nƣớc khác, vấn đề tồn tại lịch sử đó là có xu hƣớng 

chung đẩy tiền lƣơng lên cao, trong khi năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh 

doanh thấp, dẫn đến tiền lƣơng trả cho lao động có trình độ thấp thƣờng cao hơn so với 

thị trƣờng, tiền lƣơng trả cho lao động có trình độ tay nghề cao lại quá thấp so với thị 

trƣờng, dẫn đến sự dịch chuyển lao động có trình độ từ khu vực doanh nghiệp nhà nƣớc 

sang các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc; ngƣợc lại lao động có trình độ tay nghề thấp thì 

cố gắng bám chặt làm việc trong khu vực nhà nƣớc khó khăn cho việc tái cơ cấu lao động 

trong doanh nghiệp nhà nƣớc.  

- Tiền lƣơng trong DNNN chƣa phản ánh đúng giá trị và giá cả trên thị trƣờng 

lao động. Việc trả lƣơng trong các doanh nghiệp vẫn còn bình quân, chƣa khuyến 

khích ngƣời có trình độ chuyên môn, tay nghề cao và những ngƣời có năng lực
1
. 

- EVN cũng đang hƣớng tới sử dụng các công cụ quản trị hiện đại, nhƣ việc trả 

lƣơng theo hiệu quả, đƣợc xác định trên cơ sở KPI, tuy nhiên, đang trong những giai 

đoạn đầu thực hiện, việc xây dựng chỉ số KPI, việc theo dõi và đánh giá cũng chƣa 

phản ánh đúng mức độ hoàn thành và hiệu quả. 

3. Đánh giá về định mức lao động 

Tƣơng tự chính sách tiền lƣơng, khi Nhà nƣớc quản lý trên cơ sở kế hoạch, định 

mức lao động đƣợc các DNNN xây dựng rất lỏng, định mức lao động kế hoạch không 

phản ánh thực tế thực hiện. Tuy nhiên, kể từ 2013, Nhà nƣớc quản lý và các căn cứ 

xác định quỹ tiền lƣơng theo lao động thực tế thực hiện, dẫn đến hầu hết các DNNN 

                                              

1
 ThS. Phạm Thị Tường Vân, Tiền lƣơng trong doanh nghiệp nhà nƣớc, ngày 30/09/2015 10:55:00,  

www.mof.gov.vn/.../portal/.../ncvtd_chitiet                                                   
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đều xây dựng lại định mức gần với thực tiễn thực hiện hơn. Đặc biệt, từ 2016 (NĐ 51, 

NĐ 52) cùng với chính sách tự chủ hơn của DN, các quy định đồng thời cũng có tính 

hệ thống hơn khi vai trò, trách nhiệm về quản lý lao động cũng đƣợc đẩy mạnh hơn. 

TGĐ phải có trách nhiệm rà soát, báo cáo Chủ tịch HĐTV hàng năm. 

Công tác xây dựng, rà soát định mức lao động của EVN cũng đƣợc thực hiện 

khá sớm; Rà soát, điều chỉnh định mức lao động sau một số năm thực hiện, xu hƣớng 

ngày càng thực chất. Bên cạnh đó, trong thực tiễn, việc tuyển dụng lao động cũng 

đƣợc EVN quản lý khá chặt trong những năm gần đây. Tuy nhiên cũng chƣa hoàn 

toàn triệt để do thay đổi công nghệ diễn ra nhanh chóng cùng những yếu tố ảnh hƣởng 

khác. Công việc này đòi hỏi phải đƣợc rà soát, điều chỉnh hàng năm.  

4. Khuyến cáo chính sách tiền lƣơng EVN tới 2025/2030 

Theo Nghị quyết 27/TW, từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 

Chính sách tiền lƣơng đối với DNNN:  

- Từ năm 2021, Nhà nƣớc định kỳ điều chỉnh mức lƣơng tối thiểu vùng trên cơ 

sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lƣơng quốc gia. Các doanh nghiệp đƣợc thực hiện 

chính sách tiền lƣơng trên cơ sở thƣơng lƣợng, thoả thuận giữa ngƣời sử dụng lao 

động với ngƣời lao động và đại diện tập thể ngƣời lao động; Nhà nƣớc không can 

thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lƣơng của doanh nghiệp. 

- Nhà nƣớc thực hiện quản lý lao động, tiền lƣơng trong doanh nghiệp nhà nƣớc 

theo phƣơng thức khoán chi phí tiền lƣơng gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp vào năm 2030. 

- Nhà nƣớc quy định nguyên tắc chung để xác định tiền lƣơng và tiền thƣởng đối 

với doanh nghiệp nhà nƣớc gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, hƣớng đến bảo đảm mặt bằng tiền lƣơng trên thị trƣờng. Thực hiện giao khoán 

chi phí tiền lƣơng, bao gồm cả tiền thƣởng trong quỹ lƣơng gắn với nhiệm vụ, điều 

kiện sản xuất kinh doanh, ngành nghề, tính chất hoạt động của doanh nghiệp; từng 

bƣớc tiến tới thực hiện giao khoán, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với kết quả, 

hiệu quả quản lý và sử dụng vốn nhà nƣớc của doanh nghiệp. 

- Phân định rõ tiền lƣơng của ngƣời đại diện vốn nhà nƣớc với tiền lƣơng của 

ban điều hành; thực hiện nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì ngƣời đó đánh giá và trả 

lƣơng.  

- Đối với doanh nghiệp làm nhiệm vụ bình ổn thị trƣờng theo nhiệm vụ đƣợc 

Nhà nƣớc giao thì tính toán, xác định để loại trừ những chi phí bảo đảm thực hiện 

nhiệm vụ bình ổn thị trƣờng, làm cơ sở xác định tiền lƣơng, tiền thƣởng của ngƣời lao 

động và ngƣời quản lý doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp dịch vụ công ích, Nhà 

nƣớc tính đúng, tính đủ chi phí tiền lƣơng phù hợp với mặt bằng thị trƣờng vào chi phí, 

đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích. Nhà nƣớc thực hiện chính sách điều tiết thu nhập 

bảo đảm hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp, ngƣời quản lý, ngƣời lao động và Nhà 

nƣớc. 

Với các định hƣớng quản lý của nhà nƣớc vê chính sách tiền lƣơng DNNN, rõ 

ràng các DNNN đƣợc phân quyền, tạo cơ hội tự chủ, tự định đoạt nhiều hơn; gắn với 
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thị trƣờng, đặc biệt với cách mạng công nghệ 4.0, chính sách tiền lƣơng gắn với thu 

hút, sử dụng nhân tài cần phải thực hiện mạnh mẽ hơn.  

Các nguyên tắc đảm bảo công bằng, khuyến khích cần đƣợc tăng cƣờng. EVN 

cần xây dựng lƣơng theo vị trí, so sánh tƣơng quan với khu vực thị trƣờng nhằm đảm 

bảo tính thu hút. Lƣơng hiệu quả tƣơng ứng mức độ đóng góp. 
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PHỤ LỤC 4. ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ  

VÀ PHẦN MỀM HRMS 

6 GIÁI PHÁP TRONG NGẮN HẠN: HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CẤP HRMS 2.0 

Nhƣ tƣ vấn đã đề cập ở trên, việc thay đổi quy trình trong một doanh nghiệp lớn 

là điều không dễ dàng và anh chóng, thời gian có thể tính theo chu kỳ hàng năm với 

mỗi thay đổi. Do vậy, việc duy trì một giải pháp đáp ứng quy trình hiện tại và có thể 

có chỉnh sửa nhỏ để đáp ứng các thay đổi quy trình là điều cần thiết. Dƣới đây, tƣ vấn 

đề xuất các điều chỉnh nâng cấp cho hệ thống HRMS 2.0 hiện tại để đáp ứng giai đoạn 

ngắn của EVN. 

6.1 Cải thiện tính thân thiện bằng việc xây dựng mobile app 

Mục tiêu có thể phân giai đoạn nhƣ sau: 

 Bƣớc 1 (6 tháng): tăng cƣờng tính thân thiện, đƣa vào các tính năng cơ bản 

nhƣ: thống kê, báo cáo số liệu. Hiện thị trạng thái tức thời của nhân sự. Hiển thị thông 

tin cá nhân, danh bạ, cho phép gửi thƣ, tin nhắn từ tra cứu. Tra cứu cơ cấu tổ chức, 

chắc năng nhiệm vụ. 

 Bƣớc 2 (1 năm): Bổ sung tính năng e-learning cho app. Cho phép tra cứu 

khung năng lực cho từng vị trí. Phần mềm chủ động thông báo, thúc giục ngƣời sử 

dụng học tập để bổ sung kỹ năng cho mình. Phần mềm đóng vai trò là ngƣời hƣớng 

dẫn nhân sự phát triển, tƣ vấn cho nhân sự để tự bồi dƣỡng, đáp ứng yêu cầu công 

việc. 

 Bƣớc 3 (2 năm và lâu hơn): Phần mềm bổ sung sự liên thông với các phần 

mềm giao việc để cung cấp các dịch vụ khác cho nhân sự. Khi đó phần mềm không bó 

hẹp trong phạm vi phục vụ công tác nhân sự nữa. Khi mọi ngƣời đã có thiện cảm và 

thói quen sử dụng phần mềm trên di động thƣờng xuyên, thì phần mềm cũng không 

giới hạn trong việc cung cấp tiện ích cho ngƣời dùng. 

6.2 Tăng cƣờng khả năng đánh giá, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá 

Phần mềm đã thiết kế tính năng đánh giá thông qua chỉ số KPI/BSC. Nhƣng 

phần mềm không tự động sinh ra các chỉ số đó. Hiệu quả nằm ở công tác thiết kế và 

quran lý bộ chỉ số. Vì vậy tƣ vấn khuyến nghị tập đoàn tập trung xây dựng và thống 

nhất bô chỉ số để áp dụng và phần mềm.  

6.3 Tăng cƣờng khả tích hợp với các hệ thống khác 

Trong pha tiếp theo, tƣ vấn đề nghị tích hợp liên thông số liệu của các phần mềm 

khác nhƣ e-office, các phần mềm giao việc, các phần mềm quản lý công việc theo 

chuyên ngành, các hệ thống quản lý hành chính,… Điều này cần sự tập trung tổng lực 

của bộ phận CNTT, sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bộ phận quản lý với nhau. 

6.4 Giải pháp xây dựng hệ thống E-learning hiện đại 

Cần xây dựng bộ khung năng lực cho các vị trí nhân sự, bộ tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề, cơ sở dữ liệu các chƣơng trình đào tạo và kiểm tra đánh giá. Cần thiết kế phân 

hệ đào tạo thành một ứng dụng e-learning chạy đồng thời trên cả máy tính và thiêt bị 

di động. 
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Cần số hóa các bài giảng, đào tạo giảng viên về bài giảng e-learning theo mô 

hình Active Learning 5 bƣớc (Prensentation – Investitation – Simulation – Practical 

Task – Assessment), và ứng dụng công nghệ video, công nghệ bài giảng điện tử tƣơng 

tác,… để chuẩn hóa kho dữ liệu tự bồi dƣỡng của tập đoàn. 

 
Hình 15 Mô hình hệ thống LMS elearning cho doanh nghiệp 

Với nhu cầu trên, chúng tôi đề xuất EVN cần xây dựng một hệ thống đào tạo 

trực tuyến (e-learning) tổng thể, tích hợp với phần mềm nhân sự, bao gồm. Nó giúp 

EVNcải thiện văn hóa học tập của mình và hỗ trợ tập đoàn chuyển đổi thành một tổ 

chức học tập. 

Hệ thống phải cho phép dễ dàng định cấu hình và triển khai quy trình học tập & 

phát triển cho tổ chức, nhóm và cho cá nhân. Môi trƣờng học tập trực quan và đƣợc cá 

nhân hóa khuyến khích ngƣời học đóng góp vào các hoạt động học tập và đánh giá, từ 

đó cải thiện hiệu suất của cả tổ chức. 

Về công nghệ, tƣ vấn  đề xuất hệ thống đƣợc xây dựng trên các nguyên tắc SOA 

cung cấp tích hợp liền mạch với các ứng dụng bên ngoài và doanh nghiệp, có khả 

năng mở rộng. Mô hình tổng quan hệ thống nhƣ Hình 15: 
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Tóm tắt chức năng của hệ thống:  

 
Hình 16 Chức năng của hệ thống 

Hệ thống cần hỗ trợ các phƣơng thức học tập bồi dƣỡng khác nhau nhƣ tự học 

tự bồi dƣỡng (self learning), tổ chức đào tạo tập trung theo lớp, đào tạo kết hợp các 

phƣơng thức, và đánh giá trực tuyến, ngân hàng câu hỏi. Một chƣơng trình đào tạo có 

thể đƣợc tạo ra từ sự kết hợp các phƣơng thức đào tạo khác nhau. 

6.4.1 Đề xuất tính năng của người học 

 Học trực tuyến 

 Quản lý lớp học mình tham gia 

 Kiểm tra đánh giá 

 Báo cáo, kết quả 

6.4.2 Chức năng cho giáo viên 

 Ra bài kiểm tra, đánh giá trong quá trình học 

 Đánh giá năng lực của các học viên 

 Lập chƣơng trình và tạo khóa học theo kế hoạch phát triển của một vị trí 

 Tạo báo cáo đánh giá trình độ của học viên và khuyến nghị về khoảng cách 

thiếu hụt so với yêu cầu. 

 Phê duyệt/Từ chối yêu cầu khóa học trực tuyến của thành viên nhóm 

6.4.3 Chức năng cho quản trị viên 

 Quản lý chung 

 Chính sách đào tạo 

 Quản lý đào tạo và lớp học 

 Quản lý năng lực 
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 Báo cáo 

6.4.4 Khả năng tích hợp 

Khi thiết kế theo kiến trúc SOA, hệ thống có khả năng tích hợp với nhiều hệ 

thống phần mềm khác trong doanh nghiệp, ví dụ nhƣ ERP, các mobile app, quản lý tài 

sản, quản lý hồ sơ nhân sự, phần mềm giao việc,… 

Các tiêu chuẩn thiết kế về chức năng quản lý ngƣời dùng: đề nghị tham khảo và 

tuân thủ: Windows Active Directory,  LDAP, SAP, PeopleSoft, ADFS, các chuẩn dịch 

vụ và phần mềm đang thực hiện tại EVN. 

Các chuẩn thiết kế về chức năng thanh toán: Authorize.NET, PayPal, tuân thủ 

quy định bảo mật thanh toán với các tổ chức tài chính trong nƣớc, Các tiêu chuần liên 

kết với các ngân hàng trong nƣớc. 

Các chuẩn hội nghị truyền hình đƣợc đề nghị tích hợp: Adobe connect, 

GoToMeeting / GotoTraining , MS Lync (skype for business), Bigbluebutton. 

Tích hợp truyền thông mạng xã hội, các tiêu chuẩn tích hợp của: Google+, 

Facebook, Twitter,  LinkedIn, Google Maps, Google Viewer,  

Chuẩn dữ liệu tích hợp: Google Docs, Google Drive, Dropbox, Office 365, 

Adobe PDF. 

6.4.5 Khả năng hoạt động trên nền tảng di động 

Trên thiết bị di động hệ thống cần đƣợc chạy trên hai nền tảng iOS và Android 

 
Hình 17 Ví dụ về mô hình kết nối hệ thống với ứng dụng di động 

Ví dụ giao diện cho mobile apps: 
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Hình 18 Ví dụ giao diện cho mobile apps 

6.4.6 Các tính năng khác cần đưa vào kế hoạch 

1. Nền tảng học tập di động và thích ứng dựa trên video 

2. Phân tích học tập nâng cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big 

Data 

3. Khả năng tìm kiếm dựa trên hiệu suất để nâng cao Phân tích quá trình học tập 

4. Tích hợp Office365 

5. Kế hoạch kế nhiệm 

6.4.7 Đề xuất mô hình Active Learning xây dựng bài giảng điện tử 

 
Hình 19 Mô hình Active Learning 
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Mô hình Active Learning gồm 5 bƣớc: Presentation – Investigation (or 

Exploration) – Simulation – Practical Tasks -  Assessments. Bài giảng theo mô 

hình Active Learning là mô hình sƣ phạm đƣợc nghiên cứu và áp dụng lâu đời trên thế 

giới. Dƣới dự trợ giúp của công nghệ, mô hình Active Learning càng phát huy tác 

dụng, giúp ngƣời học ghi nhớ, hiểu sâu sắc và áp dụng đƣợc kiến thức của chƣơng 

trình vào thực tiễn.  

Vì sao mô hình Active Learning lại giúp ngƣời học hiểu sâu vấn đề, hãy phân 

tích quy trình học tập qua 5 bƣớc sau: 

 Presentation: Phần kiến thức lý thuyết đƣợc trình bày cho học viên 

 Investigation: Phần đào sâu suy nghĩ, đặt tình huống cụ thể, mở rộng vấn đề 

liên quan để giải quyết 

 Simulation: Phần mô phỏng vấn đề, đặt ngƣời học vào tình huống cụ thể để 

kiểm chứng kiến thức, kỹ năng đƣợc học. 

 Practical Tasks: Phân thực hành, thực nghiệm phòng thí nghiệm hoặc trên 

hoàn cảnh thực. 

 Assessment: Phần kiểm tra đánh giá, giúp ngƣời học quay lại kiến thức một 

lần nữa và đánh giá mức độ tiếp thu của mình. 

6.4.8 Lợi ích của hệ thống 

1. Môi trƣờng đƣợc cá nhân hóa cho ngƣời học, giáo viên, chuyên gia, cố vấn để 

cá nhân hóa việc học tập, giảng dạy, đánh giá, cố vấn và các hoạt động cộng tác. 
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Hình 20 Tổ chức nội dung của hệ thống elearning doanh nghiệp2 

2. Hỗ trợ lộ trình phát triển cả nhân của nhân viên nhƣ kiểm tra tuyển dụng, 

chƣơng trình cảm ứng, học liên tục, đánh giá kỹ năng, đánh giá 360 °, đánh giá quảng 

cáo và kế hoạch kế nhiệm. 

3. Tự động hóa quản lý đào tạo bằng cách xác định chính sách đào tạo hoặc học 

tập liên tục, nhân viên có đƣợc các khóa học phù hợp dựa trên vai trò, chỉ định, bộ 

phận và cấp lớp của họ. 

4. Môi trƣờng học tập kết hợp, Cho phép trải nghiệm học tập theo chế độ hỗn 

hợp nhƣ học trực tuyến và lớp học. 

                                              
2
 Tham khảo mô hình WILSON learning 
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5. Truy cập trực quan tài nguyên, bài kiểm tra, tin nhắn và báo cáo của lớp học. 

Điều hƣớng dựa trên bản đồ tƣ duy cho ngƣời học để nhanh chóng thực hiện các hoạt 

động học tập. 

6. Danh mục nội dung học đƣợc kích hoạt bằng cách củng cố tất cả các hoạt 

động học tập và đánh giá của ngƣời học. 

7. Khả năng thuê/mua nhiều nội dung và địa phƣơng hóa để quản lý các hoạt 

động đào tạo và phát triển độc lập cho các chuyên ngành khác nhau. 

8. Tính tức thời trong báo cáo, trong việc truy cập và kiểm tra khóa học, có khả 

năng mở rộng cao dựa trên nhu cầu. 

Kết luận: Giải pháp e-learning chạy trên đa nền tảng trên đây là phù hợp với bối 

cảnh của EVN trong thời kỳ CMCN 4.0. 
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7 CÁC GIẢI PHÁP LÂU DÀI ĐỂ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG 

BỐI CẢNH CMCN 4.0 

Thời đại của Cách mạng công nghiệp 4.0 chính là thời đại của cuộc chuyển đổi 

sang kỷ nguyên số. Ứng dụng của Công nghệ thông tin, kỹ thuật số và dữ liệu đƣợc số 

hóa đã làm thay đổi mạnh mẽ phƣơng thức sản xuất cũng nhƣ phƣơng thức quản trị. 

Trong phần đề xuất này, chúng tôi đi sâu phân tích các giải pháp ứng dụng công nghệ 

trong quản trị nguồn nhân lực. 

Tóm tắt các giải pháp lâu dài, áp dụng thành tựu của CMCN 4.0 

1. Sử dụng hệ thống quản trị nội dung của doanh nghiệp trong quản trị nguồn 

nhân lực “ECM in HR” 

2. Xây dựng hệ thống phân công lập lịch, tối ƣu hóa sử dụng nguồn lực 

3. Xây dựng hệ thống quản lý theo dõi tài sản, tối ƣu hóa việc sử dụng tài sản. 

4. Xây dựng hệ thống mobile app và e-learning hiện đại 

7.1 Sử dụng hệ thống quản trị nội dung của doanh nghiệp trong quản 

trị nguồn nhận lực “ECM in HR” 

7.1.1 Phân tích sự cần thiết 

(Tham khảo: Nghiên cứu của Deloitte)
3
 

Giải thích: ECM – Enterprise Content Management – Hệ thống quản trị nội 

dung của doanh nghiệp 

Hệ thống quản lý nội dung doanh nghiệp phù hợp sẽ cung cấp khả năng loại bỏ 

giấy ở các quy trình bằng cách sử dụng các biểu mẫu điện tử. Với khả năng kiểm soát 

các trƣờng bắt buộc, thực hiện tính toán và xác thực dữ liệu khi đƣợc nhập, hệ thống 

đảm bảo tính toàn vẹn đầy đủ và tin cậy tại điểm nhập liệu. 

Dƣới đây là các lý do tại sao bộ phận nhân sự của bạn cần ECM: 

7.1.1.1 Phòng tránh rủi ro mất mát dữ liệu do thảm họa 

7.1.1.2 Tập hợp báo cáo 

7.1.1.3 Bảo mật thông tin 

7.1.1.4 Quản lý chính sách và thủ tục 

7.1.2 Phân tích hiêu quả ứng dụng “ECM in HR” của SAP Success Factor
4
 

7.1.2.1 Hiệu quả giảm thời gian và chi phí 

 

                                              
3
 Nghiên cứu về ECM in HR của Deloitte 

4
 SAP Success Factor, ECM in HR Oppotunity 
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Hình 21 Hiệu quả tiết kiệm thời gian, chi phí 

7.1.2.2 Cải thiện hiệu suất, bảo mật, giảm thiểu rủi ro 

 
Hình 22  Hiệu suất, bảo mật, rủi ro và chi phí lƣu trữ 

7.1.3 Mô hình Hệ thống quản trị thông tin doanh nghiệp cải tiến (Extended ECM) 

Khi ECM đƣợc ứng dụng vào các hệ thống quản trị khác trong doanh nghiệp 

nhƣ: quản lý chuỗi chung ứng, quản lý sản xuất, quản lý khách hàng, quản lý tài sản, 

quản lý tài chính, quản lý nhân sự, chúng ta sẽ có đƣợc hệ thông ECM mở rộng: 

 
Hình 23  Mô hình hệ thống ECM mở rộng 
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Khu vực làm việc nhân viên > Khu vực làm việc thành viên > Khu vực giao 

công việc >  Khu vực dự án quản trị NNL > Khu vực học tập dự án > Khu vực dự án 

kế thừa 

Tạo dựng > Thu hút > Lƣu trữ > Tìm kiếm > Xem > Báo cáo > …  

 

 
Hình 24 Mô hình tích hợp dữ liệu và giao diện giữ các hệ thống liên kết với ECM 

7.1.4 Chức năng của  (Extended ECM) cho SAP SuccessFactors 

 
Hình 25 Chức năng của ECM cho SAP đề xuất trong mô hình Success Factors 

 Quản lý thông tin tập trung: 

 Quản lý tài liệu 

 Phối hợp giữa các bộ phận 

 Ví dụ giao diện: bảng điều khiển của mỗi cá nhân 

Cán bộ quản trị nhân sự và nhân viên sẽ trang chủ khác nhau (Truy cập trang 

theo vai trò trong tổ chức) 
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Hình 26 Ví dụ giao diện bảng điều khiển của cá nhân 

 Đồng bộ hóa dữ liệu: 3 cấp độ đồng bộ hóa: 

 Khả năng giám sát 360
o
 của nhân viên: 

 
Hình 27 Ví dụ về màn hình làm việc của nhân viên 

 Cấu trúc khu vực làm việc nhân viên: 

 
Hình 28 Khả năng xử lý tài liệu trực tuyến, không giấy tờ 

 Xem tài liệu trực tuyến ngay trên hệ thống 



40 

 

 
Hình 29 Tính năng báo cáo tài liệu quản trị 

 Tính năng báo cáo tài liệu quản trị  

 
Hình 30 Giao diện của ngƣời quản trị 

 
Hình 31 Chức năng tìm kiếm theo từ khóa 

 Chức năng đăng nhập chéo, giúp sử dụng một tài khoản ở nhiều hệ thống. 

 
Hình 32 Chức năng Single Sign On - đăng nhập chéo 



41 

 

7.1.5 Tổng kết về đề xuất ECM in HR 

 
Hình 33 Tổng kết lợi ích khi ứng dụng ECM in HR 

Đây là mô hình quản lý nguồn nhân lực tích hợp, tiên tiến, áp dụng thành tựu của 

CMCN 4.0 nhƣ trí tuệ nhân tạo, big data, cơ chế thanh toán, xác thực, bảo mật, công nghệ 

điện toán đám mây, tích hợp mạng xã hội. Cụ thể các lợi ích: 

 Hệ thống quản trị Quản lý thông tin tập chung: 

 Số hóa và quản lý tài liệu tập trung 

 Tiện lợi khi phối hợp 

 Hiệu quả trong quản trị nguồn lực 

Hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp 

 Tăng sự thỏa mãn của nhân viên. 

 Cải thiện hiệu suất nhân viên. 

 Giảm chi phí quản lý NNL. 

 Giảm chi phí quản lý CNTT & chi phí lƣu trữ. 

 Đảm bảo tính năng quản lý. 

 Ứng dụng nhanh chóng. 

 Giảm rủi ro về luật pháp. 

 Giảm thời gian xử lý dịch vụ khách hàng. 

 Giảm chu kỳ thời gian nhân viên phải liên lạc, trao đổi thông tin 
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PHỤ LỤC 5. BỘ CHỈ SỐ NGUỒN NHÂN LỰC 

#1 – Các chỉ số về nhân khẩu học  

 Số lƣợng ngƣời lao động 

 Độ tuổi trung bình 

 Thời gian lao động trung bình 

 Mức lƣơng trung bình 

 Đa dạng giới (tỷ lệ nam giới và nữ giới)  

  Mức độ đa dạng (căn cứ trên số lƣợng nữ giới, dân tộc thiểu số, ngƣời 

khuyết tật,vv...) 

#2 – Các chỉ số về cơ cấu tổ chức 

 % Tỷ lệ lao động thuộc biên chế 

 Tỷ lệ lao động toàn thời gian 

 Tỷ lệ lao động bán thời gian 

 Tỷ lệ lao động thời vụ 

 Tỷ lệ phân theo cấp bậc 

 Tỷ lệ thôi việc (bao gồm thôi việc tự nguyện và thôi việc bắt buộc) 

 Tỷ lệ duy trì 

#3 – Các chỉ số về năng suất 

 Tỷ lệ vắng mặt 

 Số ngày nghỉ ốm tính trên mỗi lao động 

 Chỉ số Bradford 

 Thời gian vắng mặt trung bình 

 Tần số vắng mặt 

 Tỷ lệ tăng ca 

 Tần số tăng ca 

 Tăng ca thể hiện qua tỷ lệ phần trăm chi phí lao động 

#4 – Các chỉ số về tuyển dụng 

 Chi phí bình quân để tuyển một nhân sự 

 Số ngày tuyển dụng bình quân 

 Số ngày bình quân để tuyển đủ cho các vị trí quan trọng 

 Turnover rate of new recruit (after one or two years)Tỷ lệ thôi việc của 

nhân sự mới tuyển dụng (sau 1 đến 2 năm) 

 Tỷ lệ bỏ việc của nhân sự mới thuê (sau 1 đến 2 năm) 
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 Tính đa dạng tuyển dụng mới (ở các vị trí quản lý) 

 Tỷ lệ nhận việc 

 Tỷ lệ nhân sự đƣợc tuyển qua giới thiệu 

 Tỷ lệ tuyển lại nhân sự cũ 

 Mức độ hài lòng của ứng viên 

#5 – Các chỉ số về luân chuyển nội bộ 

 Tỷ lệ thăng chức 

 Internal Mobility Rate Tỷ lệ điều động nội bộ 

 Career Path Ratio Hệ số thăng chức:thuyên chuyển 

#6 – Các chỉ số về đào tạo và phát triển 

 Số giờ đào tạo trung bình trên mỗi lao động 

 Chi phí đào tạo cho mỗi lao động 

 Số khóa đào tạo đã thực hiện 

 Số ngƣời lao động đã qua đào tạo 

 % lao động qua đào tạo 

 Số giờ đào tạo đã thực hiện 

 Thời lƣợng đào tạo trung bình 

 Số lƣợng kế hoạch phát triển bản thân 

 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch phát triển bản thân 

  Tỷ lệ đáp ứng đào tạo 

 Tỷ lệ bỏ cuộc 

 Tỷ lệ đào tạo thành công 

 Số ngƣời lao động thành công 

 Tổng chi phí đào tạo 

 Chi phí cho mỗi giờ đào tạo 

 Chi phí đào tạo tính theo % tổng chi phí 

#7 – Các chỉ số về tiền công 

 Mức chi trả bình quân cho mỗi ngƣời lao động 

 Tổng tăng trƣởng tiền công 

 % chi phí nhân sự so với tổng doanh thu 

 Tỉ lệ compa 

#8 – Các chỉ số tài chính 

 Doanh thu bình quân đầu ngƣời 
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 Lợi nhuận bình quân đầu ngƣời 

 Số liệu Human Capital ROI 

#9 – Các chỉ số nguồn nhân lực 

  Chi phí nhân sự cho mỗi ngƣời lao động 

 Tỉ lệ cán bộ nhân sự so với số ngƣời lao động 

#10 –  Các chỉ số quản lý năng suất 

 Chỉ số quản trị năng suất 

 Mức chênh lệch chi trả giữa nhóm năng suất cao và nhóm còn lại 

 Tỷ lệ nghỉ việc của nhóm năng suất cao 

 Số lƣợng đánh giá năng suất 

 % ngƣời lao động đƣợc đánh giá 

 Năng suất bình quân 

 % năng suất cao 

 % năng suất thấp 

 % số ngƣời lao động hài lòng 

 % số nhân lực triển vọng 

#11 – Chỉ số kế thừa 

 Pipeline Utilisation hay % số vị trí quan trọng đƣợc tuyển dụng nội bộ 

 Succession Pipeline Depth hay % số vị trí có thể có ít nhất 1 ngƣời kế 

nhiệm 

 Bench Strength hay % số vị trí quan trọng có ngƣời kế nhiệm sẵn sàng: 

là % số vị trí quan trọng có sẵn ngƣời kế nhiệm sẵn sàng tiếp nhận. 

 Số ngày cần thiết để tuyển đủ các vị trí quan trọng 

 Năng suất của ngƣời kế nhiệm 

 High Potential Turnover 

 Số lƣợng và tỉ lệ % vị trí quan trọng xác định đƣợc 

 Số lƣợng và số % vị trí quan trọng bỏ trống 

 Số lƣợng và % số NLĐ tiềm năng xác định đƣợc 

 Số lƣợng ứng viên xác định đƣợc trong quá trình xây dựng kế hoạch kế 

nhiệm 

 Số ngƣời sẵn sàng kế nhiệm 

 Số lƣợng ngƣời kế nhiệm cho mỗi vị trí quan trọng 

 % vị trí quan trọng chƣa có nhân sự phù hợp 

 



45 

 

#12 – Chỉ số phát triển lãnh đạo 

 Chỉ số Chất lƣợng lãnh đạo 

 Management Performance Index Chỉ số hiệu suất quản lý 

 Management Quality Index Chỉ số chất lƣợng quản lý 

 Management staff ratio Tỉ lệ nhân sự quản lý 

 % quản lý không có cấp dƣới 

 Thời gian làm quản lý trung bình 

 Tỉ lệ bình ổn quản lý 

 Số lƣợng và % lãnh đạo đƣợc xác định 

  Số lƣợng và % lãnh đạo tiềm năng đƣợc xác định 

 Chi phí đào tạo tính trên mỗi lãnh đạo 

 Tỉ lệ thăng chức của ngƣời lãnh đạo 

#13 – Chỉ số về sự trung thành 

  Chỉ số trung thành của NLĐ 

 Net Promoter Score Chỉ số NPS (Net Promotor Score) 
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PHỤ LỤC 6. CÔNG TY ĐIỆN LỰC TENAGA NATIONAL 

8 TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TRONG TƢƠNG LAI TỪ GIẢI PHÁP BỀN 

VỮNG 

Năm 2016, TNB đã xây dựng chiến lƣợc Phát triển (2017 – 2025), mô phỏng lộ 

trình phát triển của tổng công ty trong thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế. Trong Chiến 

lƣợc phát triển này, mang tên Tái lập hình ảnh TNB, 3 lĩnh vực chiến lƣợc sau đây 

đƣợc tập trung: 

 Thu hút khách hàng  

 Tìm kiếm nguồn điện trong tƣơng lai  

 Mạng lƣới điện của tƣơng lai  

9 TỔNG QUAN MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TNB 

Tổng lƣợng điện sản xuất: 14.510,85 MW 

 Năng lƣợng tái tạo: 264,12MW ~ 1,82% 

 Điện từ dầu: 213,44 MW ~ 1,47% 

 Thủy điện: 2.654,69 MW ~ 18,29% 

 Điện than: 4.422,47 MW ~ 30,48% 

 Điện khí: 6.956,13 MW ~ 47.94% 

Tổng lƣợng điện bán: 117.020,66 triệu kWh 

 Tại bán đảo Malaysia: 109.986,15 triệu kWh 

 Tại Sabah: 5.603,34 triệu kWh 

 Quốc tế: 1.431,17 kWh 

Tổng lợi nhuận: 9.364,0 triệu RM ~ 2.269 triệu USD. 

10 NHỮNG CHIẾN LƢỢC CON NGƢỜI VÀ LÃNH ĐẠO 

Ngành năng lƣợng đang có những chuyển biến nhanh và đang gặp phải những 

rào cản lớn. Trong quá trình đổi mới, TNB đang tập trung phát triển những trọng tâm: 

 Tiếp tục triển khai tự án tái lập hình ảnh TNB, khai thác giá trị mới từ khách 

hàng, nhân viên và nguồn tài chính. 

 Tìm kiếm và phát triển cán bộ lãnh đạo tiềm năng với chuẩn năng lực phù 

hợp. 

 Xây dựng môi trƣờng làm việc an toàn, lành mạnh và mang tính cộng đồng 

cao cho toàn bộ cán bộ nhân viên. 

 Đẩy mạnh phát triển văn hóa làm việc hiệu quả để bƣớc đầu có những chuyển 

đổi đáng kể về hiệu quả hoạt động của tổ chức. 

Một số nỗ lực phát triển về nguồn nhân lực: 
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 Chƣơng trình tìm kiếm giá trị (Value Unlocking Programme): chuyển đổi 

cách tổ chức phân tán sang tổ chức tập trung theo chức năng nhƣ sự thiết lập Trung 

tâm đào tạo chuyên môn, Trung tâm đối tác kinh doanh, Trung tâm dịch vụ chung… 

 Chia nhỏ Đội ngũ phân phối điện giữa 2 chức năng Dịch vụ chăm sóc khách 

hàng và Quản lý mạng lƣới phân phối điện. Điều này cho phép Dịch vụ khách hàng 

tối ƣu hóa giá trị cung cấp cho khách hàng, đông thời giúp đội ngũ mạng lƣới điện tập 

trung vận hành các chức năng hoạt động hiệu quả, không bị phân tán. 

 Quản lý phân loại đã tiết kiệm 200 triệu RM đối với các đơn vị Quản lý nguồn 

nhân lực, tài chính và mua bán. 

 Triển khai chính sách Đẩy mạnh đổi mới (Transformation Accelerator): 

phân tích và xác định những vị trí đòn bẩy trong tổ chức trong quá trình triển khai 

chiến lƣợc kinh doanh. Dự án đã xác định 54 vị trí quan trọng, với cán bộ đƣợc bổ 

nhiệm có kiến thức và kỹ năng hợp lý cho vai trò của mình. Những vị trí đòn bẩy này 

đƣợc dự tính sẽ giúp tổ chức cải thiện chỉ số EBIT 3 năm đến ~50%. 

 Trƣờng đào tạo sản xuất điện (Generation Academy) đã đào tạo hơn 200 

chuyên gia theo lĩnh vực. Các chuyên viên này đã có những đóng góp về công sức & 

chuyên môn cho tổ chức có giá trị lên đến 361 triệu RM. 

 Chƣơng trình Sức khỏe tổng thể (Total Wellness Programme) đƣợc phát triển 

mạnh năm 2017,  TNB đã thiết lập: 

Phân loại 

cán bộ 
Mục tiêu Nội dung 

Số lƣợng 

đào tạo 

Cán bộ quản 

lý cấp cao 
 Kỹ năng lãnh đạo 

 Đào tạo kinh 

doanh 

 Chiến lƣợc kinh 

doanh 

 Diễn đàn lãnh đạo doanh 

nghiệp - LDC. 

 Chƣơng trình Phát triển năng 

lực và kế thừa – Chƣơng 

trình đặc biệt của GHR 

36 

Cán bộ quản 

lý 
 Kỹ năng lãnh đạo 

 Đào tạo kinh 

doanh 

 Chiến lƣợc linh 

doanh 

 Networking 

 Chƣơng trình Phát triển năng 

lực và kế thừa – Chƣơng 

trình đặc biệt của GHR. 

 Chƣơng trình chuẩn năng lực 

về chức năng và kỹ thuật. 

296 

Chuyên viên  Kỹ năng lãnh đạo 

 Đào tạo kinh 

doanh 

 Networking 

 Học tập theo 

chuẩn năng lực 

 Kỹ năng lãnh đạo. 

 Kỹ năng về chức năng và kỹ 

thuật. 

 Nhu cầu công việc hiện tại và 

tƣơng lai. 

 Chƣơng trình theo công 

nghệ. 

 Chƣơng trình đào tạo chung. 

5.321 

Nhân viên  Chƣơng trình nâng 

cao trình độ. 

 Kỹ năng về chức năng công 

việc và kỹ thuật. 

29.347 
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 Học tập theo 

chuẩn năng lực. 

 Kỹ năng lãnh đạo. 

 Các chƣơng trình đào tạo nội 

bộ tại Phòng/Ban hoặc tại 

ILSAS 

(*) Năm 2017, TNB đã đàu tư 165 triệu RM (2,38% lợi nhuận) vào đào tạo và 

phát triển, với 80% đội ngũ nhân lực tham gia ít nhất 3 ngày đào tạo. 

11 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

Với chiến lƣợc đổi mới của TNB, một trong những trọng tâm luôn đƣợc chú ý 

đến là kế hoạch cải thiện hiệu suất, hiệu quả và năng lực của 35.009 nhân viên trong 

tổ chức. 

 
Hình 34 Cơ cấu nhân sự TNB 

 Khảo sát mức độ đoàn kết của nhân viên đƣợc thực hiện 2 năm 1 lần. TNB 

nhận đƣợc số điểm đánh giá 89% cho năm 2016/2017, cao hơn chỉ số 2 năm trƣớc là 

85% (2014/2015). Chỉ số đƣợc khảo sát đƣợc tổng hợp từ tỉ lệ tham gia khá cao của 

cán bộ nhân viên – 76%. 

 TNB khuyến khích lối sống lành mạnh, với khẩu hiệu: “Một đội ngũ nhân 

viên khỏe mạnh là đội ngũ nhân viên hiệu quả”. TNB tổ chức Ngày sử khỏe Gia định 

1TNB, với nhiều các hoạt động thể thao – sức khỏe liên quan đến cán bộ nhân viên 

TNB và gia đình họ đƣợc thực hiện xuyên suốt quốc gia và trên Thế giới. 

 Chƣơng trình Đẩy mạnh lãnh đạo TNB (TNB Leadership Drive) tạo điều kiện 

cho cán bộ nhân viên có tiềm năng lãnh đạo phát triển chuyên môn. 49 cán bộ đã đƣợc 

lựa chọn qua khâu tuyển chọn tổng thể năm 2016 – với 15 cán bộ đã đƣợc huy động 

tham gia các dự án trọng điểm với vai trò cao hơn. Trong số 12 cán bộ nòng cốt, 10 

cán bộ đƣợc tài trợ phát triển chuyên sâu tại Trƣờng Kinh doanh Melbourne, Đại học 

Melbourne trong 6 tuần. 

Quy định an toàn đƣợc triển khai ở quy mô toàn TNB (Life Saving Rules): 

“Nếu bạn cố ý không tuân thủ quy định, bạn đã cố ý không muốn làm việc tại TNB.” 

 



49 

 

Hình 35 Chỉ dẫn về an toàn tại TNB 

 Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) là Cơ sở đào tạo trực thuộc TNB, có 

mục tiêu trọng tâm là nghiên cứu về lĩnh vực năng lƣợng, có định hƣớng trở thành 

một trƣờng Đại học có tầm cỡ trên Thế giới đến năm 2025. Trƣờng Đại học đã cung 

cấp đào tạo kỹ sử chất lƣợng cao, các chƣơng trình CNTT và quản trị kinh doanh ở 

cấp độ Đại học và sau Đại học. UNITEN đƣợc xếp ở top 2% trong tổng số 26.000 

trƣờng Đại học trên Thế giới theo môn học Kỹ thuật và Công nghệ - QS World 

University Ranking năm 2017. 

 
Hình 36 Cơ cấu nhân dự UNITEN 

 Công ty Giải pháp học tích hợp TNB (ILSAS) đã và đang cung cấp đào tạo 

chuẩn năng lực các khóa học chuyên ngành kỹ thuật điện, điện máy và CNTT. Ngoài 

ra, ILSAS cũng cung cấp các chƣơng trình học liên quản đến quản lý tài sản, quản lý 

dự án, quản lý rủi ro theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO. ILSAS cũng cung cấp các dịch vụ 

quản lý, tƣ vấn cho các công ty và đơn vị trong ngành năng lƣợng. 

 Là đơn vị đầu ngành (Industry Lead Body), ILSAS đƣợc chính phủ Malaysia 

soạn thảo Chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia (NOSS) cho nghề chargemen và là đơn vị 

đào tạo chuẩn cho các nghề chuyên môn. 

12 CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

 Đơn vị Sản xuất điện đã phát triển Hệ thống giám sát phân tích và dự báo 

thông minh (Intelligent Predictive and Diagnostic Monitoring System – IPDMS)  

 Đơn vị Mạng lƣới điện đã đƣa Máy bay không ngƣời lái (UAVs/Drones) để 

lên kế hoạch khai thác sử dụng đất và phân tích địa hình. Dự án đã đƣợc thí điểm với 

đơn vị CNTT TNB để điều tra đƣờng dây truyền tải điện 500kV và trạm phát điện 

500kV.  

 Để hỗ trợ nỗ lực xây dựng Mạng lƣới điện của tƣơng lai (Grid of the 

Future), Đơn vị Mạng lƣới điện đã triển khai những dự án nòng cốt nhƣ xây dựng Cơ 

sở vật chất Công tơ điện hiện đại (AMI), Giải pháp cơ động (Mobility Solutions), Tối 

ƣu hóa Volt-Var (VVO), Hệ thống thông tin không gian địa hình (GIS) và Hệ thống 

phân phối tự động (DA).  

 TNB sử dụng Hệ thống quản lý môi trƣờng (Environmental Management 

System) để phân tích mọi quyết định chiến lƣợc đầu tƣ – kinh doanh.  
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 Nhóm nghiên cứu tại TNB đã xây dựng Hệ thống xử lý nƣớc tại kín tại Nhà 

máy điện Sultan Iskandar (SIPS) năm 2016.  

 Đến năm 2017, TNB đã xây dựng 11 kênh tƣơng tác với khách hàng với 

tƣơng tác trực tuyến chiếm 57% tổng khối lƣợng dịch vụ khách hàng. TNB có mục 

tiêu đƣa chỉ số này lên 70% đến năm 2020.  

 
Hình 37 Các kênh truyền thông nội bộ của TNB 

 TNB đã có những nỗ lực động viên sự tham gia và tƣơng tác của khách hàng 

qua Chƣơng trình HER (Home Energy Report – Báo cáo năng lƣợng sử dụng tại 

nhà). 
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PHỤ LỤC 7. BSC/KPI MA TRẬN ĐÁNH GIÁ  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Để tiếp trục triển khai hiệu quả chƣơng trình BSC/KPIs hiện nay, cần thiết phải 

xác định rõ hai vấn dề: 

Thứ nhất, xác định một số hạn chế làm giảm hiệu quả hoạt động của BSC/KPIs 

hiện tại; đƣa ra khuyến nghị thay đổi mang tính định hƣớng, phƣơng pháp tiếp cận.  

Thứ hai, hiểu rõ mục tiêu chung của chƣơng trình BSC/KPIs đối với EVN, yêu 

cầu (tiêu chí đánh giá) với từng sản phẩm của BSC/KPIs tại EVN để đánh giá theo 

một lộ trình định kỳ hàng năm và đánh giá tổng thể sau mỗi 3 năm. Việc đánh giá 

hàng năm và đánh giá tổng thể nhằm có điều chỉnh KPIs, điều chỉnh BSC/KPIs sau 

mỗi lần rà soát, đánh giá để hoàn thiện hệ thống BSC/KPIs; đảm bảo BSC/KPIs nói 

chung và mỗi sản phẩm trong hệ thống này nói riêng đáp ứng mục tiêu ban đầu.  

Trên cơ sở đó, nhóm tƣ vấn khuyến nghị giải pháp nhằm:  

- Hiểu đúng về BSC/KPIs, điều chỉnh phƣơng pháp tiếp cận, quản trị BSC/KPIs 

trong nội bộ EVN;  

- Truyền thông và đào tạo;  

- Đề xuất kế hoạch khung trong việc rà soát KPIs hàng năm, rà soát KPOs đinh 

kỳ 3 năm; quy trình điều chỉnh KPIs hàng năm (sau rà soát, nếu có); quy trình điều 

chỉnh KPOs định kỳ 3 năm (sau rà soát, nếu có);  

- Đề xuất lộ trình thử nghiệm, áp dụng trên toàn EVN kế hoạch vận hành 

BSC/KPIs 

- Khái toán về chi phí triển khai BSC/KPIs theo đề xuất.  

1. Một số khuyến nghị nhằm tăng hiệu quả ứng dụng BSC/KPIs hiện đang 

triển khai tại EVN 

1.1. Hiệu quả truyền thông BSC/KPIs trong nội bộ EVN 

Một trong những điều kiện đầu tiên để triển khai thành công BSC/KPIs là truyền 

thông thật tốt BSC/KPIs tới từng ngƣời lao động, việc nhấn mạnh lợi ích của ngƣời 

lao động khi triển khai BSC/KPIs có thể chƣa đủ mức. Khi BSC/KPIs đi vào vận hành, 

hệ thống này giúp:  

- Cải thiện kết quả công việc cá nhân và tổ chức 

- Cơ sở để đánh giá và triển khai các chính sách lƣơng,thƣởng ... 

- Đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân. 

Ví dụ, về phát triển nghề nghiệp cá nhân: BSC/KPIs là công cụ giúp từng vị trí 

trong EVN hiểu rõ đƣợc lộ trình phát triển nghề nghiệp của mình. Với một kỹ sƣ điện, 

dựa vào KPIs tốt, nhân sự đó sẽ hiểu rõ đƣợc để bản thân đáp ứng đƣợc yêu cầu công 

việc, đạt đến mức chuyên nghiệp trong nghề nghiệp của mình thì cần làm những gì, 

học hỏi những gì. Bản thân nhân sự đó có thể tự đo lƣờng chất lƣợng công việc của 

mình theo tiêu chí dễ hiểu, có thể tính toán của KPIs. Thông thƣờng, một hệ thống 
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KPIs tốt có thể hỗ trợ một nhân sự mới phát triển nghề nghiệp của mình đến mức 

“chuyên nghiệp” trong 3 năm. Sau đó, nhân sự có cơ hội tiếp tục phát triển nghề 

nghiệp của mình, thử thách bản thân ở các vị trí có thăng tiến tốt hơn, phù hợp hơn. 

Khi lộ trình phát triển cá nhân đƣợc truyền thông đúng và đủ mức khi triển khai 

BSC/KPIs, việc đào tạo sẽ xuất phát từ nhu cầu phát triển nghề nghiệp của chính các 

cá nhân; từ đó tang hiệu quả đào tạo, giảm lãng phí do đào tạo tự phát, đào tạo hình 

thức, chạy theo số lƣợng và kế hoạch định sẵn có phần “duy ý chí”.  

Có thể, do chƣa nhìn thấy mối liên hệ giữa KPIs với lộ trình phát triển cá nhân, 

với khẳ năng tự học hỏi để nâng cao hiệu quả lao động với từng cá nhân (chuyên 

nghiệp, thành thạo trong nghề nghiệp), với từng bộ phận, từng nhà quản lý nên 

BSC/KPIs dƣờng nhƣ chƣa nhận đƣợc sự quan tâm thích đáng của các cấp lãnh đạo 

đến từng cá nhân.  

Khuyến nghị: Để có kết quả chính xác hơn và tìm ra nguyên nhân cốt lõi, nội tại 

và từ đó xác kế hoạch truyền thông hiệu quả, EVN nên có khảo sát toàn diện về nhận 

thức đối với BSC/KPIs trên toàn hệ thống, từ lãnh đạo cấp cao nhất tới các đối tượng 

thụ hưởng, tương tác với BCS/KPIs (người lao động).  

1.2. Tổ chức triển khai, quản lý hệ thống BSC/KPIs  trong EVN  

Bộ phận nhân sự chủ trì BSC/KPIs cho thấy việc tổ chức quản lý chƣơng trình 

này tại EVN là chƣa đƣợc quan tâm đủ mức và chƣa đƣợc định vị phù hợp với mục 

tiêu chiến lƣợc của EVN. Vì BSC/KPIs liên quan đến chiến lƣợc, kế hoạch, nên ít nhất 

KPIs nên thuộc về Ban Chiến lƣợc, hoặc Ban kế hoạch đầu tƣ. Việc bộ phận nhân sự 

chủ trì triển khai BSC/KPIs cũng dẫn đến hiểu lầm rằng hệ thống này chỉ để thực hiện 

trả lƣơng; việc này cũng đẫn đến “truyền thông” chƣa chú trọng nhấn mạnh vào giá trị 

của BSC/KPIs là phát triển nghề nghiệp cá nhân, hiệu quả hoạt động và giảm chi phí 

trên toàn hệ thống.  

Khuyến nghị: BSC/KPIs nên được triển khai bởi bộ phận đứng đầu về chiến lược, 

quản trị trong EVN.   

1.3. Sản phẩm BSC/KPIs hiện đang triển khai có thể sẽ gặp phải một số vấn 

đề nhƣ sau 

Số lƣợng KPIs hiện quá nhiều, theo kinh nghiệm chuyên gia, số lƣợng KPIs chỉ 

nên ở mức  20 -30 KPIs. Việc xây dựng quá nhiều KPIs cho 1 ví trí chức danh, cho 1 

bộ phần có thể dẫn đến thiếu trọng tâm, trọng điểm, từ đó phát sinh các vấn đề sau: (i) 

xuất hiện chỉ tiêu KPIs trùng lặp với nhau; ví dụ 2 chỉ tiêu KPIs cùng đo lƣờng một 

công việc. Hai chỉ tiêu có mối quan hệ với nhau thì khi thƣởng sẽ thƣởng gấp đôi (do 

thƣớc đo ghi nhận 2 lần), ảnh hƣởng tới hiệu quả của chƣơng trình lƣơng, thƣởng tại 

EVN; (ii) các chỉ tiêu này có thể không phải tầm của EVN, có thể là tầm của đơn vị 

Tổng công ty;  

KPIs nên đƣợc thể hiện bằng con số, đồ thị. Nhƣng nhìn vào file và giao diện 

(phần mềm) thì chữ quá nhiều, thiếu con số, đồ thị. Có thể cảm nhận phần mềm chƣa 

đạt đƣợc yêu cầu về quản trị. Phần mềm cần tính toán đƣợc KPIs, nên có thêm chức 

năng cảnh báo (theo thời điểm, theo phân cấp), có so sánh quá khứ để phân tích xu 

hƣớng, thậm chí lý tƣởng là đƣa đƣợc lời khuyên. Nếu nhìn vào giao diện phần mềm 
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thì có vẻ nhƣ phần mềm hiện chƣa đầy đủ chức năng của 1 phần mềm BSC/KPIs hiệu 

quả.  

Hệ thống KPIs hiện chƣa kết nối với mục tiêu tối đa hóa chi phí. Do EVN chƣa 

có chiến lƣợc chung; Khi gặp khó khăn thì tạo ra các đề án đặc biệt. Do đó, không có 

chiến lƣợc đồng bộ.  

Khuyến nghị: Đánh giá này xuất phát từ kinh nghiệm chuyên gia trong triển khai 

BCS/KPIs, chưa đi sâu vào khảo sát, đánh giá đối với chất lượng từng KPIs, tính phù 

hợp, tính khả khi, sẵn có của dữ liệu… Để có đánh giá xác thực hơn, chương trình 

đánh giá KPIs hàng năm, đánh giá KPIs/KPOs định kỳ 3 năm cần được chú trọng và 

triển khai hiệu quả.  

2. Đề xuất khung kế hoạch triển khai đánh giá hàng năm và đánh giá tổng 

thể sau mỗi 3 năm để điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống BSC/KPIs 

Đánh giá hệ thống BSC/KPIs trên cơ sở triển khai hệ thống đã ban hành. Để có 

thể đánh giá hệ thống, khoa học BSC/KPIs hiện đang triển khai, cần xác định rõ tiêu 

chí đánh giá đối với chƣơng trình BSC/KPIs nói chung (chính là mục tiêu của hệ 

thống BSC/KPIs) và tiêu chí đánh giá với từng sản phẩm của BSC/KPIs nói riêng 

(chính là yêu cầu với từng sản phẩm này).  

Mục tiêu của đánh giá là có điều chỉnh BSC/KPIs hàng năm và sau đánh giá 

tổng thể 3 năm.  

Sau mỗi lần đánh giá hàng năm có thể có điều chỉnh KPIs.  

Sau mỗi lần đánh giá tổng thể, các điều chỉnh chiến lƣợc, KPOs có thể diễn ra;  

2.1. Kế hoạch khung đánh giá BSC/KPIs tổng thể 3 năm 

2.1.1. Hệ thống tiêu chí đánh giá  

Mục tiêu BSC/KPIs: tiêu chí đánh giá hệ thống BSC/KPIs:  

(1) Trợ giúp quản trị chiến lƣợc và cải thiện hiệu quả hoạt động 

(2) Nâng cao năng suất lao động và tạo động lực của từng lao động thông qua 

hiệu ứng của BSC/KPIs là phát triển nghề nghiệp (lộ trình thăng tiến) cá nhân và khả 

năng tự học hỏi;  

(3) Hệ thống lƣơng thƣởng gắn với hiệu quả và năng suất lao động, hệ thống lao 

động tạo động lực phát triển cá nhân 

2.1.2. Phương pháp đánh giá:  

Thứ nhất, xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá dựa trên 3 tiêu chí đánh giá 

hiệu quả BCS/KPIs nêu trên.  Mỗi tiêu chí đánh giá này có thể cụ thể hóa thành một 

số chỉ tiêu đánh giá định lƣợng, hoặc chỉ tiêu định tính nhƣng đƣợc lƣợng hóa thông 

qua thang điểm. Chỉ tiêu đánh giá đƣợc cụ thể hóa từng đơn vị triển khai BSC/KPIs 

của EVN và chung cho cả EVN 

Thứ hai, thực hiện đánh giá cả hệ thống BSC/KPIs trên 3 trụ cột tiêu chí trên 

mỗi 3 – 5 năm/lần. Mục đích là để sau đánh giá, có điều chỉnh lớn về cách thức triển 

khai, quản trị BSC/KPIs trong nội bộ EVN, điều chỉnh KPOs cho phù hợp với các 

mục tiêu chiến lƣợc. 
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Thứ ba, sản phẩm đánh giá và các báo cáo định kỳ 3 năm (hoặc 5 năm) về 

hiệu quả BSC/KPIs cho toàn hệ thống; đề xuất điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả 

theo mục tiêu xác định.  

Lƣu ý: Đánh giá nên đƣợc làm 3 năm/lần; tối đa là 5 năm/lần. Để đánh giá hiệu 

quả, hệ thống chỉ tiêu đánh giá dựa trên 3 tiêu chí lớn trên cần thiết kế khoa học, phù 

hợp với thực tiễn của EVN; có thể dựa trên các khảo sát độc lập trƣớc khi thiết kế tiêu 

chí đánh giá. Tiêu chí đánh giá không nên hiệu chỉnh quá nhiều giữa các giai đoạn 

đánh giá nhằm đảm bảo tính hệ thống, nhất quán trong đánh giá mục tiêu.  

2.2. Kế hoạch khung đánh giá BSC/KPIs hàng năm 

2.2.1. Đối tượng đánh giá và hệ thống tiêu chí đánh giá BSC/KPIs hàng năm 

Việc đánh giá hàng năm hệ thống BSC/KPIs là hết sức cần thiết bởi bản chất của 

BSC/KPIs không phải là một hệ thống cố định, mà là một hệ thống có thể điều chỉnh 

linh hoạt theo cơ chế “tự hoàn thiện” dựa trên năng lực học hỏi và khả năng sẵn sàng 

học hỏi, phát triển của mỗi cá nhân, bộ phận và đơn vị.  

Việc đánh giá hàng năm dựa vào 6 sản phẩm cốt lõi của BSC/KPIs là:  

(1) Bản đồ chiến lƣợc EVN 

(2) Bản đồ chiến lƣợc đơn vị trực thuộc EVN  

(3) KPIs cho từng bộ phận 

(4) KPIs cho từng cá nhân 

(5) Quy trình  

(6) Phần mềm ứng dụng 

Mỗi sản phẩm trên cần được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí sau:  

- Sự đồng bộ: ví dụ, bản đồ chiến lƣợc của cả Tập đoàn, bản đồ chiến lƣợc của 

Tổng công ty, bản BSC-KPIs .. có đồng bộ với nhau hay không; KPIs cho từng bộ 

phận có đồng bộ với bản đồ chiến lƣợc của đơn vị hay không; KPIs cho từng cá nhân 

có đồng bộ với KPIs của bộ phận đó hay không; Quy trình và phần mềm có đồng bộ 

với KPIs cho từng vị trí chức danh, cho bộ phận và đơn vị hay không.  

- Sự phù hợp (tính chính xác, chất lượng của bộ sản phẩm này): Ví dụ, bản đồ 

chiến lƣợc đã chỉ ra các mục tiêu chiến lƣợc; khi triển khai thì chiến lƣợc đó / mục 

tiêu cụ thể đó có phù hợp hay không? Hoặc từng KPIs cũng vậy, liệu KPI cụ thể đó có 

đại diện, có dẫn dắt cho vị trí đó không?  

- Sự thuận tiện khi triển khai: Nếu mất quá nhiều thời gian vào bảng biểu, số 

liệu khi áp dụng BSC/KPIs tại đơn vị, làm tăng thêm công việc, tăng thêm sự phức tạp 

=> không thể nâng cao năng suất lao động đƣợc. Do vậy, thang đo sự thuận tiện khi 

triển khai đảm bảo rằng BSC/KPIs trở thành một công cụ quản trị, công cụ “giao tiếp” 

chiến lƣợc giữa các cấp, công cụ học hỏi, tạo động lực làm việc thân thiện đối với mỗi 

nhân viên trong tổ chức.  

- Hiệu quả tài chính: Cần phải đánh giá chi phí bỏ ra với lơi ích thu về. Trong 

trƣờng hợp không đánh giá đƣợc chi tiết thì có thể đánh giá ở mặt tƣơng đối định tính 

hoặc định lƣợng ƣớc tính.  
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Kết quả đánh giá BSC/KPIs hàng năm:  

Báo cáo triển khai BSC/KPIs hàng năm, đề xuất điều chỉnh các sản phẩm KPIs 

của cấp đơn vị, bộ phận và cá nhân, điều chỉnh quy trình, phần mềm tƣơng ứng (nếu 

có).  

Trên cơ sở  kết quả đánh giá BSC/KPIs hàng năm, kế hoạch đào tạo cũng điều 

chỉnh theo sao cho phù hợp với mục tiêu, lộ trình phát triển nghề nghiệp cá nhân và 

tiết kiệm chi phí.  

2.2.2. Khung đánh giá BSC/KPIs giai đoạn 2018-2025 
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KẾ HOẠCH KHUNG THỰC HIỆN BSC/KPIs GIAI ĐOẠN 2018-2025 

Sản phẩm/Tiêu chí rà soát 
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theo sản 
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1. Bản đồ chiến lƣợc EVN                         x     x                         x     x 

2. BSC/KPIs của EVN và 

BSC/KPIs của cấp đơn vị x x x   x x x x x x x x x x x x x x x   x x x x x x x x x x x x 

3. KPIs cho từng bộ phận x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   

4. KPIs cho từng vị trí chức 

danh (cá nhân) x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   

5. Quy trình x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   

6. Phần mềm ứng dụng x x x   x x xx   x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   x x x   

                                   

Lƣu ý:  

(i) Phần mềm ứng dụng, năm 2019 nên có đánh giá lại hiệu quả của phần mềm ứng dụng để có điều chỉnh nâng cấp phần mềm. Sau đó, mỗi chu kỳ 3 năm (2021 và 2025), phần mềm 

nên đƣợc điều chỉnh, đánh giá lại cùng với toàn bộ chƣơng trình BSC/KPIs;  

(ii) Năm mục tiêu rà soát sau mỗi 3 năm là: (1) Trợ giúp quản trị chiến lƣợcvà Cải thiện hiệu quả hoạt động; (2) Nâng cao năng suất lao động và tạo động lực của từng lao động thông 

qua hiệu ứng của BSC/KPIs là phát triển nghề nghiệp (lộ trình thăng tiến) cá nhân và khả năng tự học hỏi ; (3) Hệ thống lƣơng thƣởng gắn với hiệu quả và năng suất lao động, hệ 

thống lao động tạo động lực phát triển cá nhân.  
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3. Triển khai thực hiện kế hoạch đề xuất 

Đầu mục 

công việc 

Năm 

triển 

khai 

Đơn vị thực 

hiện 
Bƣớc công việc 

Chi phí 

khái toán 

(nếu thuê tƣ 

vấn) 

Lƣu ý 

Điều 

chỉnh 

phƣơng 

pháp tiếp 

cận, quản 

trị 

BSC/KPIs 

tại EVN 

(cấp tập 

đoạn 

11-12/ 

2018 
 

Chuyển đơn vị chủ trì, triển 

khai BSC/KPIs sang bộ phận 

Chiến lƣợc hoặc Kế hoạch 

đầu tƣ; ngƣời đứng đầu TĐ 

EVN trực tiếp phụ trách;  

  

Đào tạo & 

Truyền 

thông 

2018-

2019 

Đơn vị chủ trì;  

Đơn vị tƣ vấn 

triển khai;  

Phối hợp với 

Bộ phận Nhân 

sự & Đào tạo 

thực hiện kế 

hoạch Đào tạo 

và Truyền 

thông đúng về 

BSC/KPIs 

Thuê tƣ vấn đào tạo, truyền 

thông 

Nên khảo sát độc lập về hiệu 

quả truyền thông (làm bởi đơn 

vị tƣ vấn độc lập) 

Cùng đơn vị tƣ vấn lên kế 

hoạch truyền thông và đào tạo  

Phân thành nhóm đối tƣợng 

đào tạo khác nhau: Nhóm lãnh 

đạo cấp cao, chịu trách nhiệm 

về hiệu quả hoạt động của 

EVN; Nhóm triển khai 

BSC/KPIs; Nhóm lãnh đạo 

cấp đơn vị; …  

Triển khai đào tạo (truyền 

thông trong đào tạo) 

Khảo sát độc lập về hiệu quả 

truyền thông sau đào tạo 

  

Rà soát 

hàng năm 

2018-

2025 

Đơn vị chủ trì;  

Tƣ vấn thiết kế 

chỉ tiêu đánh 

giá; phƣơng 

pháp đánh giá 

và triển khai 

đánh giá; hỗ 

trợ hoàn thành 

Thuê tƣ vấn thiết kế chỉ tiêu 

đánh giá, phƣơng pháp đánh 

giá, triển khai đánh giá; 

Thực hiện đánh giá tại các 

đơn vị đã triển khai;  

Báo cáo đánh giá  

Điều chỉnh KPIs các cấp (nếu 
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BÁo cáo hàng 

năm và tƣ vấn 

điều chỉnh 

KPIs các cấp; 

Các đơn vị, bộ 

phận đã triển 

khai BSC/KPIs 

có)  

Điều chỉnh quy trình tƣơng 

ứng;  

Điều chỉnh phần mềm tƣơng 

ứng 

Đánh giá 

tổng thể 

sau mỗi 3 

năm  

Năm 

2021;  

Năm 

2025 

Đơn vị chủ trì;  

Tƣ vấn thiết kế 

chỉ tiêu đánh 

giá; phƣơng 

pháp đánh giá 

và triển khai 

đánh giá; hỗ 

trợ hoàn thành 

BÁo cáo tổng 

thể, tƣ vấn 

điều chỉnh 

chiên lƣợc, 

KPOs các cấp; 

tƣ vấn điều 

chỉnh KPIs 

tƣơng ứng 

(đồng bộ) các 

cấp, điều chỉnh 

quy trình và 

phần mềm 

đồng bộ 

Các đơn vị, bộ 

phận đã triển 

khai BSC/KPIs 

Thuê tƣ vấn thiết kế chỉ tiêu 

đánh giá, phƣơng pháp đánh 

giá, triển khai đánh giá; 

Thực hiện đánh giá tại các 

đơn vị đã triển khai;  

Báo cáo đánh giá  

Điều chỉnh KPOs các cấp 

(nếu có);  

Điều chỉnh KPIs tƣơng ứng 

theo các cấp (tính đồng bộ) 

Điều chỉnh quy trình tƣơng 

ứng;  

Điều chỉnh phần mềm tƣơng 

ứng 

  

Lộ trình 

triển khai 

BSC/KPIs 

trên toàn 

hệ thống 

2021-

2025 

Đơn vị chủ trì;  

Tƣ vấn triển 

khai;  

Các đơn vị 

chƣa áp dụng 

BSC/KPIs 

 
  

Áp dụng 

trả lƣơng 

3P 

2021 

Nhân sự 

Tƣ vấn triển 

khai  

Sau khi có đánh giá tổng quan 

về BSC/KPIs sau 3 năm triển 

khai.  
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PHỤ LỤC 8. CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH  

Vingroup và bài học phát triển nguồn nhân lực bền vững 

VinGroup từ 1 cty sản xuất mì ăn liền cho thị trường Ukraine khi quyết định về 

đầu tư tại Việt nam vào đầu những năm 2000, sau 18 năm có mặt tại quê nhà công ty 

này đã trở thành 1 thế lực kinh tế hùng mạnh.  

Chúng ta có thể học đƣợc bài gì từ điển hình tƣ nhân này: 

1. Ngƣời chủ doanh nghiệp là doanh nhân dám nghĩ, dám làm nhƣng cũng làm 

việc không mệt mỏi 

2. Phát triển nóng nhƣng bền vững nhờ chuẩn hóa các hoạt động trong đó có 

nguồn nhân lực 

3. Tin vào năng lực của ngƣời Việt, yêu cầu tốc độ nhƣng không tiếc tiền sử 

dụng chuyên gia  

PHẦN 1: VAI TRÒ CÁ NHÂN CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN 

Trƣớc hết phải nói về cá nhân Chủ tịch tập đoàn Phạm Nhật Vƣợng, ông là 

ngƣời chủ doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt, có ý thức về xây dựng các mối quan hệ 

chính trị, đồng thời chú trọng quan hệ đối tác về tài chính, quy hoạch, thiết kế, công 

nghệ, tƣ vấn, nhƣng ông đặc biệt quan tâm đến phát triển đội ngũ.  

Đến nay với 55,000 nhân sự rải trên nhiều tỉnh thành, lĩnh vực VinGroup đang 

nhanh chóng trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành (từ bất động sản đến công nghiệp, 

nông nghiệp), đa dịch vụ (từ y tế, giáo dục đến bán lẻ) và quốc tế hóa (khoảng 15% 

trong số 1,300 cán bộ quản lý cấp cao hiện là ngƣời nƣớc ngoài). VinGroup vẫn luôn 

tìm lĩnh vực mới, có thể lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận để mở rộng, khép kín hệ sinh 

thái sản phẩm, dịch vụ của mình do vậy nguồn nhân lực vẫn tiếp tục gia tăng. 

Ông Vƣợng vẫn trực tiếp làm tổng giám đốc các công ty thành viên nào mà chƣa 

tìm đƣợc ngƣời quản lý xứng đáo bên cạnh vị trí chủ tịch bao quát tất cả các khối, các 

lĩnh vực của tập đoàn. Ông vẫn giành trung bình 2h mỗi tuần đào tạo cán bộ trực tiếp 

dƣới quyền, làm gƣơng cho các nhà quản lý khác, tổ chức nói chuyện định hƣớng với 

tất cả cán bộ quản lý một lần hàng tháng. Ông đang đặc biệt chú trọng các lĩnh vực 

mới liên quan công nghệ nhƣ Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn trong tổng thể Công nghiệp 

4.0. 

Ông là ngƣời giữ lửa cho doanh nghiệp, truyền tính kỷ luật, chuyên nghiệp đến 

cho đội ngũ, đặt ra yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp với 6 giá trị cốt lõi " TÍN - 

TÂM - TRÍ - TỐC - TINH - NHÂN". Tốc độ là yếu tố sống còn của sự tăng trƣởng 

ngoạn mục của VinGroup. Nhiều nhân sự giỏi giang từ các đơn vị khác sau khi gia 

nhập VinGroup đánh giá rằng, chỉ cần 2 năm làm việc tại tập đoàn đã có cảm giác nhƣ 

làm đƣợc 3 năm vì tốc độ đổi mới, yêu cầu hiệu quả công việc quá cao nhƣng phần 

thƣởng về thu nhập, cũng nhƣ học tập và kinh nghiệp cũng xứng đáng.  

Sau 1 thời gian ra thị trƣờng chứng khoán Việt nam và các thƣơng hiệu của tập 

đoàn này đã trở thành những mặt hàng đắt khách, ông Vƣợng từ 2017 đã dẫn dắt cuộc 

cách mạng về quản trị tập đoàn với “5 hóa”. Đầu tiên là hạt nhân hoá, lấy vai trò của 
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cán bộ lãnh đạo và từng nhân viên làm trọng. Mỗi CNNV phải chịu trách nhiệm về 

hiệu quả công việc của mình. Hai là chuẩn hoá và ba là đơn giản hoá, để nâng cao 

hiệu quả quản trị.Sau khi thực hiện xong 3 định hƣớng trên, định hƣớng thứ tƣ là tự 

động hoá. Trong thời đại cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, thì phải hƣớng đến tự 

động hoá. Và thứ năm là chia sẻ hoá",  

PHẦN 2: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CẦN CÓ CHIẾN LƢỢC VỀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC 

ĐỊNH HƢỚNG CHIẾN LƢỢC VỀ QUẢN TRỊ VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ giúp 

cho Tập đoàn Vingroup tiếp tục phát triển và hoàn thiện mô hình trung tâm lợi nhuận 

độc lập (P&L) cho các công ty con, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cán bộ lãnh 

đạo các cấp, đồng thời các công ty con sẽ hoạt động dƣới định hƣớng về chiến lƣợc rõ 

ràng và sự quản lý chặt chẽ của Bộ máy Trung ƣơng, để phát huy tối đa sự phát triển 

của một hệ sinh thái đồng nhất.  

Nguyên tắc quản trị 5 HÓA: “Hạt nhân hóa” phản ánh vai trò vô cùng quan 

trọng của yếu tố con ngƣời và ngƣời lãnh đạo trong hệ thống. Để phát triển bền vững, 

Tập đoàn sẽ chọn lọc các cán bộ xuất sắc và lớp kế thừa có tiềm năng để đầu tƣ đào 

tạo về chuyên môn cũng nhƣ kinh nghiệm lãnh đạo, đồng thời thử thách các cán bộ 

lãnh đạo và lãnh đạo tiềm năng với cơ chế đãi ngộ gắn liền với kết quả công việc. 

Vingroup cũng sẽ đẩy mạnh công tác quản trị theo định hƣớng “chuẩn hóa” các quy 

trình, tiêu chuẩn, tiếp tục tinh gọn bộ máy – “đơn giản hóa” để tăng năng suất, hƣớng 

tới mục tiêu “tự động hóa” các công đoạn thực hiện, tăng cƣờng ứng dụng công nghệ 

– kỹ thuật nhằm tạo ra những đột phá mới. Cuối cùng, các công ty và bộ phận trong 

Tập đoàn sẽ “chia sẻ hóa” để tối ƣu hóa nguồn lực nhằm nâng cao năng suất và hiệu 

quả của cả hệ thống.  

Các hạt nhân cấp cao của tập đoàn đƣợc đặt tên là cấp T hay Trƣởng bộ phận 

đƣợc đào tạo bởi các tổ chức uy tín nhƣ BCG, các ĐH Cornell, Pennsylvania (Hoa kỳ), 

SMU (Singapore), đƣợc thiết kế các chƣơng trình ƣu đãi đặc biệt riêng nhƣ nhà ở, xe 

đi lại, chữa bệnh miễn phí, nơi nghỉ dƣỡng cho gia đình…đổi lại họ phải chịu trách 

nhiệm về hoạt động quản trị của mình. Tất cả cán bộ quản lý phải có trách nhiệm đào 

tạo cán bộ, 12h cho năm đầu, 24h nếu làm đến năm thứ 2 là tối thiểu. Với các cán bộ 

quản lý cấp cao, tổng số giờ đào tạo 1 năm là 52h, 48, 44… tùy theo cấp độ thấp dần 

Hệ thống kiểm soát hoạt động, quản trị rủi ro cũng sẽ đƣợc phân theo các cấp 

bậc trung ƣơng / P&L / cơ sở để tổ chức đƣợc nguồn nhân sự đúng chuyên môn, sâu 

sát với thực tế. Tập đoàn đã lên kế hoạch chú trọng hơn nữa cho việc xây dựng, quảng 

bá văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng những giá trị cốt lõi sẵn có. Vingroup tin tƣởng 

rằng định hƣớng chiến lƣợc đúng đắn, kết hợp với sự nỗ lực và tìm tòi của mỗi cá 

nhân trong hệ thống, sẽ là điều kiện cần thiết để Vingroup tiếp tục khẳng định vị thế 

dẫn dắt và thúc đẩy thị trƣờng cùng phát triển. 

PHẦN 3: SỰ TIN TƢỞNG VÀ ỦY QUYỀN 

Cơ quan quản lý đào tạo của tập đoàn đƣợc xây dựng độc lập với phát triển 

nguồn nhân lực, bao gồm 3 chức năng chính: (1) phát triển văn hóa tập đoàn, (2) đào 

tạo đội ngũ cán bộ cao cấp, (3) xây dựng hệ thống chính sách và giám sát thực hiện 

cho các đơn vị thành viên. 
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Về xây dựng Văn hóa: không ngừng sáng tạo để hƣớng tới mục tiêu "Con ngƣời 

tinh hoa - Sản phẩm/dịch vụ tinh hoa - Cuộc sống tinh hoa - Xã hội tinh hoa". Và mỗi 

ngày trôi qua, khắp nơi trên đất nƣớc Việt Nam, bất kể ngày đêm, nắng mƣa, các công 

trình mang thƣơng hiệu Vingroup vẫn vƣơn cao mãi. Tất cả vẫn ngày đêm nỗ lực vì 

một Vingroup phát triển bền vững, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tƣơng lai. 

Sự quyết liệt, nhiệt huyết không chỉ là đặc điểm nổi bật trong công việc mà cũng 

là nét văn hóa đặc trƣng của Vingroup trong các hoạt động văn thể và hoạt động vì 

cộng đồng. Với tinh thần "Cơ thể khỏe mạnh - Tinh thần sảng khoái - Tác phong 

nhanh nhẹn", chiều thứ Sáu hàng tuần, CBNV Tập đoàn đều đặn tham gia các hoạt 

động thể thao giải trí nhƣ: nhảy Flasmod, bóng chuyền, bóng đá, tennis… trong các 

“Ngày hội sống khỏe”. 

Về chiến lƣợc phát triển con ngƣời: Vingroup luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố 

cốt lõi và là tài sản quý giá. Với khẩu hiệu: “Vingroup - Mãi mãi tinh thần khởi 

nghiệp”, Tập đoàn đã xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài. 

Mục tiêu tuyển dụng của Tập đoàn là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong 

muốn làm việc trong môi trƣờng năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả - nơi mỗi cá 

nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn. 

Tập đoàn luôn tạo một môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối 

đa quyền đƣợc làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của ngƣời lao động và sự kết 

hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, ngƣời lao động. 

Vingroup đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua 

việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho 

CBNV. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ cho CBNV, để mỗi thành 

viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của Vingroup trong bất cứ hoàn cảnh nào 

mà thông qua hệ thống đào tạo, Vingroup sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lƣợng 

nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. 

Đây chính là mấu chốt trong hệ thống phát triển nhân tài của Vingroup: 

 Săn tìm ngƣời giỏi trong mỗi lĩnh vực từ các doanh nghiệp quốc tế đầu tƣ tại 

Việt nam, giảm đƣợc chi phí đào tạo 

 Có chế độ đãi ngộ đặc biệt, cho họ thách thức công việc và cơ hội trải nghiệm 

sáng tạo, cống hiến với tốc độ cao 

 Thuê tƣ vấn quốc tế giỏi để làm các công trình để đời, do vậy cán bộ Việt nam 

có thể học hỏi và tự chủ trong công tác 

 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc thù, nhờ vậy gắn kết nhân tài và giúp họ 

phát huy thông qua luận chuyển các môi trƣờng kinh doanh khác nhau 
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13 ĐỐI VỚI VNPT: 

So sánh Chiến lược Quản lý Nguồn nhân lực của 2 công ty nhà nước VNPT và 

Vietnam Airlines 

Cũng như ngành điện, Viễn thông cũng là dịch vụ cơ bản (DVCB) quan trọng 

hàng đầu, bên cạnh đó ngành Hàng không cũng là lĩnh vực vận tải mang tính huyết 

mạch và liên quan an ninh giao thông. 

Sự ra đời và trỗi dậy của Viettel trong thị trƣờng Viễn thông độc quyền đã làm 

VNPT giật mình tỉnh giấc, quyết tâm đổi mới nhƣng không có cách nào đuổi kịp trong 

20 năm vừa qua. 

Sự thực là VNPT vừa không chỉ mất lợi thế thị trƣờng, mà mất ngƣời, mất hình 

ảnh và bị đẩy vào thế bị động của doanh nghiệp xếp hàng thứ 2. Viettel là công ty học 

theo Chiến lƣợc Đại dƣơng Xanh rõ rệt nhất, họ không đi vào đối đầu ngƣời khổng lồ 

VNPT vào đầu những năm 2000 khi mới tái thành lập, họ đã chọn VOIP là lĩnh vực 

dịch vụ điện thoại giá rẻ mà VNPT coi thƣờng vì không lãi nhiều. Đồng thời lĩnh vực 

này cũng không kén nhân lực mà quân nhân giải ngũ ngành thông tin có thể làm đƣợc. 

Khi VNPT thúc đẩy điện thoại hữu tuyến để “hớt váng” còn lại thì Viettel đã nhanh 

chóng đi vào viễn thông di động sử dụng công nghệ chuyển mạch giá rẻ , nhƣng quan 

trọng hơn là họ lấy nông thôn vây thành thị, đánh mạnh vào giáo dục bằng việc bán 

gói ƣu đãi cho giáo viên, sinh viên. Khi VNPT tăng cƣờng phát triển ADSL internet, 

Viettel đã đƣa vào công nghệ cáp quang FTTH, FTTB làm thay đổi tốc độ đƣờng 

truyền đến ngƣời dùng. Khi VNPT chậm đổi mới lĩnh vực bƣu điện, Viettel đã đi vào 

chuyển phát nhanh, lấy đi thị trƣờng quan trọng mà cả thế giới đều quan tâm, làm sao 

đƣa đƣợc bƣu phẩm từ A đến B nhanh và đảm bảo nhất. Khi mà VNPT cố gắng vớt 

vát thị trƣờng trong nƣớc vốn đã nắm độc quyền từ ngày lập nƣớc, Viettel 1 công ty 

quân đội không ai nghĩ nƣớc khác có thể chấp nhận lại tiến ra thị trƣờng toàn cầu. Đến 

ngày hôm nay Viettel hoạt động với 10 thƣơng hiệu quốc tế tại Đông Nam Á, Châu 

Phi, Nam Mỹ, trở thành thƣơng hiệu đắt giá hàng đầu Đông Nam Á, 1 trong những 

công ty tăng trƣởng nhanh nhất theo tổ chức Viễn thông quốc tế ITU và hiện có nhà 

mạng đang làm lại lịch sử tại Myanmar, láng giềng lớn nhất trong khu vực LMCV. 

Với sự phát triển nhƣ vũ bão sau 5 năm tái lập, 10 năm sau đó Viettel đã bứt phá 

thành nhà mạng hàng đầu Việt nam. Viettel không những phải xây dựng nguồn nhân 

lực cho thị trƣờng Việt nam mà còn phải quốc tế hoá hệ thống để mở ra đầu tƣ, kinh 

doanh toàn cầu. Viettel là doanh nghiệp có gốc quân đội, việc sử dụng chuyên gia 

quốc tế rất hạn chế. Cái mà tập đoàn này làm đƣợc là học hỏi có hiệu quả các kiến 

thức về quản lý nguồn nhân lực hiện đại. 

VNPT về nguồn nhân lực đã tìm cách áp dụng KPI (chỉ số theo dõi năng lực) và 

BSC (bảng điểm cân bằng) từ đầu những năm 2000. Học viện Bƣu chính Viễn thông 

và Viện nghiên cứu BCVT tham gia tích cực quá trình này. Mặc dù ngành Viễn thông 

vẫn là ngành hấp dẫn, VNPT đã không xây dựng đƣợc sức hấp dẫn nhƣ cách Viettel 

đã làm. VNPT cũng đã để chảy máu chất xám trong quá trình Viettel mở rộng mạng 

lƣới phân phối, cả với nhân sự cao cấp. 
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Chƣa kể VNPT còn phải mang theo gánh nặng đội ngũ từ thời kỳ độc quyền, rất 

nhiều con em các Ban ngành trung ƣơng, địa phƣơng luôn coi ngành Bƣu điện là nơi 

hấp dẫn, an toàn để gửi gắm, không tính đến yếu tố cạnh tranh của thị trƣờng lao động 

những năm sau đó. Khi nguy cơ tụt hậu đã rõ ràng, VNPT buộc lòng phải tách mạng 

Bƣu chính, thƣờng chiếm tỷ trọng lao động cao nhất khỏi hệ thống của mình. 

Quá trình đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo thƣơng xuyên của VNPT cũng gặp 

nhiều trở ngại khi hãng sử dụng nhiều đào tạo theo trang thiết bị khi mua sắm, mà 

thiếu nhƣng chƣơng trình thực tế khi doanh nghiệp phải thực sự chuyển mình với cạnh 

tranh trên mọi mặt trận (di động, internet, quang hóa, bƣu chính) và sức ép của “anh 

cả” nhƣng đã bị xuống hạng 2. 

VNPT cũng có hệ thống CNTT phục vụ phát triển nguồn nhân lực sớm nhờ phát 

huy thế mạnh nội tại của tập đoàn công nghiệp, xong cho đến nay hệ thống này đã bộc 

lộ những hạn chế vì không theo kịp các xu thế quản lý, phát triển nguồn nhân lực của 

thế giới. 

14 ĐỐI VỚI VIETNAM AIRLINES 

Vietnam Airlines (VNA) cũng vấp phải tình trạng tƣơng tự VNPT khi đầu 2010, 

một hãng hàng không tƣ nhân là VietJet Air đã nhận đƣợc giấy phép và rút kinh 

nghiệm 2 hãng không thành công trƣớc đó là Mekong Air và JetStar Pacific (chƣa kể 

Indochina Airlines chƣa kịp hình thành).  

Tuy nhiên VNA đã nhanh chóng nhận ra vấn đề. Về chiến lƣợc phát triển và 

cạnh tranh, hãng đã cân thân theo sát bƣớc chân của đối thủ đến sau để không bị tụt 

hậu trên mọi phƣơng diện (thị trƣờng quốc tế, quốc nội, hàng hóa, dịch vụ gia tăng). 

Hãng đã áp dụng tƣ duy Chiến lƣợc Đại dƣơng Xanh từ lãnh đạo cấp cao đến các 

chuyên gia tuyến đầu để thúc đẩy tính hợp tác, khả năng tƣ duy vƣợt ra ngoài khuôn 

khổ của các thành viên trong một tập đoàn luôn phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt 

của các tổ chức quốc tế. 

VNA đã tổ chức tái cơ cấu mô hình tập đoàn với việc tác các hoạt động kỹ thuật 

bảo dƣỡng máy bay và dịch vụ mặt đất thành các công ty độc lập, chỉ để lại cơ quan 

tập đoàn với mảng khai thác gồm phi công, tiếp viên và các phòng ban chuyên môn. 

Các đơn vị tiếp thị và các đơn vị điều hành bay cũng đƣợc tổ chức khá độc lập về 

nguồn nhân lực để đảm bảo cạnh tranh, năng suất (mặc dù vẫn có sự trực thuộc về tài 

chính, công nghệ).  

VNA cũng thử nghiệm ứng dụng KPI nhƣng chƣa ghi nhận các thành công đánh 

kể. BSC cũng đã đƣợc tính đến nhƣng chƣa thực sự thành dự án. Hãng chỉ mới đƣa 

vào hệ thống công nghệ thông tin quản lý nguồn nhân lực gần đây (HRMS) ở cấp độ 

tập đoàn, mặc dù các đơn vị thành viên đã có những nỗ lực nhất định, nên hiệu quả áp 

dụng trân quy mô rộng chƣa thể hiện. 

VNA đã thoát dần khỏi chƣơng trình đào tạo theo các hợp đồng mua tàu bay để 

xây dựng chƣơng trình đào tạo kế cận của mình bao gồm đào tạo các thạc sỹ vận tải 

hàng không tại các Trƣờng hàng đầu thế giới, đào tạo tiếng Anh tại các Trung tâm 

phƣơng Tây để cải thiệt chất lƣợng các kỹ năng theo CEFR. Các chƣơng trình đào tạo 

kỹ năng quản lý và chuyên môn bắt đầu đƣợc đƣa lên mạng học tập trực tuyến hay e-
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learning, đặc biệt khi đội ngũ của hang có tỷ lệ tiếp cận với phƣơng tiện thông minh 

trực tuyến cao. 
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PHỤ LỤC 9. MÔ HÌNH KHUNG CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG 

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

15 TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

15.1 Yêu cầu trong tài liệu mô tả công việc 

 Cung cấp rõ ràng nội dung và tính chất một công việc. 

 Tóm tắt trách nhiệm của công việc và tiêu chí đánh giá năng lực của ngƣời 

làm việc. 

 Tóm tắt kỹ năng, chứng chỉ và năng lực cần thiết để vận hành tốt công việc. 

Mô tả công việc có nội dung tóm tắt công việc trong thời điểm soạn tài liệu và 

cho công việc trong tƣơng lai gần. Khi có thay đổi trong yêu cầu công việc, tài liệu 

cần đƣợc chỉnh sửa và cập nhật sao cho phù hợp. 

 Tài liệu cần có nội dung ngắn gọn: mô tả những tính chất nổi bật của công 

việc theo trình tự ngắn gọn, lô-gic. Không mô tả quá chi tiết mọi khía cạnh của công 

việc. 

 Tài liệu cần có nội dung phù hợp: bao gồm đủ nội dung chính để ngƣời đọc 

hiểu đƣợc công việc và yêu cầu về kỹ năng, chứng  chỉ hay chuẩn năng lực để thực 

hiện công việc. 

 Tài liệu cần có nội dung rõ ràng: không sử dụng quá nhiều từ ngữ chuyên 

ngành để mô tả công việc hiệu quả. Nếu có sử dụng từ viết tắt, cần cung cấp định 

nghĩa sau mỗi từ viết tắt. 

15.2 Nội dung mô tả công việc 

15.2.1 Nguyên tắc: 

 Mô tả công việc cần đƣợc soạn bởi một nhân viên đang thực hiện công việc. 

Nếu là vị trí mới, tài liệu sẽ đƣợc soạn bởi cán bộ quản lý nhân viên thực hiện công 

việc này. 

 Tài liệu có nội dung không quá 2 trang. 

 Tài liệu không có đính kèm (trừ trƣờng hợp cần cung cấp mô hình quản lý tổ 

chức để mô tả đơn vị báo cáo của nhân viên) 

15.2.2 Xác định công việc và phân cấp 

Tên công việc 
i.  

Mã công việc 
ii. 9 

Đơn vị báo cáo  Mã đơn vị PJA 001/000456 

Địa điểm  Ngày 1/1/2018 

Một công việc có thể đáp ứng nhiều chức năng. Tài liệu cần mô tả tầm quan 

trọng của vị trí tuyển dụng – không liệt kê toàn bộ công việc cần làm. Nội dung cần 

trả lời những câu hỏi nhƣ: 

 Mục đích chính của công việc là gì ? 
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 Vì sao lại cần có công việc này ? 

 Nếu công việc không đƣợc thực hiện, sẽ có hậu quả gì xảy ra ? 

Ví dụ: 

Quản lý chi nhánh: Lập kế hoạch, định hƣớng và quản lý mọi khía cạnh của 

dịch vụ kinh doanh thuộc chi nhánh. Áp dụng chiến lƣợc kinh doanh để đảm bảo mức 

lợi nhuận tối đa và đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc và vận hành của tổ chức. 

15.2.3 Khó khăn, trở ngại trong công việc 

Đây là nội dung ngắn gọn, cần tập trung vào những thách thức chính của nhân 

viên khi thực hiện công việc; cho thấy yêu cầu về tính chủ động và khả năng phản ứng 

kịp thời của nhân viên: 

 Tính chất của những vấn đề có thể gặp phải, 

 Yêu cầu về tính chủ động của nhân viên để xác định và giải quyết vấn đề. 

15.2.4 Thông tin bổ sung về công việc 

Nội dung cung cấp thêm thông tin về công việc trong tổ chức; thông tin về quyền 

lợi và trách nhiệm của ngƣời thực hiện công việc cần đƣợc cung cấp. Một số thông tin 

có thể đƣợc cung cấp bao gồm: 

 Đối thủ cạnh tranh trên thị trƣờng, 

 Những chuyển biến về xu thế có thể ảnh hƣởng đến quá trình vận hành của tổ 

chức, 

 Nhìn nhận của xã hội về tổ chức, 

 Nguyên tắc chung, quy định, luật pháp, hƣớng dẫn, chính sách, tiêu chuẩn, 

chiến lƣợc, v.v... có ảnh hƣởng đến ngƣời thực hiện công việc, theo chính sách nội bộ 

và cơ quan thẩm quyền. 

 Trách nhiệm, quyền đƣa ra quyết định trong tổ chức. 

15.2.5 Đặc điểm của công việc 

Đặc điểm chi tiết đƣợc cung cấp theo công việc cụ thể: 

 Tổng số lƣợng nhân viên đƣợc phụ trách (Không bao gồm nhân viên thuê 

ngoài) 

 Dữ liệu tài chính của bộ phận hoặc lĩnh vực liên quan đến công việc. 

 Nguồn ngân sách theo quyền quản lý của ngƣời thực hiện công việc. 

 Số lƣợng và chủng loại thiết bị đƣợc cung cấp. 

15.2.6 Bằng cấp và kinh nghiệm liên quan 

Nội dung mô tả yêu cầu tối thiểu để thực hiện công việc. Thông tin về chứng chỉ 

và kinh nghiệm cần có nội dung tập trung, ngắn gọn. 

Không sử dụng thông tin bằng cấp và kinh nghiệm của người đang thực hiện 

công việc hiện tại làm mô tả công việc. 
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15.2.7 Cập nhật tài liệu mô tả công việc. 

Công việc cập nhật mô tả công việc là trách nhiệm của cán bộ quản lý nhân viên 

thực hiện công việc đó. Tài liệu phải luôn có nội dung chính xác, cập nhật và phù hợp 

với công việc. 

Cán bộ quản lý thuộc phòng ban khác nhau cần kiểm tra chéo về tính phù hợp và 

mức độ chính xác của tài liệu, đảm bảo không lẫn với công việc khác. 

16 QUẢN LÝ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC 

16.1 Định nghĩa 

Quản lý kết quả làm việc có vai trò quan trọng trong quy trình quản lý và vận 

hành một bộ máy doanh nghiệp, cũng nhƣ xác định nguồn nhân lực nòng cốt trong 

một tổ chức. Mục tiêu của quản lý kết quả làm việc là xây dựng môi trƣờng hoạt động 

mang lại hiệu quả cao; tổ chức đạt đƣợc sự hỗ trợ, tiềm năng phát triển và định hƣớng 

hợp lý để thành công trong hoạt động kinh doanh. 

Quản lý kết quả công việc là trách nhiệm chung của nhân viên và cán bộ quản lý, 

với sự hỗ trợ của đơn vị kinh doanh liên quan và ban quản trị nhân lực.  

Trách nhiệm của nhân viên: 

 Chủ động quản lý kết quả công việc của mình: xây dựng kế hoạch, giám sát, 

quản lý, phát triển và nâng cao trình độ. 

 Chủ động đồng bộ hóa mục tiêu cá nhân với chiến lƣợc của tổ chức. 

 Tự so sánh kết quả làm việc của mình với mục tiêu cá nhân. 

 Chủ động thu thập ý kiến phản hồi về kết quả làm việc của mình từ cấp độ 

quản lý. 

 Tìm kiếm cách thức cải thiện kết quả làm việc của mình; thực hiện công việc 

cụ thể theo yêu cầu của cán bộ quản lý. 

 Làm việc nhóm để cải thiện kết quả của tập thể. 

 Liên tục cải thiện kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cá nhân để hoàn thành 

mục tiêu hiện tại, hƣớng đến mục tiêu phát triển chuyên môn và  thăng tiến trong công 

việc. 

 Thực hiện tự đánh giá năng lực làm việc giữa năm và cuối năm; chuẩn bị trao 

đổi về kết quả làm việc cá nhân với cán bộ quản lý. 

 Chủ động đóng góp vào những buổi họp đánh giá năng lực và kết quả làm 

việc. 

 Rà soát và xác nhận tài liệu đánh giá năng lực kịp thời. 

 Trao đổi với cấp độ quản lý nếu có khiếu nại về đánh giá kết quả làm việc. 

Trách nhiệm của cán bộ quản lý: 

 Chủ động quản lý kết quả làm việc của nhóm, chịu trách nhiệm cho hoạt động 

của nhóm theo quy trình quản lý kết quả làm việc. 
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 Đảm bảo mọi thành viên trong nhóm xây dựng mục tiêu cá nhân đúng thời 

hạn. 

 Truyền thông rõ về yêu cầu kết quả làm việc và tiêu chí đánh giá liên quan 

đến kết quả và thái độ kinh doanh so với mục tiêu của tổ chức, đồng nghiệp nội bộ và 

thị trƣờng bên ngoài. 

 Đảm bảo nhóm làm việc đƣợc hỗ trợ và trang bị đầy đủ tài nguyên để thành 

công.  

 Hỗ trợ giải quyết vấn đề cho nhóm làm việc, đảm bảo lộ trình làm việc thành 

công. 

 Thƣờng xuyên cung cấp ý kiến đánh giá phản hồi hợp lý, chính xác. 

 Cung cấp huấn luyện kèm cặp để nhóm làm việc xác định đƣợc mục tiêu cá 

nhân và chịu trách nhiệm cho kết quả làm việc của mình. 

 Thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển để định hƣớng kết quả làm việc sao cho 

đồng bộ với mục tiêu phát triển chuyên môn cá nhân và mục tiêu kinh doanh của tổ 

chức.  

 Xác định và giải quyết những trƣờng hợp kết quả làm việc thấp hơn tiêu 

chuẩn kịp thời. 

 Đảm bảo mọi thành viên trong nhóm làm việc đƣợc trao đổi về kết quả làm 

việc hàng năm. 

 Thu thập đầy đủ dữ liệu về kết quả làm việc kịp thời cho báo cáo cuối năm. 

 Nắm đƣợc cách sử dụng bảng đánh giá kết quả làm việc và ứng dụng hiệu 

quả. 

 Đại diện cho nhóm làm việc trong những buổi họp đánh giá kết quả làm việc 

để thống nhất đánh giá kết quả làm việc của nhóm cuối năm. 

 Nắm đƣợc và có thể giải trình kết quả làm việc của nhóm qua dữ liệu, thông 

tin và ví dụ. 

 Chịu trách nhiệm cho những đánh giá năng lực đối với thành viên của nhóm 

và giải trình những chỉ số này. 

 Giải quyết những khiếu nại đƣợc nêu lên theo đúng quy định của tổ chức. 

Trách nhiệm của Ban tổ chức nhân lực: 

 Là đơn vị trung gian xử lý những vấn đề khó giải quyết. 

 Hỗ trợ, hƣớng dẫn cán bộ quản lý về: 

o Cách thức xử lý những vấn đề liên quan đến kết quả làm việc không đạt 

chuẩn. Hỗ trợ các quy trình thay đổi công việc, luân chuyển, kỷ luật, hạ chức, đuổi 

việc. 

o Xây dựng kế hoạch và tổ chức những buổi họp đánh giá kết quả làm việc 

nhân viên hàng năm. 
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o Hỗ trợ những trƣờng hợp nhân sự đặc biệt 

 Thƣờng xuyên nhắc nhở và truyền thông về chính sách quản lý kết quả làm 

việc. 

 Quản lý tài liệu đánh giá kết quả làm việc của nhân sự. 

 Hỗ trợ hoạt động quản lý qua việc truyền thông mục tiêu kinh doanh xuyên 

suốt tổ chức. 

 Soạn tài liệu báo cáo quản trị nhân sự - hỗ trợ quy trình quản lý kết quả làm 

việc. 

 Hỗ trợ vận hành của tổ chức qua hoạt động giám sát quy trình, quy định của 

cán bộ nhân viên. 

16.2 Hƣớng dẫn chung cho nhân viên 

Quản lý kết quả làm việc là công cụ hỗ trợ nhân viên đạt đƣợc thành công trong 

công việc và đóng góp cho thành công của tổ chức. Công cụ đảm bảo cho nhân viên 

nhân thức đƣợc mục tiêu của mình, năng lực cá nhân hiện tại và đã đạt đƣợc gì trong 

quá trình phát triển cá nhân. Quản lý kết quả làm việc là trách nhiệm quan trọng chung 

của mọi cấp độ quản lý, nhân viên trong tổ chức – cho phép nhân viên có vai trò chủ 

động trong việc thảo luận về năng lực của mình với cấp độ quản lý; đƣợc trang bị 

công cụ đánh giá năng lực cá nhân để xác định phƣơng thức nâng cao năng lực, trình 

độ. 

16.2.1 Đặt Mục Tiêu:  

Đặt mục tiêu là nền tảng của quản lý kết quả làm việc của năm. Mục tiêu cá nhân 

sẽ giúp nhân sự xác định đƣợc định hƣớng phát triển rõ ràng, ƣu tiên cá nhân, đóng 

góp của mình mang lại giá trị đến đâu cho nhóm, phòng ban và tổ chức. 

 Mục tiêu hàng năm phải phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của tổ chức-

đơn vị liên quan. Mục tiêu phải đƣợc xác định sớm trong năm (muốn nhất trong tháng 

2) 

 Nhân sự và cán bộ quản lý liên quan phải thảo luận về mục tiêu cá nhân đã 

đƣợc chuẩn bị và soạn trƣớc khi thống nhất. Buổi trao đổi này thƣờng đƣợc thực hiện 

sau báo cáo thƣờng niên của năm trƣớc và đơn vị-phòng ban liên quan đã đƣợc thông 

báo đầy đủ về mục tiêu trong hoạt động kinh doanh từ cấp độ quản lý. 

 Tài liệu Mục tiêu cá nhân có thể đƣợc thay đổi trong năm nếu chức năng của 

đơn vị/phòng ban của nhân sự có thay đổi, hoặc công việc đƣợc giao của nhân viên có 

thay đổi. Nhân sự và cán bộ quản lý liên quan cần trao đổi, thống nhất trƣớc khi chính 

thức thay đổi trên tài liệu chính thức. 

 Nếu nhân sự mới bắt đầu công việc, hay mới quay trở lại làm việc sau thời 

gian nghỉ dài, nhân sự và cán bộ quản lý cần trao đổi và soạn thảo một bộ mục tiêu cá 

nhân mới. 

16.2.2 Hướng dẫn chung:  

 Mục tiêu cá nhân cần đƣợc thống nhất giữa nhân sự và cán bộ quản lý qua 

trao đổi cởi mở; nhân sự cần nhận thức đƣợc yêu cầu về kết quả công việc từ phía 
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doanh nghiệp và hiểu đƣợc những tiêu chí đánh giá kết quả làm việc đƣợc tính toán 

nhƣ thế nào (KPI/BSC) 

 Mỗi nhân viên đƣợc khuyến khích có 3-8 mục tiêu cá nhân. Mục tiêu phải có 

yêu cầu rõ ràng, đòi hỏi sự cố gắng của nhân viên nhƣng phải khả thi. Có thể sử dụng 

tiêu chỉ SMART để xây dựng mục tiêu: 

o S: Specific – Rõ ràng. 

o M: Measurable – Tính toán đƣợc. 

o A: Achievable – Khả thi. 

o R: Realistic – Thực tiễn. 

o T: Time bound – Thời gian hợp lý. 

16.2.3 Quản lý kết quả làm việc:  

Cá nhân thƣờng xuyên tự quản lý kết quả làm việc của mình hàng ngày; giám sát 

tiến độ đạt mục tiêu; phối hợp với đồng nghiệp, nhóm làm việc để thu thập phản hồi 

về mức độ tiến bộ, phát triển cá nhân của mình. 

 Nhân viên và cán bộ quản lý cần thu xếp buổi trao đổi về mức độ phát triển cá 

nhân và tiến độ đạt đƣợc mục tiêu cá nhân của nhân viên (Khuyến nghị: 1 lần/tháng) 

 Thƣờng xuyên thu thập ý kiến phản hồi về tiến độ phát triển cá nhân. 

 Đặt câu hỏi về tiến độ đạt đƣợc mục tiêu cá nhân thƣờng xuyên: 

o Mục tiêu cá nhân có còn phù hợp với công việc và ƣu tiên công việc không ? 

o Nhân viên có đang phát triển đúng hƣớng không ? 

o Nhân viên cần làm gì để nâng cao năng lực ? 

16.2.4 Quản lý trường hợp kết quả làm việc không đạt chuẩn:  

 Trong trƣờng hợp nhân viên có kết quản làm việc không đạt yêu cầu, cán bộ 

quản lý trực tiếp sẽ đặt vấn đề trực tiếp với nhân sự liên quan. Cán bộ quản lý sẽ trao 

đổi với nhân viên để tìm ra cách giải quyết vấn đề hợp lý nhất (có thể tham khảo các 

cán bộ quản lý gián tiếp khác, cán bộ quản lý cấp trên, Ban quản trị nhân lực để tìm 

kiếm giải pháp) 

 Cán bộ quản lý trực tiếp sẽ đƣa nhân sự vào Chương trình cải thiện năng lực 

(Performance Improvement Plan – PIP) để tạo điều kiện cho nhân viên tiến bộ một 

cách có hệ thống, hiệu quả. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp đặc biệt, cán bộ trực tiếp 

quản lý có quyền luân chuyển công việc của nhân sự sang bộ phận khác, có hình thức 

kỷ luật, hạ chức hoặc đình chỉ công tác. 

16.2.5 Đánh giá kết quả làm việc hàng năm:  

Đánh giá kết quả làm việc hàng năm thƣờng đƣợc thực hiện giữa tháng 11- tháng 

1. Nhân viên sẽ trao đổi với cán bộ quản lý về kết quả làm việc trong năm, theo 5 yếu 

tố chính: 

 Tài liệu tự đánh giá kết quả làm việc cá nhân. 
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 Tài liệu đánh giá kết quả làm việc từ cán bô quản lý. 

 Thảo luận so sánh với những đơn vị-phòng ban tƣơng tự khác với cán bộ quản 

lý để đảm bảo tính công bằng, đồng bộ, minh bạch của hệ thống đánh giá. 

 Tài liệu thảo luận giữa cán bộ quản lý và nhân viên về kết quả làm việc cá 

nhân. 

 Phiên bản cuối của tài liệu đánh giá kết quả làm việc cuối năm. 

16.2.6 Ý kiến đóng góp, khiếu nại: 

Nhân viên có quyền lợi đƣợc  nêu lên bất kỳ vấn đề gì trong hệ thống quản lý kết 

quả làm việc. 

 Trao đổi với cán bộ quản lý về vấn đề, bất cập của hệ thống. Nếu cán bộ trực 

tiếp quản lý không giải quyết đƣợc vấn đề, hoặc không giải quyết vấn đề kịp thời, 

nhân viên có thể trao đổi vấn đề với cán bộ quản lý khác (hoặc cán bộ Ban nhân lực). 

16.3 Hƣớng dẫn chung cho cán bộ quản lý 

Vai trò của cán bộ quản lý trong quản lý kết quả làm việc là phát triển, cải thiện 

và định hƣớng kết quả hoạt động của nhân viên. 

16.3.1 Đặt Mục Tiêu: 

Để đạt đƣợc kết quả hoạt đông kinh doanh nhƣ mong muốn, cán bộ quản lý cần 

xác định rõ ƣu tiên và mục tiêu hoạt động của đơn vị của mình. Mục tiêu phát triển 

đƣợc xây dựng hợp lý sẽ cải thiện năng suất làm việc của nhân viên, đảm bảo đồng bộ 

với định hƣớng phát triển của tổ chức và sẽ xây dựng nền tảng cho kết quả làm việc 

đƣợc đánh giá hàng năm. 

 Công việc đặt mục tiêu thƣờng đƣợc thực hiện giữa tháng 12-tháng 2. 

 Truyền thông và thống nhất rõ ràng về thời gian triển khai mục tiêu với nhân 

viên. 

 Phối hợp với nhân viên xây dựng mục tiêu phát triển chung của đơn vị kinh 

doanh (Có thể tham khảo mô hình SMART nhƣ trong hƣớng dẫn cho nhân viên) 

 Mục tiêu của nhóm cần đƣợc đồng bộ hóa giữa mục tiêu phát triển cá nhân, 

mục tiêu sản xuất kinh doanh của nhóm và mục tiêu phát triển chung của tổ chức. 

 Cán bộ quản lý sẽ có trách nhiệm hoàn thiện mục tiêu phát triển của nhóm. 

Nội dung tài liệu cần đƣợc thống nhất với mọi thành viên trong nhóm làm việc muộn 

nhất trong tháng 2. 

 Nhân viên mới cần đƣợc truyền thông đầy đủ về định hƣớng và mục tiêu phát 

triển của nhóm (nhân viên mới tuyển dụng, mới đƣợc luân chuyển, mới đƣợc thăng 

chức, mới quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ dài). 

16.3.2 Quản lý kết quả làm việc (Cấp quản lý): 

 Thƣờng xuyên săp xếp những buổi họp đánh giá năng lực với thành viên 

nhóm làm việc hàng tháng. 
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 Cung cấp thông tin phản hồi về kết quả làm việc của mỗi thành viên nhóm 

trong buổi họp đánh giá kết quả làm việc. Cụ thể, cần xác định những lĩnh vực cần 

đƣợc cải thiện hay yếu điểm của nhân viên sớm nhất có thể. 

o Ý kiến phản hồi cần đƣợc cung cấp thƣờng xuyên, rõ ràng. 

o Ý kiến phản hồi cần đƣợc cung cấp với ngôn từ tích cực. 

o Ý kiến phản hồi cần đi kèm với giải pháp, khuyến khích cải thiện cụ thể. 

o Ý kiến phản hồi cần đầy đủ, đƣợc cung cấp công bằng cho mọi thành viên 

trong nhóm làm việc và phản ánh về cả điểm mạnh và điểm yếu của mỗi nhân sự. 

 Lƣu giữ dữ liệu, thông tin về kết quả làm việc, thái độ làm việc hay sản phẩm 

của nhân viên để sử dụng khi trao đổi về kết quả làm việc. Những ví dụ công việc, dữ 

liệu đƣợc thực hiện tốt có thể đƣợc trao đổi với những cán bộ quản lý khác để có 

chính sách khen thƣởng cho nhân viên có kết quả làm việc tốt. 

16.3.3 Quản lý trường hợp kết quả làm việc không đạt chuẩn 

Cán bộ quản lý có trách nhiệm xử lý những trƣờng hợp nhân viên có kết quả làm 

việc không đạt yêu cầu của tổ chức. 

 Đối với trƣờng hợp không đạt chuẩn riêng lẻ, cần có ý kiến đóng góp nhẹ 

nhàng, ngắn gọn cho nhân viên. 

 Trong trƣờng hợp không đạt chuẩn thƣờng xuyên, cần có biện pháp xử lý kịp 

thời – không cần đợi đến thời gian kiểm tra kết quả làm việc thƣờng xuyên để trao 

đổi. 

 Cần điều tra, phân tích, hiểu rõ vấn đề trƣớc khi đƣa ra hình thức xử lý trƣờng 

hợp. 

 Trao đổi kỹ với nhân viên có kết quả làm việc không đạt chuẩn để nắm đƣợc 

vấn đề. Có thể tham khảo với các cán bộ quản lý chéo, chuyên viên ban nhân lực liên 

quan khác về hình thức xử lý trƣờng hợp. 

 Cán bộ quản lý trực tiếp sẽ đƣa nhân sự vào Chương trình cải thiện năng lực 

(Performance Improvement Plan – PIP) để tạo điều kiện cho nhân viên tiến bộ một 

cách có hệ thống, hiệu quả. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp đặc biệt, cán bộ trực tiếp 

quản lý có quyền luân chuyển công việc của nhân sự sang bộ phận khác, có hình thức 

kỷ luật, hạ chức hoặc đình chỉ công tác. 

16.3.4 Đánh giá kết quả làm việc hàng năm 

Cuối mỗi năm, cán bộ quản lý có nhiệm vụ đánh giá kết quả làm việc của mỗi 

thành viên trong nhóm làm việc. Quá trình đánh giá kết quả làm việc cuối năm có 6 

yếu tố chính: 

 Tài liệu tự đánh giá kết quả làm việc cá nhân của nhân viên. 

 Tài liệu đánh giá kết quả làm việc từ cán bô quản lý. 

 Thảo luận so sánh với những đơn vị-phòng ban tƣơng tự khác với cán bộ quản 

lý để đảm bảo tính công bằng, đồng bộ, minh bạch của hệ thống đánh giá. 
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 Bản dự thảo tài liệu đánh giá kết quả làm việc cuối năm. 

 Tài liệu thảo luận giữa cán bộ quản lý và nhân viên về kết quả làm việc cá 

nhân. 

 Phiên bản cuối của tài liệu đánh giá kết quả làm việc cuối năm 

Để có đƣợc đánh giá kết quả làm việc cuối năm chính xác, cán bộ quản lý phải 

thực hiện những công việc sau: 

 Khuyến khích nhân viên thực hiện tài liệu tự đánh giá năng lực và kết quả làm 

việc cá nhân. Trao đổi với nhân viên trên cơ sở tài liệu này và đƣa ý kiến của nhân 

viên vào báo cáo kết quả làm việc cuối năm của nhóm. 

 Phân tích kết quả làm việc của nhân viên theo số liệu và kết quả làm việc cụ 

thể. Tham khảo với cán bộ quản lý chéo, đồng nghiệp về năng lực và kết quả làm việc 

của nhân viên. 

 So sánh kết quả làm việc và năng lực của nhân viên với nhân viên có vị trí 

tƣơng tự ở phòng ban khác để đánh giá công bằng, minh bạch. 

 Đại diện cho nhóm làm việc của mình trong những buổi họp tổng kết ở quy 

mô tổng công ty. Đảm bảo có đầy đủ dữ liệu, thông số, sẵn sàng có ý kiến phản biện 

đối với những đánh giá không chính xác về nhóm làm việc của mình. 

 Tổng kết kết quả làm việc của nhóm với toàn bộ thành viên đơn vị bao gồm: 

Tóm tắt thông tin phản hồi về mục tiêu; tóm tắt về đánh giá thái độ và tiêu chuẩn làm 

việc của nhóm; tóm tắt điểm mạnh và điểm yếu; Đánh giá kết quả làm việc cuối cùng 

theo thang đánh giá của Tổng công ty. 

16.3.5 Ý kiến đóng góp, khiếu nại: 

Cán bộ quản lý có vai trò giải quyết mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại của nhân 

viên, đặc biệt về nội dung đánh giá kết quả làm việc cá nhân: 

 Cán bộ quản lý cần trao đổi với nhân viên để hiểu đƣợc băn khoăn, lo ngại 

của họ để giải quyết vấn đề. Cán bộ quản lý không được phép từ chối trao đổi hay bỏ 

qua khiếu nại của nhân viên và phải giải quyết vấn đề sớm nhất có thể (Có thể tham 

khảo ý kiến Ban nhân lực nếu cần thiết). 

 Mọi khiếu nại phải đƣợc giải quyết trong vòng tối đa 4 tuần. Nếu không giải 

quyết kịp thời khiếu nại với nhân viên, sự việc cần đƣợc xử lý nhƣ sau: 

a. Nêu lên vấn đề với cán bộ quản lý cấp cao (Cán bộ quản lý phụ trách chéo 

nhân viên). Săp xếp lịch cho nhân viên gặp và làm việc với cán bộ quản lý chéo. 

b. Nếu vẫn không giải quyết đƣợc sau khi đề cập vấn đề với cán bộ quản lý 

chéo, khiếu nại cần đƣợc thông tin đến Ban tổ chức nhân lực. Ban tổ chức nhân lực là 

đơn vị duy nhất có quyền truy cập/thay đổi đánh giá kết quả làm việc của nhân viên 

sau khi hồ sơ đã đƣợc hoàn thiện và đóng. 

16.4 Bảng đánh giá kết quả công việc 
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1 - Xuất sắc 2 - Rất tốt 3 - Tốt 4 – Không tốt 5 - Kém 

Kết quả làm 

việc đặc biệt 

tốt về chất 

lượng và thái 

độ. Nhân 

viên có năng 

lực đặc biệt 

cao so với 

đồng nghiệp 

và mặt bằng 

thị trường. 

Kết quả làm việc 

tốt hơn về chất 

lượng và thái độ 

làm việc so với 

đồng nghiệp và 

mặt bằng thị 

trường.  

Hoàn thành tốt công 

việc được giao. 

Kết quả làm việc 

không ổn định 

và/hoặc có kết 

quả thấp hơn so 

với yêu cầu công 

việc, đồng 

nghiệp và mặt 

bằng thị trường. 

Không đạt yêu 

cầu công việc. 

Kết quả làm 

việc thấp hơn 

nhiều so với 

đồng nghiệp và 

mặt bằng thị 

trường. 

Thƣờng xuyên có kết quả cao 

hơn so với yêu cầu công việc. 

Đã đạt đƣợc hoặc có kết quả 

vƣợt qua mục tiêu làm việc. 

Thƣờng xuyên có 

kết quả tốt so với 

yêu cầu công việc và 

đã đạt đƣợc mục 

tiêu. 

Thƣờng xuyên có kết quả không 

đạt yêu cầu công việc. Không đạt 

đƣợc mục tiêu công việc. 

Có đóng góp đáng kể trong 

thành công của tổ chức. Mang 

lại giá trị vƣợt qua cấp độ và 

vai trò của công việc đƣợc giao. 

Có đóng góp trong 

thành công của tổ 

chức và mang lại giá 

trị tƣơng ứng với 

công việc đƣợc giao. 

Không có đóng góp đủ cho thành 

công của tổ chức. Có kết quả làm 

việc thấp hơn so với yêu cầu công 

việc. Cần đƣợc hỗ trợ và giám sát 

đặc biệt. 

Chủ động tìm kiếm và thực 

hiện trách nhiệm lớn hơn công 

việc đƣợc giao. Là thành phần 

nòng cốt của đội ngũ nguồn 

nhân lực. 

Có trách nhiệm cho 

công việc đƣợc giao. 

Có đóng góp trong 

trách nhiệm tập thể. 

Không đáp ứng đƣợc yêu cầu về 

trách nhiệm cho công việc và đội 

ngũ nhân sự. Không có đóng góp 

đáng kể cho tập thể. 

Tự phát triển năng lực, kỹ năng 

và trình độ bản thân. Ủng hộ và 

chủ động có hành vi đổi mới 

sáng tạo. Hỗ trợ đào tạo phát 

triển năng lực cho đồng nghiệp. 

Có phát triển kiến 

thức và kỹ năng khi 

đƣợc tạo điều kiện. 

Ủng hộ đổi mới sáng 

tạo khi có yêu cầu. 

Thiếu tính tự giác trong phát triển 

năng lực cá nhân. Không cho thấy 

mong muốn học kỹ năng và kiến 

thức mới. Không ủng hộ đổi mới 

sáng tạo. 

Công việc đƣợc thực hiện với 

trình độ, thái độ và tính chuyên 

nghiệp cao.  

Công việc đƣợc thực 

hiện tƣơng ứng với 

tiêu chuẩn công 

việc. 

Có kết quả thấp hơn so với đồng 

nghiệp; có thái độ làm việc không 

tốt; thiếu một hoặc nhiều kỹ năng 

quan trọng và tính chuyên nghiệp 

1. Nhóm 

nhân viên là 

đỉnh cao về 

chất lƣợng 

công việc; là 

tấm gƣơng 

2. Nhóm nhân 

viên có kết quả 

cao hơn so với 

yêu cầu công 

việc và ổn định. 

Nhóm có kết quả 

3. Nhóm nhân viên 

phổ biến nhất và có 

kết quả làm việc đa 

dạng. Trong trƣờng 

hợp tối thiểu, nhóm 

nhân viên đạt đƣợc 

4. Nhóm nhân 

viên có kết quả 

làm việc thấp 

hơn so với yêu 

cầu công việc 

trong một 

5. Nhóm nhân 

viên thuộc tỉ lệ 

có kết quả kém 

nhất và thấp 

hơn nhiều so 

với yêu cầu 
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cho ngƣời 

khác noi 

theo. 

cao hơn trung 

bình, nhƣng 

không thuộc tỉ lệ 

cao nhất. 

yêu cầu công việc và 

đang đi đúng hƣớng 

so với mục tiêu công 

việc.  

khoảng thời 

gian. Năng lực 

cần đƣợc cải 

thiện để đạt 

đƣợc mức độ 

trung bình. 

công việc. 

Năng lực cần 

đƣợc cải thiện 

đáng kể và sớm 

nhất có thể. 

 

17 CHIẾN LƢỢC NHÂN SỰ KẾ THỪA 

17.1 Định nghĩa 

Kế hoạch phát triển nhân sự kế thừa là quy trình tìm kiếm cá nhân có khả năng 

tiếp nhận vị trí nòng cốt và những chỗ trống trong một tổ chức. 

17.2 Mục tiêu 

Xác định và phát triển cán bộ, nhân viên kế thừa cho những vị trí nòng cốt để 

đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp. 

17.3 Nguyên tắc 

 Nhân sự kế thừa có khả năng thực hiện công việc tiềm năng trong tƣơng lai, 

không nhất thiết chỉ thay thế  

 4 nhân sự thay thế đƣợc xác định cho mỗi vị trí nòng cốt: 2 ngắn hạn (đƣợc 

huy động trong 0-3 năm) và 2 trung hạn (huy động trong 3 – 5 năm) 

 Một nhân sự kế thừa có thể đƣợc sắp xếp ở tối đa 3 ô trong ma trận kế thừa. 

 Tối đa hóa nhân sự kế thừa từ nội bộ. Mục tiêu nhân sự kế thừa là 80% từ bên 

trong, 20% từ bên ngoài. 

 Kế hoạch nhân sự kế thừa phải đƣợc soạn thảo và cập nhật hàng năm. 

 

17.4 Ma trận 9-hộp kế hoạch phát triển nhân sự kế thừa 

Đang tiến bộ 

 Khó trở thành nhân sự 

kế thừa ngắn hạn. 

 Có thể huy động làm 

nhân sự kế thừa trong 

trƣờng hợp khẩn cấp 

Tài năng trong tƣơng lai 

 Phải đƣa vào kế 

hoạch phát triển 

nhân sự kế thừa. 

Tài năng nòng cốt 

 Phải đƣa vào kế 

hoạch phát triển 

nhân sự kế thừa. 

Năng lực không ổn định 

 Không đƣa vào kế 

hoạch phát triển nhân 

sự kế thừa. 

Nhân sự tiềm năng 

 Đƣợc đƣa vào kế 

hoạch phát triển nhân 

sự kế thừa. 

Tài năng nổi trội 

 Phải đƣa vào kế hoạch 

phát triển nhân sự kế 

thừa. 

Trình độ thấp 

 Không đƣa vào kế 

hoạch phát triển nhân 

sự kế thừa. 

Có kết quả làm việc tốt 

 Đƣợc đƣa vào kế 

hoạch phát triển nhân 

sự kế thừa cho vị trí 

ngang hàng. 

Có kết quả làm việc rất 

tốt 

 Đƣợc đƣa vào kế 

hoạch phát triển nhân 

sự kế thừa cho vị trí 

Tiềm năng 
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ngang hàng. 

 

 

17.5 Hƣớng dẫn đánh giá nhân sự 

17.5.1 Vị trí và vai trò 

  

Kết quả làm việc 
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Vai trò Trách nhiệm 

Cán bộ quản lý 

cấp cao, cấp lãnh 

đạo 

 Quản lý kế hoạch nhân sự kế thừa cho phòng ban của mình. 

 Xác định những vị trí nòng cốt trong kế hoạch. 

 Đƣa ra quyết định cuối cùng về cấu trúc của kế hoạch. 

 Đƣa ra quyết định cuối cùng về cấu thành kế hoạch. 

 Thực hiện rà soát/cập nhật dữ liệu cho kế hoạch. 

 Thảo luận với đồng nghiệp về vị trí mỗi cá nhân trong ma 

trận kế hoạch. 

 Thảo luận về những vấn đề trong kế hoạch tại những buổi 

họp. 

Cán bộ quản lý 

cấp trung 

 Thực hiện công việc điều hành theo kế hoạch: kế hoạch đào 

tạo phát triển chuyên môn, thay đổi công việc cho nhân viên 

trong kế hoạch nhân sự kế thừa. 

 Sử dụng kế hoạch nhân sự kế thừa cho thảo luận liên quan 

đến vấn đề tuyển dụng và đào tạo. 

 Điều phối quy trình thực hiện kế hoạch. 

 Rà soát, phân tích kế hoạch, so sánh với kế hoạch những đơn 

vị, ngành nghề kinh doanh khác. 

Cán bộ nhân viên 

Ban nhân lực 

 Hỗ trợ thảo luận về vấn đề nhân sự kế thừa. 

 Hỗ trợ cán bộ quản lý cấp trung về vấn đề đào tạo (Ví dụ: 

chƣơng trình huấn luyện kèm cặp, đào tạo chuyên sâu) cho 

nhân viên trong kế hoạch nhân sự kế thừa. 

 Sử dụng kế hoạch nhân sự kế thừa cho thảo luận liên quan 

đến vấn đề tuyển dụng và đào tạo. 

 Đảm bảo kế hoạch luôn đƣợc cập nhật. 

17.5.2 Các bước triển khai kế hoạch nhân sự kế thừa 

1. Xây dựng cấu trúc Kế hoạch nhân sự kế thừa 

 Xác định rõ chiến lƣợc kinh doanh của tổ chức trong vòng 1 – 3 năm và nhu 

cầu sử dụng nguồn lao động hiện tại và trong tƣơng lai. 

 Cán bộ quản lý cấp trung và Ban nhân lực xác định rõ đối tƣợng cán bộ nhân 

viên đƣợc đƣa vào Quy trình đánh giá trình độ và tiềm năng. 

 Xác định rõ những vị trí nòng cốt cần đƣợc đƣa vào kế hoạch nhân sự kế thừa. 

 Xác định tính nòng cốt của vị trí kế thừa (Ảnh hƣởng đến doanh thu, rủi ro, 

pháp lý, quan hệ khách hàng, hiệu quả hoạt động, yêu cầu về kỹ năng đặc biệt, lợi thế 

cạnh tranh...) 

2. Xây dựng cấu thành Kế hoạch nhân sự kế thừa 

 Cấu thành của kế hoạch nhân sự kế thừa phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng 

nguồn lực của tổ chức để đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh. 

 Các loại nhân sự kế thừa bao gồm: (1) Ngắn hạn: 0-3 năm (2) Dài hạn: 3-5 

năm (3) Trƣờng hợp kế thừa khẩn cấp. 
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 Nhân sự kế thừa bên ngoài: Cần phân tích trƣờng hợp sử dụng nhân lực kế 

thừa từ bên ngoài, đặc biệt trong trƣờng hợp nguồn nhân lực có kỹ năng/kiến thức 

chuyên môn sâu. 

 Kế hoạch nhân sự kế thừa bao gồm cán bộ nhân viên trong hộp (1) Tài năng 

trong tƣơng lai (2) Tài năng nòng cốt (3) Tài năng nổi trội. 

 Đánh giá nhân sự và mức độ sẵn sàng cho quá trình kế thừa (Khả năng đáp 

ứng công việc, mục tiêu trong công việc là gì, nhƣ cầu đào tạo của nhân sự kế thừa là 

gì...) 

3. Thực hiện kế hoạch nhân sự kế thừa 

 Cán bộ nhân viên Ban nhân lực làm việc thƣờng xuyên với Cán bộ quản lý 

cấp cao để cập nhật kế hoạch nhân sự kế thừa: ghi chép những rủi ro và vấn đề tiềm 

năng, khuyến nghị phƣơng án giải quyết. 

 Không chia sẻ thông tin về kế hoạch nhân sự kế thừa với cán bộ nhân viên là 

cấu thành trong kế hoạch. Chỉ chia sẻ định hƣớng phát triển của nhân sự kế thừa tiềm 

năng. 

 Truyền thông rõ ràng nguyên tắc của kế hoạch nhân sự kế thừa: 

o Kế hoạch nhân sự kế thừa không đảm bảo nhân viên sẽ nhận đƣợc vị trí kế 

thừa. 

o Quy trình lựa chọn phụ thuộc vào đánh giá năng lực và trình độ của nhân viên 

tại thời điểm kế thừa. 

o Kế hoạch nhân sự kế thừa đƣợc thiết kế để đảm bảo chất lƣợng vận hành của 

tổ chức. Nếu nhu cầu sử dụng nguồn lực của tổ chức thay đổi, kế hoạch nhân sự kế 

thừa cũng sẽ thay đổi. 

 Sử dụng kế hoạch nhân sự kế thừa trong trƣờng hợp có chỗ trống trong tổ 

chức. Đối tƣợng cán bộ nhân viên đƣợc xác định là nhân sự kế thừa ngắn hạn sẽ đƣợc 

lựa chọn theo trình độ và mức độ sẵn sàng, phù hợp. Sau khi đã lựa chọn, nhân sự kế 

thừa sẽ đƣợc phỏng vấn là đối tƣợng ƣu tiên – song song với những cán bộ nhân viên 

khác trong nội bộ tổ chức. 

17.6 Đánh giá năng lực nhân viên 

Đánh giá năng lực nhân viên là thời gian Cán bộ quản lý cấp trung họp, thảo 

luận và thống nhất về mục tiêu và cấu trúc của kế hoạch nhân sự kế thừa 9-hộp. 

Trong các buổi họp đánh giá năng lực, cán bộ quản lý sẽ thảo luận sâu về cán bộ 

nhân viên kế thừa tiềm năng và thống nhất vị trí của nhân lực trong ma trận 9-hộp. 

Nguyên tắc thảo luận: 

 Thống nhất sắp xếp 1 vị trí cho mỗi nhân viên kế thừa tiềm năng. 

 Các hộp trong ma trận mô tả tiềm năng và đóng góp của cán bộ nhân viên đối 

với tổng thể tổ chức, không chỉ đổi với phòng ban, đơn vị của cá nhân. 

 Thảo luận & phân tích hồ sơ mỗi cán bộ nhân viên. Xác định những vấn đề về 

nguồn lực trong tổ chức và thảo luận đề xuất giải pháp. 
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 Đối với nhân viên thuộc nhiều phòng ban, đơn vị liên quan đến mục tiêu phát 

triển chuyên môn của nhân viên sẽ đƣợc ƣu tiên. 

 Đơn vị phụ trách nhân viên sẽ đề xuất vị trí của nhân viên trong kế hoạch 

nhân sự kế thừa. Cán bộ quản lý thuộc đơn vị khác sẽ thảo luận/phản bác/đóng góp ý 

kiến. 

Khuyến nghị trong quá trình đánh giá: 

 Thảo luận về nhân viên: Cung cấp thông tin dữ liệu về năng lực nhân viên, 

lịch sử làm việc, mục tiêu phát triển chuyên môn, điểm mạnh, lĩnh vực cần phát huy 

và những vị trí nòng cốt tiềm năng. 

 Đặt câu hỏi để tiếp thu thông tin quan trọng. Ví dụ: Kinh nghiệm làm việc 

với nhân viên, nhân viên đã có đóng góp gì đến ƣu tiên chiến lƣợc của tổ chức, nhân 

viên có kinh nghiệm gì khác ngoài công việc hiện tại không, nhân viên có đƣợc đánh 

giá cao bởi đồng nghiệp không,... 

 Tỉ lệ cấu thành trong kế hoạch 9-hộp: Cấu thành nhân viên ở mỗi hộp có 

hợp lý không ? Số nhân viên ở hộp xanh có nhiều/ít quá không so với tổng số nguồn 

nhân lực ? Đánh giá trình độ trong ma trận có nghiêm khắc quá không ? 

17.7 Điều phối quá trình đánh giá trình độ nhân viên 

Một buổi họp đánh giá trình độ nhân viên đƣợc tổ chức theo chủ trƣơng của cấp 

quản lý lãnh đạo và đƣợc điều phối bởi Ban nhân lực, với mục tiêu: 

 Xây dựng cấu trúc và cấu thành ma trận 9-hộp để đảm bảo tính đồng bộ, công 

khai và công bằng. 

 Xác định xem tổ chức có đủ nguồn lực để triển khai chiến lƣợc kinh doanh 

hay không. 

 Xây dựng kế hoạch hành động để giải quyết những vấn đề và bất cập đƣợc 

xác định. 

 Thống nhât kế hoạch phát triển cho những cán bộ, nhân viên nòng cốt. 

Vai trò của đơn vị điều phối (Ban Nhân Lực) buổi đánh giá trình độ nhân 

viên: 

 Trƣớc: Đảm bảo mọi dữ liệu, hồ sơ nhân viên đƣợc cung cấp đầy đủ: ma trận 

9-hộp, dữ liệu chiến lƣợc kinh doanh, chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực. 

 Trong: Đảm bảo thành phần tham gia buổi họp liên kết nội dung họp với 

chiến lƣợc kinh doanh; đề xuất câu hỏi để đảm bảo quá trình đánh giá đồng bộ, khách 

quan và minh bạch; cung cấp ví dụ phù hợp để minh họa mỗi trƣờng hợp và vấn đề 

phức tạp. 

 Sau: Tổng hợp kết quả họp; Đảm bảo kế hoạch hành động đƣợc thực hiện bởi 

cán bộ quản lý;  Đảm bảo cập nhật về ma trận 9-hộp đƣợc cung cấp cho phòng ban 

liên quan; Tiến hành xây dựng quy trình kế hoạch nhân sự kế thừa.  
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PHỤ LỤC 10. ỨNG DỤNG CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH  

TRONG PHÂN TÍCH NGUỒN NHÂN LỰC EVN 

18 ỨNG DỤNG CHIẾN LƢỢC ĐẠI DƢƠNG XANH – BLUE OCEAN 

STRATEGY TRONG PHÂN TÍCH NGUỒN NHÂN LỰC EVN 

Chiến lƣợc Đại dƣơng xanh (Blue Ocean Strategy
TM

) là chiến lƣợc kinh doanh 

nhằm mục đích tạo ra thị phần mới, không có cạnh tranh và mang lại giá trị mới cho 

khách hàng. Chiến lƣợc Đại dƣơng xanh là kết quả công trình nghiên cứu kéo dài 1 

thập kỷ về hơn 150 quyết định chiến lƣợc ở hơn 30 ngành công nghiệp trong hơn 100 

năm, từ đầu những năm 1900s đến 2000s bởi tiến sĩ Renee Mauborgne và tiến sĩ 

W.Chan Kim từ học viện kinh doanh INSEAD, Pháp. 

Chiến lƣợc Đại dƣơng xanh cung cấp phƣơng thức tiếp cận có hệ thống và có thể 

đƣợc áp dụng nhiều lần trong một tổ chức. Một chiến lƣợc Đại dƣơng xanh đầy đủ và 

hiệu quả có 3 đề xuất nhằm tái thiết lập môi trƣờng kinh doanh mà một tổ chức đang 

hoạt động: 

 Đề xuất về Giá trị (Value Proposition): mô tả những giá trị của sản phẩm, 

dịch vụ đƣợc mang lại cho đối tƣợng khách hàng.  

 Đề xuất về Lợi nhuận (Profit Proposition): mô tả những giá trị, nguồn thu 

đƣợc mang lại cho các bên liên quan trong bộ máy quản lý của một tổ chức. 

 Đề xuất về con ngƣời (People Proposition): mô tả những chính sách đƣợc 

xây dựng nhằm khuyến khích cán bộ, nhân viên một tổ chức thực hiện chiến lƣợc trên 

Để phân tích về thực trạng chính sách và chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực 

của EVN, chiến lƣợc Đại dƣơng xanh cung cấp  và ứng dụng một số công cụ đƣợc sử 

dụng một cách có hệ thống để hƣớng đến việc hình thành một chiến lƣợc Đại dƣơng 

xanh khả thi, có thể ứng dụng triển khai trong nội bộ của EVN. Quá trình xây dựng 

một Chiến lƣợc Đại dƣơng xanh hiệu quả thƣờng có sự tham gia của toàn bộ đội ngũ 

cán bộ quản lý, nhân viên trong một tổ chức để cho thấy sự cam kết của cấp độ quản 

lý, cũng nhƣ để thu hút sự tham gia của cán bộ nhân viên trong quá trình xây dựng 

chiến lƣợc để đồng bộ hóa tầm nhìn & chiến lƣợc phát triển của bộ máy ở quy mô 

toàn tổ chức. 

18.1 MÔ HÌNH DÀN TRẢI THỰC TRẠNG („As is‟ Canvas) 
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MÔ HÌNH DÀN TRẢI THỰC TRẠNG – „AS IS‟ CANVAS 

 

 
Hình 38 Mô hình giàn trải thực trạng NNL cán bộ trẻ 

 Mô hình dàn trải thực trạng cho thấy vị thế của EVN về những Yếu tố cạnh 

tranh chính (KCF) so với các đơn vị sử dụng lao động khác trong thị trƣờng việc làm 

– dƣới góc nhìn của các cán bộ nhân viên trẻ là nguồn nhân lực tiềm năng. Đây là mô 

hình đòi hỏi hoạt động khảo sát, cập nhật dữ liệu liên tục để có đƣợc cái nhìn tổng 

quát và khách quan nhất khi phân tích những điểm yếu và điểm mạnh của một tổ 

chức. 

 Theo ví dụ trên, EVN có mức lƣơng, chế độ ƣu đãi, chất lƣợng công việc 

đƣợc giao cho cán bộ nhân viên trẻ thấp hơn so với các đơn vị sử dụng lao động khác. 

Tuy nhiên, EVN có môi trƣờng làm việc và vị trí cơ quan làm việc thuận tiện hơn. 

 Những Yếu tố cạnh tranh chính (KCF) thƣờng có nội dung khác nhau đối 

với mỗi nhóm đối tƣợng nguồn nhân lực đƣợc phân tích. Ví dụ, nguồn nhân lực trẻ 

có trình độ thƣờng có mối quan tâm gắn liền với chính sách lƣơng thƣởng, chất lƣợng 

công việc đƣợc giao (có thú vị hay không), khả năng phát triển chuyên môn trong 

công việc. Đối với nguồn nhân lực đã có tuổi, họ thƣờng quan tâm hơn đến vị trí nơi 

làm việc, thời gian làm việc linh hoạt, v.v… Để có đƣợc bộ KCF phù hợp cho nhóm 

đối tƣợng nguồn nhân lực cần phân tích, một tổ chức phải có những nỗ lực khảo sát 

cán bộ nhân viên và thị trƣờng việc làm thƣờng xuyên để thu thập ý kiến phản hồi, 

đánh giá khách quan về những mối quan tâm của nguồn nhân lực để xây dựng chiến 

lƣợc phù hợp. 
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18.2 MÔ HÌNH TRẢI NGHIỆM CỦA NHÂN VIÊN (BUYER UTILITY 

MAP/BUYER EXPERIENCE CYCLE – BEC/BUM) 

Sau khi thu thập đƣợc những đánh giá khách quan về thực trạng phát triển nguồn 

nhân lực, một tổ chức thƣờng phân tích quy trình sử dụng nguồn nhân lực qua Mô 

hình trải nghiệm của nhân viên theo Chiến lƣợc Đại dƣơng xanh. Mô hình trải nghiệm 

sẽ tập trung về những điểm bất cập, những khó khăn (Pain Points) mà cán bộ nhân 

viên gặp phải trong quá trình làm việc để nâng cao nhận thức của đội ngũ xây dựng 

chiến lƣợc về những vấn đề cần phải giải quyết. 

MÔ HÌNH TRẢI NGHIỆM CỦA NHÂN VIÊN 

Nhóm đối tƣợng phân tích: Nguồn nhân lực cán bộ, nhân viên trẻ 

Giai đoạn >>> 
Tuyển 

dụng 

Đào tạo & 

huẩn luyện 
Làm việc 

Đào tạo 

chuyên 

sâu 

Chuyển 

công tác, 

thăng 

chức 

Nghỉ 

hƣu 

Mức độ 

hiệu quả 

(Productivity) 

Quy trình 

xử lý hồ 

sơ chậm. 

Quy trình 

rƣờm rà, 

mất thời 

gian. 

Quy 

trình 

giao việc 

mất thời 

gian. 

Không có 

hoặc ít cơ 

hội đƣợc 

đào tạo 

chuyên 

sâu. 

 Thủ tục 

nghỉ 

hƣu 

rƣờm 

rà. 

Mức độ 

đơn giản 

(Simplicity) 

Thủ tục, 

yêu cầu 

nhiều hồ 

sơ. 

Nhiều 

công 

đoạn 

Quy trình 

đào tạo 

phức tạp. 

Công 

việc 

phức 

tạp. 

  Hồ sơ 

phức 

tạp. 

Tiện nghi 

(Convenience) 

Bất tiện  Thủ tục 

rƣờm rà. 

Môi 

trƣờng 

làm việc 

không 

hiệu 

quả. 

Tốn công 

sức, thời 

gian đào 

tạo quá 

trình làm 

dự án 

quan 

trọng. 

  

Rủi ro 

(Risk) 

Đánh mất 

hồ sơ. 

Không 

đƣợc 

phản hồi 

từ tuyển 

Không đạt 

đủ điều 

kiện để 

làm việc. 

Không 

đƣợc 

giao 

đúng 

công 

việc  so 

Đào tạo 

sai ngành 

nghề, 

không 

đúng sở 

thích. 

Công 

việc mới 

không 

phù hợp 

với 

chuyên 

Chế độ 

không 

đƣợc xử 

lý. 

Thiếu 

hồ sơ. 
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dụng. với 

chuyên 

môn 

môn. 

Không 

đủ kỹ 

năng 

quản lý 

Hình ảnh (Fun 

& Image) 

 

Phƣơng 

thức đào 

tạo cứng 

nhắc, 

không gây 

thu hút 

Công 

việc 

nhàm 

chán, 

không 

thú vị. 

 Công 

việc 

buồn 

chán, 

thiếu đòi 

hỏi 

chuyên 

môn. 

 

Thân thiện với 

môi trƣờng 

(Environmental 

Friendliness) 
 

 Một số 

công 

việc sản 

xuất ảnh 

hƣởng 

đến môi 

trƣờng 

   

 Tƣơng tự nhƣ Công cụ 1, Mô hình trải nghiệm nhân viên đòi hỏi EVN phải có 

những khảo sát thƣờng xuyên về nhóm đối tƣợng cần phân tích (Nguồn nhân lực trẻ) 

về những bất cập họ gặp phải ở mỗi giai đoạn trong quá trình sử dụng nguồn nhân lực 

– từ tuyển dụng cho đến khi cán bộ chuyển công tác/nghỉ hƣu. 

 Sau khi đã tổng hợp đƣợc đầy đủ những thông tin & dữ liệu phản hồi về 

những khiếm khuyết cần đƣợc cải thiện, tổ chức sẽ bắt đầu tìm hiểu một số giải pháp 

cho những vấn đề đã đƣợc phân tích từ bảng trải nghiệm trên qua công cụ Khung 6 Lộ 

trình (6 Path Framework) 

18.3 KHUNG 6 LỘ TRÌNH (6 PATH FRAMEWORK) 

Trong Chiến lƣợc Đại dƣơng xanh, công cụ 6 lộ trình giúp một tổ chức tìm hiểu 

và khai thác những giải pháp có thể đƣợc áp dụng để giải quyết những bất cập, trở 

ngại đang gặp phải. Đối với EVN, công cụ 6 lộ trình đề cập đến những giải pháp tiềm 

năng sau để cải thiện chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực cho tổ chức: 

1. Phân tích những ngành công nghiệp thay thế: Mỗi tổ chức ở những ngành 

công nghiệp, lĩnh vực khác nhau thƣờng phải đối mặt với những vấn đề tƣơng tự nhƣ 

nhau nhƣ vấn đề về tài nguyên, quản lý, chiến lƣợc nguồn nhân lực, v.v... Một trong 

những giải pháp đƣợc khuyến nghị trong Chiến lƣợc Đại dƣơng xanh là khả năng tìm 

kiếm, phân tích và khai thác những chiến lƣợc, cách làm tốt nhất đã đƣợc thực hiện ở 

những ngành nghề khác để áp dụng giải quyết những vấn đề trong ngành nghề của 

mình. 

Một số các ngành 

công nghiệp khác 

Cách làm tốt nhất từ các ngành công nghiệp khác 
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Các công ty ngành 

công nghệ. 
 Sử dụng Luật Pareto trong quản trị nguồn nhân lực: năng 

suất của 20% cá nhân mang lại 80% kết quả vận hành trong 

1 tổ chức. Quy trình quản trị NNL đảm bảo nhân tài đƣợc 

bổ nhiệm ở vị trí quan trọng; nhân viên tiềm năng đƣợc hỗ 

trợ, tăng cƣờng tính tự chủ, phát triển để đổi mới. 

 Xây dựng mô hình tổ chức “Protean” – khả năng có thể 

thay đổi linh hoạt và thích ứng nhanh chóng. Trong một tổ 

chức Protean, chỉ có một số lƣợng nhân viên nhỏ vận hành 

công ty – các chức năng, quy trình và con ngƣời khác sẽ 

đƣợc quản lý bởi những đơn vị bên ngoài. Mô hình này cho 

phép những đơn vị nhƣ Apple, HP, Uber, Airbnb có tính 

linh hoạt và hoạt động nhƣ một start-up – vì phần lớn số 

lƣợng nguồn nhân lực của họ không phải là nhân viên. 

 Tuyển dụng Hạt nhân đổi mới sáng tạo (Intrapreneur). 

Trong thời đại công nghiệp 4.0, những cá nhân thông minh 

và tài giỏi thƣờng không muốn làm việc trong môi trƣờng tổ 

chức doanh nghiệp máy móc, rƣờm rà. Do đó, những công 

ty công nghệ nhƣ Google, Facebook, Virgin đã có những 

chính sách khuyến khích, hỗ trợ những cá nhân có ý tưởng 

sáng tạo theo đuổi dự án yêu thích của mình qua chính 

sách lƣơng thƣởng hợp lý. 

 Văn hóa làm việc linh hoạt: Tính linh hoạt là một trong 

những yếu tố quan trọng nhất để một tổ chức thu hút và có 

đƣợc sự gắn bó lâu dài của nguồn nhân lực có trình độ. Đối 

với cán bộ nhân viên muốn có thời gian làm việc linh hoạt 

(ví dụ: có con nhỏ), sẽ sẵn sàng chấp nhận mức lƣơng thấp 

hơn để có thời gian làm việc hợp lý hơn hay số ngày nghỉ 

nhiều hơn. Theo nghiên cứu, những tổ chức truyền thống có 

thời gian làm việc cứng nhắc đang mất dần nguồn nhân lực 

có trình độ sang các tổ chức công nghệ tiên tiến hơn. 

 Chiến lƣợc thu hút nhân tài: Các công ty công nghệ luôn 

trong tình trạng thiếu nguồn nhân lực có trình độ. Do vậy, 

cán bộ quản lý cấp cao luôn sẵn sàng bỏ nhiều công sức và 

thời gian để xây dựng chiến lƣợc tuyển dụng hợp lý nhất – 

thay vì hình thức tuyển dụng truyền thống ở nhiều công 

ty/tổ chức cũ kỹ thƣờng cho đây là công việc của ban nhân 

lực và không mang lại giá trị cao cho tổ chức. 

Các công ty thuộc 

lĩnh vực dịch vụ. 
 Khảo sát ý kiến khách hàng để đánh giá năng lực của nhân 

viên. Dữ liệu thu thập từ khách hàng sẽ đƣợc cung cấp cho 

cán bộ nhân viên liên quan và đƣợc sử dụng để cải thiện 

năng lực của nhân viên. 

 Để tăng cƣờng tính hiệu quả làm việc và quản lý tổ chức, 

cần khuyến khích nhân viên xây dựng thái độ làm việc Tự 

giác xây dựng doanh nghiệp (OCB – Organisational 

Citizenship Behaviour). Nhân viên sẽ thực hiện những công 
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việc đa chức năng để cải thiện mức độ hài lòng của khách 

hàng ngay cả khi không bắt buộc. 

 Cần phân tích mức độ tƣơng tác giữa cấp độ quản lý và 

nhân viên và xác định những đặc điểm khuyến khích thái độ 

OCB. Ví dụ: theo nghiên cứu của Podsakoff et al. (2000), tổ 

chức có tính linh hoạt cao thƣờng có cấp độ nhân viên OCB 

cao hơn. Ngoài ra, các tính chất nhƣ tính tự do giải quyết 

vấn đề, chính sách hỗ trợ nhân viên, tính công bằng, chính 

trực của bộ máy quản lý cũng khuyến khích nhân viên có 

thái độ OCB trong quá trình làm việc hơn. 

Các đơn vị ngành 

y tế 
 Với số lƣợng nhân viên nghỉ việc hơn 30% so với các ngành 

khác, ngành y tế đã giảm tỉ lệ nhân viên nghỉ việc qua các 

chính sách: 

o Xác định rõ về yêu cầu, đòi hỏi công việc trong quá trình 

tuyển dụng và làm việc. 

o Khuyến khích nhân viên phản hồi về những bất cập 

trong công việc. 

o Hỗ trợ phát triển chuyên môn. 

o Tối ƣu hóa giờ làm việc linh hoạt. 

o Đào tạo cán bộ quản lý tôn trọng, sẵn sàng tiếp cận và 

phát triển nhân viên tiền tuyến. 

o Xây dựng mối quan hệ cộng tác trong đội ngũ NNL. 

o Không chấp nhận hành vi phá hoại, làm hại ngƣời khác. 

 Đáp ứng và khai thác nguồn nhân lực nữ: với số lƣợng 

nguồn nhân lực nữ ngày một tăng cao, ngành y tế đã có 

những chính sách hỗ trợ nhƣ sắp xếp giờ làm việc linh hoạt, 

nghỉ thai sản, cung cấp đào tạo, huấn luyện kèm cặp , v.v… 

Những chính sách phúc lợi trên đã cho thấy điểm mạnh của 

những đơn vị sử dụng lao động đƣợc đánh giá cao so với 

những đơn vị khác. 

2. Phân tích các nhóm chiến lƣợc: Ở mỗi lĩnh vực kinh doanh, nhu cầu và mục 

đích làm việc của nguồn nhân lực thƣờng rất đa dạng và phức tạp. Lộ trình 2 của 

Khung 6 lộ trình khuyến khích đơn vị sử dụng nguồn nhân lực tìm hiểu lý do vì sao 

một số lƣợng nguồn nhân lực lại chấp nhận làm công việc có mức lƣơng thấp hơn; và 

vì sao một phần nguồn nhân lực lại yêu cầu mức lƣơng cao cho công việc của mình.  

VÍ DỤ: PHÂN TÍCH NHÓM CHIẾN LƢỢC TRONG TRƢỜNG HỢP 

EVN – LĨNH VỰC NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NĂNG LƢỢNG  

Công việc có 

tính khác biệt 

(Differentiation) 

Nhóm Chiến Lƣợc: 

 Công ty phi chính 

phủ. 

 Công ty tƣ vấn tƣ 

nhân. 

 Cơ sở giáo dục cấp 

Đại học liên quan đến 

ngành điện. 

Điểm mạnh (Vì sao nhân viên 

chấp nhận mức lƣơng thấp cho 

công việc ?): 

 Công việc từ thiện, có ý nghĩa. 

 Đƣợc tiếp cận với công nghệ 

hiện đại. 

 Thời gian làm việc linh hoạt, 

không gò bó. 
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  Đƣợc vận dụng, học hỏi đúng 

chuyên môn theo sở thích của 

ngƣời LĐ. 

Công việc theo 

mô hình truyền 

thống 

(Traditional 

Strategy) 

Nhóm Chiến Lƣợc: 

 Công ty kỹ thuật điện 

tƣ nhân khác. 

 Công ty năng lƣợng 

quốc tế. 

 Công ty ngành công 

nghệ khác. 

Điểm mạnh (Vì sao nhân viên yêu 

cầu mức lƣơng cao cho công việc ?) 

 Đƣợc giao công việc phức tạp 

hơn, đúng chuyên môn. 

 Có môi trƣờng làm việc phù 

hợp, thoải mái hơn môi trƣờng 

làm việc công ty nhà nƣớc. 

 Đƣợc tôn trọng, trọng dụng và 

có cơ hội phát triển chuyên môn 

sâu rộng hơn. 

 Đƣợc hƣởng chính sách phúc 

lợi, lƣơng thƣởng minh bạch, 

hợp lý hơn. 

3. Phân tích các nhóm ảnh hƣởng: Trong lĩnh vực nguồn nhân lực, lộ trình 3 

mô tả mối quan hệ giữa đơn vị ảnh hưởng và người lao động. Trong ngành điện lực, 

đơn vị ảnh hưởng là tất cả những cá nhân, tổ chức có tầm ảnh hƣởng đến quyết 

định tham gia ngành điện của nguồn nhân lực. Một ví dụ cơ bản nhất của một đơn 

vị ảnh hưởng là các cơ sở đào tạo môn điện ở các trƣờng Đại học, Cao đẳng. Khả 

năng khuyến khích phát triển nguồn nhân lực ngành điện phụ thuộc nhiều ở khả năng 

các cơ quan thẩm quyền, cơ quan ngành giáo dục đào tạo và các cơ sở đào tạo trên xây 

dựng đƣợc một thƣơng hiệu ngành điện năng động, hiện đại, có tiềm năng phát triển 

chuyên môn sâu rộng cho ngƣời lao động, v.v…  

4. Phân tích những dịch vụ bổ trợ: Lộ trình 4 của công cụ 6 lộ trình giúp tổ 

chức phân tích những bất cập gặp phải bởi cán bộ, nhân viên trong đội ngũ nguồn 

nhân lực gặp phải trƣớc, trong và sau quá trình đƣợc đƣa vào khai thác. Ví dụ: nếu 

một nhân lực trẻ tiềm năng muốn tìm hiểu về ngành điện/năng lƣợng, nhƣng gặp 

nhiều khó khăn trong quá trình tìm hiểu về những công việc ngành điện, những kiến 

thức và chuẩn năng lực cần có khi tham gia lĩnh vực năng lƣợng… họ sẽ cảm thấy nản 

lòng và sẽ không muốn tham gia học và làm việc trong ngành điện nữa.  

5. Phân tích cân bằng giữa chức năng – cảm xúc trong tổ chức: Ở mỗi khía 

cạnh/chiến lƣợc/chính sách quản lý hay kinh doanh của một tổ chức đều mang sự cân 

bằng giữa tính chất về chức năng và cảm xúc. Ví dụ: Khi một cán bộ quản lý yêu cầu 

nhân viên làm việc tại nhà muộn đến đêm khuya cho một dự án – đây là một quyết 

định quản lý có tính chức năng cao: có tiềm năng mang lại lợi ích về doanh số, hiệu 

suất cho tổ chức; nhƣng có ảnh hƣởng xấu đến tính cảm xúc, tâm lý của nhân viên. 

Mô hình bảng dƣới đây mô tả một số khuyến nghị có thể đƣợc đƣa ra nhằm chỉnh lý 

những chính sách nguồn nhân lực hiện tại theo cân bằng giữa chức năng – cảm xúc để 

mang lại hiệu quả kinh tế và tâm lý hợp lý nhất cho tổ chức: 

Bổ sung 

(+) 

 Ứng dụng hệ thống quản lý 

nhân lực mới 

 Xây dựng quy trình làm 

 Xây dựng khu vực nghỉ ngơi, 

giải trí. 

 Bố trí môi trƣờng làm việc 
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việc mới theo phong cách hiện đại, 

khuyến khích trao đổi, cộng 

tác. 

 

Giảm thiểu 

(-) 

 Quy trình làm việc cũ kỹ. 

 Tổ chức công việc cũ kỹ. 

 Bố trí môi trƣờng làm việc 

hình khối, thiếu cộng tác. 

 … 

 

6. Phân tích xu thế tƣơng lai: Ngoài những phân tích về bất cập, cũng nhƣ tìm 

kiếm những giải pháp cho những vấn đề hiện tại về chiến lƣợc và chính sách phát 

triển nguồn nhân lực, mỗi tổ chức cần có nhận thức về xu thế trong tƣơng lai để có thể 

nắm bắt đƣợc nhu cầu của thị trƣờng việc làm đối với mỗi ngành nghề. Những xu thế 

này đƣợc nắm bắt trong mô hình bảng PESTEL sau: 

  

CHỨC NĂNG CẢM XÚC 
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Xu thế trong 

tƣơng lai 

Những xu thế này ảnh hƣởng 

đến ngành điện nhƣ thế nào ? 

Làm sao để nắm bắt đƣợc 

những xu thế này ? 

Chính trị 

(Political) 
 EVN đề ra mục tiêu trở 

thành 1 trong 4 tập đoàn điện 

lực hàng đầu tại ASEAN. 

 Theo quyết định số 

63/2013/QĐ-TTg ngày 

08/11/2013, ngành điện lực 

Việt Nam sẽ chuyển hoạt 

động sản xuất kinh doanh 

theo cơ chế thị trƣờng. 

 Tổ chức quản lý hệ thống 

điện an toàn, ổn định và đạt 

chất lƣợng cao. 

 Phát triển, vận hành và hiện 

đại hóa hệ thống mạng lƣới 

điện đƣợc giao theo quy 

hoạch phát triển điện lực 

quốc gia. 

Kinh tế 

(Economic) 
 Với cơ sở hệ thống điện 

xuống cấp, nhu cầu bảo trì, 

nâng cấp mạng lƣới điện sẽ 

dẫn đến tăng giá điện, tăng 

chi phí sản xuất điện. 

 Kinh tế Việt Nam đang trong 

đà tăng trƣởng cao, sẽ xuất 

hiện nhu cầu ngƣời sử dụng 

khai thác điện phân tán. 

 Tìm kiếm giải pháp tập 

trung phát triển mạng lƣới 

điện thông minh, sẽ giảm 

thiểu chi phí vận hành dài 

hạn của EVN. 

 Tìm kiếm giải pháp khai 

thác điện phân tán ở quy mô 

nhỏ tại một số địa phƣơng 

tiềm năng. Phân tích mạng 

lƣới điện lân cận để tìm 

kiếm khả năng kết hợp vào 

mạng lƣới điện. 

Xã hội  

(Social) 

 Việt Nam có số lƣợng nguồn 

nhân lực dồi dào, trẻ trung, 

giàu tiềm năng khai thác cho 

ngành năng lƣợng. 

 EVN có nguồn nhân lực 

đang dần già hóa, với tỉ lệ 

nhân viên từ độ tuổi 30 trở 

lên chiếm hơn 80% đội ngũ 

NNL. 

 Phát triển quan hệ cộng tác 

giữa đơn vị ngành điện và 

cơ sở đào tạo để thống nhất 

chuẩn năng lực đào tạo 

nguồn nhân lực.  

 Phân  tích và hiểu rõ điểm 

khác biệt về thế hệ - phân 

tích những đặc điểm về thế 

giới quan, giá trị cá nhân, 

xây dựng môi trƣờng làm 

việc phù hợp cho từng đối 

tƣợng. 

 Xây dựng môi trƣờng làm 

việc đặc biệt cho đối tƣợng 

nguồn nhân lực đã có tuổi: 

thời gian/địa điểm làm việc 

linh hoạt, có chƣơng trình 

chuyển giao kinh nghiệm 

cho thế hệ trẻ. 

Công nghệ 

(Technological) 
 Xu thế công nghệ hiện đại 

trong ngành năng lƣợng sẽ 

có ảnh hƣởng nhiều đến nhu 

 Cải thiện phƣơng thức tiếp 

cận về giáo dục và đào tạo 

nghề điện. 
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cầu tuyển dụng và sử dụng 

nguồn lực trong tƣơng lai 

ngành điện: 

o Hệ thống lƣu trữ điện 

(EES) 

o Mạng lƣới điện thông 

minh (Smart Grid) 

o Dữ liệu lớn (Big Data) 

o Sử dụng máy bay không 

ngƣời lái (UAV) 

o Bán lẻ hóa 

(Retailization) 

o Công nghệ sạc cảm ứng 

(Wireless charging) 

 Kỹ năng nguồn nhân lực 

trong thời đại công nghiệp 

4.0: 

o Kỹ năng học tập suốt đời 

(Life-long learning) 

o Kỹ năng tƣ duy và làm 

việc đa lĩnh vực. 

o Kỹ năng sử dụng thiết bị 

máy tính tốt. 

o Đồng bộ hóa chƣơng 

trình, lộ trình đào tạo 

ngành điện. 

o Chuẩn hóa giáo trình ở 

quy mô địa phƣơng & 

toàn quốc. 

o Đẩy mạnh hình thức 

đào tạo qua quá trình 

thực tập, thử việc, huấn 

luyện kèm cặp. 

o Đánh giá trình độ tƣơng 

ứng so với chuẩn năng 

lực quốc tế. 

 Xây dựng đơn vị khuyến 

khích hoạt động đổi mới 

sáng tạo trong tổ chức – đẩy 

mạnh nghiên cứu và khai 

thác về lĩnh vực công nghệ 

hiện đại. 

Môi trƣờng 

(Environmental) 
 Trong những năm gần đây, 

ngành điện đã hứng chịu 

nhiều sự kiện thiên tai gây 

ảnh hƣởng đến dịch vụ cung 

cấp do biến đối khí hậu. 

 Xu thế khai thác năng lƣợng 

tái tạo, năng lƣợng sạch đang 

ngày một nhận đƣợc sự 

hƣởng ứng của công chúng 

và dần trở thành trọng điểm 

của nhiều đơn vị sản xuất-

truyền tải-phân phối điện 

trên Thế giới. 

 Phân tích những giải pháp 

đầu tƣ hợp lý để cải thiện 

tính bền bỉ của hệ thống 

mạng lƣới điện để chống 

chọi với thiên tai. Giải pháp 

mang tính dự phòng sẽ 

mang lại hiệu quả cao hơn 

so với những giải pháp 

mang tính phản ứng, cần (1) 

Triển khai phân tích điều 

kiện khí hậu mỗi khu vực 

(2) Phân tích những yếu 

điểm của hệ thống mạng 

lƣới điện ở mỗi khu vực (3) 

Đề xuất giải pháp cải tiến 

mạng lƣới điện để thí điểm 

ở quy mô nhỏ trƣớc khi áp 

dụng rộng rãi. 

 Tìm hiểu tiềm năng khai 

thác các loại năng lƣợng tái 

tạo nhƣ năng lƣợng gió, 

năng lƣợng mặt trời: Phân 

tích tính khả thi của dự án, 
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phân tích địa điểm triển 

khai phù hợp, khả năng liên 

kết trong mạng lƣới điện, 

khả năng bán lẻ hóa năng 

lƣợng điện ở quy mô ngƣời 

sử dụng nhỏ v.v... 

Luật pháp 

(Legal) 
 Theo quyết định 852/QĐ-

TTg ngày 14/6/2017, Tập 

đoàn điện lực Việt Nam phải 

có những thay đổi cơ bản về 

mô hình tổ chức; đổi mới 

doanh nghiệp; áp dụng công 

nghệ mới trong sản xuất, 

kinh doanh, xây dựng mô 

hình dự báo nguồn nhân lực 

phù hợp và đề ra quan điểm, 

mục tiêu, định hƣớng, giái 

pháp chi tiết, thiết thực để 

quản trị nguồn nhân lực hiệu 

quả... 

 Đổi mới phƣơng thức quản 

lý, môi trƣờng làm việc cũ 

kỹ. 

 Áp dụng công nghệ mới 

trong sản xuất, kinh doanh 

(Phần mềm quản trị tài 

nguyên doanh nghiệp, phần 

mềm bán lẻ hóa, đẩy mạnh 

hiện đại hóa mạng lƣới điện 

thành mạng lƣới điện thông 

minh...) 

 Chuẩn hóa lộ trình đào tạo 

và phát triển nguồn nhân 

lực thay thế cho ngành điện 

lực Việt Nam qua nỗ lực 

phối hợp với những đơn vị 

liên quan trong lĩnh vực 

giáo dục đào tạo. 

18.4 BẢNG ERRC  

Sau những nỗ lực phân tích, khảo sát, tìm kiếm giải pháp cho những bất cập đã 

phân tích từ Mô hình trải nghiệm của nhân viên, Chiến lƣợc Đại dƣơng xanh sử dụng 

Bảng ERRC – Eliminate, Reduce, Raise, Create (Loại bỏ, Giảm thiểu, Tăng cƣờng, 

Tạo mới) để tổng hợp những ý tƣởng đổi mới sáng tạo để cải thiện chiến lƣợc phát 

triển nguồn nhân lực trong tổ chức. Qua những phân tích sơ bộ trên, Một mô hình 

bảng ERRC dự thảo của EVN có thể đƣợc tổng kết nhƣ sau: 

Loại bỏ - Eliminate 

 

Tăng cƣờng - Raise 

Tƣ duy nhiệm kỳ 

Quy trình, thủ tục rƣờm rà 

Tƣ duy lịch trình làm việc máy 

móc, thiếu linh hoạt. 

... 

 

Chế độ ƣu đãi 

Quan hệ cộng tác chặt chẽ với cơ sở 

đào tạo ngành điện. 

Văn hóa sáng tạo trong công việc 

Chế độ làm việc linh hoạt cho nguồn 

nhân lực đặc biệt 

Đầu tƣ dài hạn, hiện đại hóa mạng lƣới 

điện thông minh 

Đẩy mạnh hình thức khai thác nguồn 

nhân lực qua đơn vị khác. 

... 



91 

 

18.5 MÔ HÌNH DÀN TRẢI „MỤC TIÊU‟ („TO BE‟ CANVAS) 

Sau khi đã tập hợp đƣợc những ý tƣởng đổi mới, mô hình Chiến lƣợc Đại dƣơng 

xanh của EVN có thể đƣợc mô phỏng trên mô hình dàn trải tƣơng tự nhƣ mô hình dàn 

trải „thực trạng‟ đã thực hiện trong bƣớc đầu quá trình triển khai Chiến lƣợc. Tuy 

nhiên, mô hình dàn trải „mục tiêu‟ sẽ có nội dung tập trung hơn, với những yếu tố 

cạnh tranh chính (KCF) đã đƣợc sàng lọc, chọn lựa theo ý kiến phản hồi và khảo sát 

hợp lý nhất của cán bộ nhân viên tại EVN cũng nhƣ từ thị trƣờng việc làm. 

 
Hình 39 Mô hình giàn trải mục tiêu của EVN 

  

Giảm thiểu - Reduce Tạo mới - Create 

Cách tổ chức môi trƣờng làm việc 

cũ kỹ 

Khoản đầu tƣ ngắn hạn để cải thiện 

mạng lƣới điện 

Tƣ duy về quy trình tuyển dụng là 

công việc hành chính, không quan 

trọng 

Nguồn nhân lực không có vai trò 

vận hành quan trọng. 

... 

Đơn vị đặc biệt nghiên cứu, ứng dụng 

công nghệ mới 

Môi trƣờng làm việc hiện đại, phù hợp 

với thế hệ nguồn nhân lực mới 

Sử dụng công nghệ mới để quản lý 

nguồn nhân lực. 

Hình thành thái độ Tự giác xây dựng 

doanh nghiệp (OCB)  

... 

Tạo mới 
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PHỤ LỤC 11. ẢNH HƯỞNG CỦA BLOCKCHAIN ĐẾN  

QUẢN TRỊ NNL TRONG TƯƠNG LAI 

Công nghệ Blockchain đang hình thành những đổi mới trong kinh doanh, không 

chỉ ở lĩnh vực tiền điện tử hay Bitcoin. Công nghệ Blockchain còn có tiềm năng phát 

triển đột phá ở nhiều lĩnh vực khác. 

Nếu có thể vận dụng hoàn toàn tính năng của Blockchain, hệ thống quản trị 

nguồn nhân lực sẽ trở nên chính xác và hiệu quả hơn ở mọi khía cạnh. Từ chiến lƣợc 

tổng thể nhƣ tuyển dụng, tính thuế đến những công việc quy mô nhỏ nhƣ chính sách 

lƣơng thƣởng – đây là những ứng dụng quan trọng có thể đƣợc thay đổi hoàn toàn bởi 

công nghệ Blockchain. 

BLOCKCHAIN SẼ LOẠI BỎ HỒ SƠ NĂNG LỰC VÀ ỨNG DỤNG LINKEDIN 

TRONG THỊ TRƢỜNG VIỆC LÀM 

Công nghệ Blockchain có tiềm năng khiến những công nghệ hồ sơ năng lực, hay 

website tìm kiếm việc làm nhƣ LinkedIn trở nên không cần thiết. Thay vì một nhân 

lực tiềm năng soạn thảo hồ sơ năng lực về những công việc đã làm, ở đây; công nghệ 

Blockchain sẽ lƣu trữ toàn bộ lịch sử làm việc của mỗi cá nhân. 

BLOCKCHAIN SẼ TỰ ĐỘNG HÓA VIỆC KHAI THUẾ MỘT CÁCH HIỆU 

QUẢ, CHÍNH XÁC 

CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN SẼ XỬ LÝ NHỮNG CÔNG VIỆC THƢỜNG 

NGÀY 

Những công việc nhƣ theo dõi bảng lƣơng, trả lƣơng, quản lý hồ sơ sẽ trở nên dễ 

dàng và hiệu quả hơn với công nghệ Blockchain. Các tổ chức sẽ có khả năng nhận và 

gửi ngân sách ngay lập tức và an toàn ở bất kỳ địa điểm nào trên Thế giới mà không 

cần qua ngân hàng là đơn vị trung gian, cũng nhƣ bỏ qua hoàn toàn chi phí dịch vụ đi 

kèm. 

TIỆN ÍCH CỦA BLOCKCHAIN LỚN HƠN HẠN CHẾ ĐI KÈM 

Khi chuyên gia công nghệ nói về sáng tạo, họ thƣờng đề cập đến những đổi mới 

công nghệ. Tuy nhiên, thay vì sáng tạo những công nghệ hoàn toàn mới, họ chỉ thay 

đổi và cải tiến những công nghệ đã có. Blockchain mang lại giá trị hoàn toàn mới – 

đây là một trong những phát triển công nghệ độc đáo và chƣa đƣợc ứng dụng trên thị 

trƣờng. Blockchain có chi phí vận hành thấp và hiệu quả hơn những phƣơng thức 

quản lý tốn chi phí, nguồn lực thông thƣờng. Với công nghệ sẵn sàng, hiệu quả đã 

kiểm chứng và ý tƣởng đa dạng, Blockchain sẽ là yếu tố mang lại lợi thế cạnh tranh có 

tác động lớn trên thị trƣờng Thế giới. 
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PHỤ LỤC 12. XU HƯỚNG NNL NGÀNH ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI 

19 CEA – SÁNG TẠO TRONG NGÀNH ĐIỆN – TẦM NHÌN 2050 

19.1 Động lực phát triển sáng tạo 

Những động lực dẫn đến quá trình hiện đại hóa trong ngành điện lực tại Canada 

cho thấy những xu hƣớng xã hội về kinh tế, môi trƣờng và phát triển bền vững.  

Có 4 động lực chính có đang thúc đẩy quá trình hiện đại hóa trong ngành điện 

lực: 

 Giảm thiểu lƣợng khí CO2 từ hiệu ứng nhà kính. 

 Cải thiện tính bền bỉ của hệ thống để chống chọi với thiên tai và điều kiện khí 

hậu khắc nghiệt. 

 Đẩy mạnh vai trò của khách hàng trong việc phát triển mạng lƣới điện. 

 Quản trị chi phí sản xuất để mang lại hiệu quả cao hơn với nguồn lực hạn chế. 

19.2 Lĩnh vực phát triển công nghệ 

Theo Hiệp hội điện lực Canada, 5 lĩnh vực sau cho thấy tiềm năng sâu rộng để 

xây dựng hệ thống mạng lƣới điện trong tƣơng lai: 

 Cung cấp dịch vụ theo nhu cầu khách hàng (Demand Response) 

 Đẩy mạnh phát triển sản xuất điện phân tán (Distributed Generation) 

 Đẩy mạnh phát triển phƣơng tiện vận tải điện 

 Tối ƣu hóa hiệu suất tài nguyên đƣợc sử dụng. 

 Phát hiện và giảm thiểu sự cố, hỏng hóc. 

Những lĩnh vực trên đại diện cho quá trình phát triển bền vững, đƣợc định nghĩa 

bởi CEA nhƣ sau: 

“Theo đuổi chiến lược kinh doanh và giải pháp cho nhu cầu hiện tại, đồng thời 

tăng cường phát triển tài nguyên về kinh tế, xã hội và môi trường để vận dụng trong 

tương lai.” 

Để hƣớng đến mô hình phân phối điện năng hiện đại, bền vững, cần có những 

bƣớc chuyển đổi vƣợt qua những cải tiến thông thƣờng về mặt doanh số, hiệu suất. 

Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý, đơn vị ban hành luật và các đơn vị 

doanh nghiệp công-tƣ để xây dựng, thử nghiệm và thí điểm những ý tƣởng, thiết bị 

hay quy trình mới để đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng trong thời đại công 

nghệ mới. 

19.3 Một số giải pháp, chiến lƣợc đề xuất 

19.3.1 Giá điện tăng 

Tại Canada, hệ thống truyền tải và phân phối điện đang hƣớng đến cuối chu kỳ 

hoạt động và sẽ cần có nguồn tái đầu tƣ. Theo Cục điện lực British Columbia (BC 

Hydro & Power Authority), rất nhiều cơ sở vật chất thuộc mạng lƣới điện đƣợc xây 

dựng từ trƣớc năm 1970 đã xuống cấp trầm trọng và cần có giải pháp xử lý sớm nhất 
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có thể. Ngành điện Canada dự tính sẽ có khoản đầu tƣ 20 tỷ đô-la hàng năm trong 20 

năm để bảo dƣỡng và hiện đại hóa mạng lƣới điện trên toàn quốc. 

Với khoản tái đầu tƣ đang trên đà tăng, những đơn vị điện lực đã đƣa ra một số 

giải pháp để hạn chế giá thành điện tăng quá cao: 

 Gia tăng khối lượng điện bán để tăng hiệu suất của chi phí vận hành trên khối 

lượng kilowatt/giờ: Đây không phải là giải pháp hợp lý trong điều kiện kinh tế hiện tại 

và xu thế tiết kiệm năng lƣợng tại hầu hết các ngành công nghiệp. 

 Thay đổi quan niệm về chất lượng dịch vụ điện của khách hàng:  Các công ty 

điện lực sẽ giải thích thực trạng của cơ sở vật chất điện xuống cấp tới khách hàng và 

cho thấy sự cần thiết của sự tăng giá điện để bảo dƣỡng và hiện đại hóa mạng lƣới 

điện. Nếu đƣợc triển khai hợp lý, khách hàng sẽ chấp nhận giá điện tăng tốt hơn và sẽ 

hiểu vì sao nguồn đầu tƣ là cần thiết. 

 Cải thiện chất lượng dịch vụ điện cho khách hàng: Cung cấp dịch vụ điện cá 

nhân hóa cho khách hàng trên một nền tảng xuyên suốt, dễ sử dụng. Về mặt hoạt động, 

đây là giải pháp hợp lý nhất – và cũng là giải pháp yêu cầu sự cam kết lớn nhất về đổi 

mới sáng tạo để thành công. 

19.3.2 Cải thiện tính bền vững của hệ thống 

Theo Cục tài nguyên Canada (Natural Resources Canada), giải pháp thích nghi 

với thay đổi khí hậu có thể mang tính phản ứng (sau mỗi sự kiện thiên tai, khí hậu 

khắc nghiệt đã gây ra hậu quả) hoặc mang tính dự phòng (trƣớc khi sự kiện thiên tai 

xảy ra). Trong hầu hết các trƣờng hợp, giải pháp dự tính sẽ mang tính hiệu quả cao 

hơn và có chi phí lâu dài thấp hơn. Do vậy, các đơn vị ngành điện đƣợc khuyến khích 

phải thử nghiệm những biện pháp dự phòng sớm nhất có thể. 

Rào cản lớn nhất là nắm đƣợc những điều kiện thiết kế hệ thống đặc thù ở mỗi 

khu vực để tránh đầu tƣ, phát triển hệ thống điện quá tập trung, khiến mạng lƣới điện 

ở các khu vực khác bị thiếu thốn, dễ bị hỏng hóc, xuống cấp. Để tìm đƣợc giải pháp 

hợp lý, cần: 

 Triển khai phân tích điều kiện khí hậu trong khu vực. 

 Phân tích những điểm yếu của hệ thống, mạng lƣới điện trong khu vực. 

 Đề xuất giải pháp cải tiện mạng lƣới điện để thí điểm trong quy mô nhỏ trƣớc 

khi áp dụng rộng rãi. 

19.3.3 Đẩy mạnh vị thế của khách hàng trong hệ sinh thái điện 

Tài liệu Tầm nhìn 2050 của CEA cho thấy: 

“Công nghệ đổi mới đã đẩy mạnh vai trò của khách hàng trong hệ thống điện. 

Khi khách hàng dần có vai trò trọng tâm hơn, các công ty năng lượng cũng có thể 

quản lý những vấn đề phức tạp dễ dàng hơn. Dịch vụ cá nhân hóa sẽ có vai trò quan 

trọng trong hệ thống điện trong tương lai, mang lại sự vận hành hiệu quả hơn từ quá 

trình sản xuất đến phân phối điện.” 

Ngoài khả năng tăng cƣờng hiệu quả hoạt động mạng lƣới điện, sự tăng cƣờng 

về vai trò của khách hàng sẽ mang lại: 
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 Hạn chế chi phí hoạt động từ phía mạng lƣới điện, giảm thiểu khả năng tăng 

giá điện. 

 Cung cấp cho khách hàng công cụ quản lý chi phí sử dụng của mình (tiết kiệm 

điện, hạn chế sử dụng trong giờ cao điểm) 

 Tăng cƣờng chất lƣợng dịch vụ điện qua dịch vụ khách hàng, dịch vụ mới… 

 Xây dựng mối tƣơng tác 2 chiều giữa công ty điện và khách hàng: nhà cung 

cấp điện có thể hƣớng dẫn cho khách hàng những lợi ích của nền tảng công nghệ; 

khách hàng có thể liên lạc trực tiếp về nhu cầu sử dụng điện của mình. 

19.3.4 Big data 

Cũng nhƣ các ngành công nghiệp khác, ngành năng lƣợng cũng đang có những 

chuyển biến và tiếp thu tích cực từ những tiến bộ trong phát triển công nghệ về lĩnh 

vực thu thập, lƣu trữ và chia sẻ dữ liệu. Cơ sở dữ liệu cũng đang có xu hƣớng giảm về 

giá thành và có vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa mạng lƣới điện (Công tơ 

điện thông minh là ví dụ điển hình cho khía cạnh này). Big Data cho phép nhà cung 

cấp điện khai thác những lĩnh vực nhƣ: 

 Mạng lƣới công tơ điện hiện đại. 

 Quản lý nhân công, nguồn nhân lực. 

 Tự động hóa phân phối điện. 

 Nhà thông minh 

 Sử dụng dữ liệu để giúp đơn vị quản lý mạng lƣới điện và khách hàng sử dụng 

& quản lý điện hiệu quả hơn. 

19.4 Các lĩnh vực đổi mới sáng tạo 

CEA khuyến cáo nỗ lực đầu tƣ đổi mới sáng tạo và dự án thí điểm công nghệ 

trong 3 phân loại sau: 

 Tìm hiểu tính ứng dụng của công nghệ mới trong ngành năng lƣợng; 

 Xây dựng phƣơng thức, quy trình hay sản phẩm mới để triển khai công việc 

an toàn hoặc hiệu quả hơn; 

 Khai thác thông tin, dữ liệu mới về hệ thống điện đang đổi mới để cải thiện 

cấu trúc, hiệu suất hoạt động hay dịch vụ khách hàng. 

Cụ thể hơn, các đơn vị cung cấp điện đang tìm kiếm công nghệ hiện đại có khả 

năng tăng cƣờng hiệu suất hoạt động hay giảm thiểu chi phí chuyển tải điện năng: 

 Hệ thống quản lý phân phối điện. 

 Công tơ thông minh. 

 Công tắc tự động. 

 Máy biến áp, trạm biến áp. 

 Hệ thống quản lý, xử lý mất điện. 
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 Quản lý tài nguyên, tài sản. 

 Hệ thống quản lý thông tin địa lý, khí hậu khu vực. 

 Hỗ trợ khách hàng. 

19.4.1 Cung cấp dịch vụ theo nhu cầu khách hàng (Demand Response) 

19.4.2 Đẩy mạnh phát triển sản xuất điện phân tán (Distributed Generation) 

19.4.3 Đẩy mạnh phát triển phương tiện vận tải điện 

19.4.4 Tối ưu hóa hiệu suất tài nguyên sử dụng 

19.4.5 Phát hiện và giảm thiểu sự cố, hỏng hóc 

19.4.6 Một số lĩnh vực tiềm năng khác 

 Lƣu trữ điện 

 Máy bay không ngƣời lái (Unmanned Aerial Vehicles – UAV)  

 Sạc điện cảm ứng/không dây  

20 EGAT – ĐỔI MỚI GIẢI PHÁP NĂNG LƢỢNG CHO CUỘC SỐNG TỐT 

ĐẸP HƠN 

Sáng tạo thông minh – Smart Innovation 

Nỗ lực khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới của EGAT đã đạt đƣợc 

thành quả: hơn 200 dự án ở cấp độ trong nƣớc và quốc tế. Trong đó có 60 dự án xuất 

sắc đƣợc đề cử trong các cuộc thi trong nƣớc và quốc tế. Kết quả các dự án nghiên 

cứu này đƣợc sử dụng để phát triển mức độ hiệu quả và bền vững của hệ thống điện 

trên toàn quốc. 

20.1 Thành phố thông minh 

20.2 Quản trị nguồn nhân lực  

EGAT đổi khẩu hiệu nguồn nhân lực năm 2017 thành SPEED: “Xây dựng tính 

cộng đồng, hoạt động hiệu quả, đạo đức và nghiêm minh, nhiệt tình đón nhận đổi mới 

và đóng góp cho xã hội.” 

 EGAT đặt ra 4 trọng tâm phát triển nguồn nhân lực: 

o E: Electric Innovation – Sáng tạo trong ngành điện. 

o G: Growth for sustainability – Tăng trƣờng bền vững. 

o A: Administration Excellence – Quản lý xuất sắc. 

o T: Trust and Pride of the Nation – Niềm tin và sự tự hào của quốc gia. 

 EGAT khuyến khích sử dụng công nghệ số để phát triển nguồn nhân lực – cho 

phép nhân viên có thể học ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và trên mọi thiết bị. 

 EGAT nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công nghệ số trong điều hành kinh 

doanh và quy trình vận hành. EGAT đã bƣớc đầu thích ứng đƣợc với những đổi mới 

trong ngành điện và đƣợc chứng nhận bởi tiêu chuẩn quốc tế nhƣ ISO/IEC27001: 

Quản lý an ninh thông in 2013, Trung tâm dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp (CCOE). 
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Trong năm 2017, EGAT đƣợc chứng nhận bởi ISO/IEC20000:2011 Quản trị dịch vụ 

công nghệ thông tin. 

 EGAT đã sử dụng công nghệ Internet of Things (IoT) và phân tích dữ liệu 

chuyên sâu để sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất và truyền tải điện. EGAT đã phát triện 

hệ thống trạm biến áp tự động EGAT IEC 61850 (SAS) để hỗ trợ hệ thống trạm biến 

áp thông minh. 

 Trung tâm học tập EGAT: đƣợc thiết lập là trung tâm kiếm thức và thông tin 

về năng lƣợng điện cho giới trẻ, học sinh và công chúng và là trung tâm quan hệ công 

chúng của EGAT: 

 
Hình 40 Trung tâm học tập của EGAT 

21 PWC – XU THẾ NGÀNH ĐIỆN VÀ NĂNG LƢỢNG 

21.1 Đáp ứng nhu cầu khách hàng 

 Với những thay đổi trong nhu cầu khách hàng về sử dụng điện năng, một 

trong những chiến lƣợc hàng đầu của các đơn vị sản xuất, truyển tải và phân phối điện 

là trở thành đơn vị đổi mới đi đầu trong ngành. 

 Khách hàng sử dụng điện đang càng ngày muốn quản lý lƣợng điện sử dụng 

của mình hiệu quả hơn. Các công ty sản xuất, công nghiệp liên tục theo dõi nhiệt độ 

của thiết bị với những thiết bị cảm ứng thông minh để phát hiện lỗi và dự đoán nguy 

cơ hỏng hóc, báo hiệu khi cơ sở vật chất cần sửa chữa. 

 Các công nghệ liên quan đến năng lƣợng đang dần chuyển dịch đến lĩnh vực 

dân dụng. Phản ứng ban đầu đối với công nghệ hiện đại không tốt – năm 2016, một 

khảo sát của PwC tại Anh quốc cho thấy 72% hộ dân không muốn lắp đặt công nghệ 

nhà thông minh trƣớc năm 2020, và không muốn đầu tƣ cho công nghệ này. Tuy nhiên, 

với sự phát triển chóng mặt của những thiết bị nhà thông minh nhƣ Alexa của Amazon 

hay Google Home, thái độ của ngƣời sử dụng cũng đã thay đổi nhanh chóng. 

 Một nghiên cứu gần đây cho thấy, khách hàng sử dụng điện và dịch vụ tiện 

ích tin tƣởng các đơn vị sản xuất điện phát triển giải pháp nhà thông minh hơn những 
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đơn vị khác (nhƣ các công ty công nghệ, kỹ thuật...). Điều này cho thấy đây là thời 

điểm hợp lý nhất cho các công ty năng lƣợng hiện đáp ứng sự tin tƣởng của khách 

hàng và xây dựng mô hình kinh doanh mới – trong khi các công ty công nghệ, công 

nghiệp khác đang nỗ lực xây dựng lòng tin đối với khách hàng. 

  Một giải pháp đang đƣợc nhiều đơn vị năng lƣợng trên Thế giới khai thác là 

“Bán lẻ hóa” (Retailization). Bán lẻ hóa là sự phát triển mối quan hệ trực tiếp giữa 

khách hàng với công ty điện – tƣơng tự nhƣ internet banking hay mua hàng trực tuyến. 

Các bƣớc đầu của nỗ lực này bao gồm cho phép ngƣời sử dụng truy cập trực tuyến 

trên điện thoại về lƣợng điện sử dụng, các giải pháp quản lý điện, cung cấp hóa đơn 

trực tuyến và trả tiền trực tuyến. Năm 2015, chỉ 40% khách hàng nhận đƣợc thông tin 

các trƣờng hợp mất điện trực tiếp từ công ty điện. 

 Ngoài ra, các công nghệ hiện đại khác – Lƣu trữ năng lƣợng, Mạng lƣới điện 

vi mô, phần mềm phân tích, trạm phát điện thông minh... sẽ đƣợc phát triển mạnh mẽ 

trong mạng lƣới điện „bán lẻ hóa‟ là dịch vụ phụ trợ cho khách hàng. Dịch vụ lắp đặt 

điện sẽ không chỉ đơn thuần là cung cấp điện, mà sẽ bao gồm tính năng an ninh, liên 

kết viễn thông và thông tin dữ liệu. Đây là những chuyển biến đổi mới đang ngày một 

đƣợc đầu tƣ sâu rộng bởi nhà sản xuất, startup, các quỹ đầu tƣ để đƣa đổi mới sáng tạo 

đến lĩnh vực năng lƣợng. 

21.2 Lộ trình xây dựng mô hình dịnh vụ 

 Sự chuyển đổi sẽ bắt đầu tƣ khách hàng doanh nghiệp – những đối tƣợng này 

sẽ muốn giảm thiểu lƣợng điện sử dụng và mở rộng lựa chọn sử dụng. Trong tƣơng lai, 

khách hàng sẽ chủ động liên lạc với công ty năng lƣợng để thƣơng thảo hợp đồng dịch 

vụ quản lý điện phức tạp. 

 Phát triển công nghệ hiện đại trong ngành điện sẽ bắt đầu từ ngành công 

nghiệp sản xuất có quy mô lớn – những đơn vị có cơ sở vật chất, thiết bị, nền tảng 

công nghiệp và tài sản phức hợp quy mô lớn sẽ có nhu cầu quản lý nguồn năng lƣợng 

sử dụng để điều tiết chi phí hoạt động và bảo quản chất lƣợng tài sản. 

 Để khai thác tiềm năng trên, các công ty điện cần vƣợt qua mô hình sản xuất 

cũ: sản xuất chi phí thấp, hiện đại hóa thiết bị quy trình và giảm chi phí sản xuất. Các 

đơn vị dịch vụ điện cần khai thác những nguồn điện khác, công nghệ lƣu trữ điện, 

thay thế thiết bị, hệ thống cảm ứng giám sát năng lƣợng, phần mềm phân tích dữ liệu, 

dịch vụ quản lý cơ sở vật chất và mạng lƣới điện phù hợp để phục vụ những giải pháp 

trên. 

 

 


