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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt và xu thế hội nhập hiện nay, các tổ 

chức phải đối mặt với rất nhiều rào cản trong việc phát triển các hệ thống đo lường 

hiệu quả hoạt động. Các hệ thống báo cáo tài chính truyền thống cung cấp thông tin 

cho thấy kết quả hoạt động của một công ty trong quá khứ, nhưng  hầu như không 

thể cung cấp thông tin về kết quả hoạt động của doanh nghiệp đó trong tương lai. 

Điều mà doanh nghiệp hiện nay cần là một hệ thống mà có thể cân bằng tính chính 

xác của các chỉ số tài chính đã có trong quá khứ và định hướng về hiệu quả trong 

tương lai. Việc đánh giá hiệu quả thực thi chiến lược của một công ty nếu chỉ dựa 

trên chỉ số tài chính thì sẽ không phản ánh được một cách toàn diện và đầy đủ. Vì 

vậy, nếu các nhà quản trị mong muốn có được bức tranh chân thực về tổ chức thì 

cần phải tìm ra một công cụ đánh giá hiệu quả hơn. Đồng thời, hệ thống này cũng 

cần phải hỗ trợ cho tổ chức trong việc áp dụng các chiến lược khác nhau. Để giải 

quyết vấn đề này, Robert Kaplan và David Norton đã phát triển mô hình Bảng điểm 

cân bằng – một hệ thống đo lường kết quả hoạt động của công ty trong đó không chỉ 

xem xét các thước đo tài chính, mà còn cả thước đo khách hàng, thước đo quá trình 

nội bộ, thước đo học hỏi và phát triển. 

 Chính vì vậy, xuất phát từ vai trò quan trọng của Bảng điểm cân bằng, 

cũng như tính cấp thiết trong việc nghiên cứu lĩnh vự này, cùng với quá trình tìm tòi 

nghiên cứu qua nhiều tài liệu, và sự hướng dẫn tận tình của Thạc sĩ Đặng Thị Lan, 

em đã quyết định chọn đề tài cho khóa luận của mình: “Phân tích Bảng điểm cân 

bằng (Balanced Scorecard – BSC). Nghiên cứu điển hình tại tập đoàn dầu khí 

Exxon Mobil và phương hướng phát triển tại Việt Nam”. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

 Mục đích nghiên cứu 

 Do thời gian nghiên cứu có hạn, nên mục đích nghiên cứu của đề tài là 

nhằm đưa ra cách hiểu bao quát về Bảng điểm cân bằng và bốn khía cạnh của bảng 

điểm, cũng như những đánh giá về thực trạng sử dụng công cụ này trên thế giới và 
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phương hướng phát triển tại Việt Nam trong thời gian bối cảnh xu thế toàn cầu hóa 

hiện nay.  

Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Làm rõ cơ sở lý luận về Bảng điểm cân bằng 

 - Phân tích nội dung của bốn khía cạnh của Bảng điểm cân bằng 

 - Nghiên cứu điển hình tại tập đoàn dầu khí Exxon Mobil 

 - Làm rõ thực trạng sử dụng Bảng điểm trên Thế giới và phương hướng 

phát triển Bảng điểm cân bằng tại Việt Nam. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

Khóa luận tập trung vào nghiên cứu nội dung của bốn khía cạnh của Bảng điểm cân 

bằng và thực tế áp dụng tại công ty ExxonMobil. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, trong khóa luận sử dụng các 

phương pháp như: Phương pháp phân tích, Phương pháp đánh giá dựa trên tài liệu, 

phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp chọn lọc có kế thừa 

những kết quả nghiên cứu trước đó. 

 Bố cục khóa luận: Ngoài phần lời nói đầu và phần kết luận, Khóa luận 

gồm 3 chương: 

 Chương I: Tổng quan về Bảng điểm cân bằng 

 Chương II: Phân tích bốn khía cạnh của Bảng điểm cân bằng 

 Chương III: Nghiên cứu điển hình tại tập đoàn dầu khí ExxonMobil và 

phương hướng phát triển tại Việt Nam. 

 Do thời gian và kiến thức còn hạn hẹp, những đánh giá đưa ra là chưa hoàn 

toàn đầy đủ, những phân tích không tránh khỏi sai sót và chưa sắc bén. Em rất 

mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và bạn đọc.   

 Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thạc sĩ Đặng Thị Lan, 

người đã rất tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong việc tìm hiểu, nghiên cứu vấn 

đề vốn được coi là tương đối phức tạp này. Em xin cảm ơn Khoa Quản trị kinh 

doanh, Trường ĐH Ngoại Thương cùng các thầy cô giáo trong khoa, những người 
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đã cho em kiến thức bổ ích trong suốt những năm học vừa qua, không chỉ góp phần 

gây dựng nên bài khóa luận này, mà sẽ còn giúp em cả những năm tháng sau khi đã 

ra trường. 

          Hà Nội, ngày 16/05/2009 

        Người thực hiện 

 

 

 

           

                        Nguyễn Phương Mai  

                                               Lớp A2, K44, Chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế 

         Khoa Quản trị kinh doanh. 
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CHƢƠNG I 

TỔNG QUAN VỀ BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG 

I.  Khái niệm và vai trò của Bảng điểm cân bằng 

1. Khái niệm Bảng điểm cân bằng 

“Bảng điểm cân bằng (Balance Scorecard - BSC) là một hệ thống quản lý và 

lập kế hoạch chiến lược được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức phi lợi nhuận, 

chính phủ, ngành công nghiệp và kinh doanh trên toàn thế giới. Mục đích là sắp xếp 

các hoạt động kinh doanh hướng vào tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, cải thiện 

thông tin liên lạc trong và ngoài doanh nghiệp, giám sát hoạt động của tổ chức dựa 

trên các mục tiêu chiến lược. Nó mang đến cho các nhà quản lý và các quan chức 

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

chức.” [1] 

Bảng điểm cân bằng bao gồm các yếu tố sau: 

-Viễn cảnh (Perspectives): bao gồm nhiều nhóm gồm 4 -5 mục tiêu 

- Đề tài (Themes): là các nhóm bao gồm nhiều mục tiêu chiến lược 

- Mục tiêu (Objectives): là các nhân tố quan trọng trong chiến lược của tổ chức 

- Thước đo (Measures): là công cụ đánh giá quá trình hoạt động của tổ chức 

với các mục tiêu để ra 

- Sáng kiến (Initiatives): là các dự án được đề ra để đạt được mục tiêu của tổ chức. 

 Bảng điểm cân bằng, lần đầu tiên được Robert S. Kaplan và David P. Norton 

lý thuyết hóa trong cuốn “Translating the Strategy into Action – The Balanced 

Scorecard, 1996”, (Xem Phụ lục I) được xây dựng trên bốn khía cạnh chính: khía 

cạnh tài chính, khía cạnh khách hàng, khía cạnh quá trình kinh doanh nội bộ, và 

cuối cùng là khía cạnh nghiên cứu và đổi mới. (Xem hình 1). Thuật ngữ Bảng điểm 

cân bằng có thể được chia thành hai phần: (1) Scorecard là đo lường, đánh giá và 

quản lý những hoạt động và (2) Balanced là sự cân bằng giữa các yếu tố tài chính và 
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phi tài chính, các yếu tố bên ngoài và các thành phần nội tại của công ty, giữa các 

mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn.  

Hình 1: Bốn khía cạnh của Bảng điểm cân bằng [17] 

 

 Trong khi các phép đo hiệu quả tài chính cho thấy rất rõ những gì đã xảy ra 

trong quá khứ, thì nó lại không phù hợp với việc nhấn mạnh vào cách thức tạo giá 

trị thực của ngày hôm nay của Tổ chức - Đó là những tài sản vô hình như kiến thức, 

mạng lưới các mối quan hệ… Do đó, các phép đo tài chính được coi là những “chỉ 

số trễ”. Đó là kết quả của hàng loạt những hành động đã được thực hiện từ trước. 

BSC bổ sung cho những “chỉ số trễ” này bằng những định hướng hiệu quả kinh tế 

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

(bao gồm cả chỉ số trễ và chỉ số sớm) xuất phát từ chiến lược của tổ chức. Tất cả 

các phép đo trong BSC được hiểu như là việc làm rõ chiến lược của tổ chức 

 Rất nhiều tổ chức đã cố gắng truyền đạt những viễn cảnh và quán triệt các 

chiến lược, nhưng thường không liên kết được các hoạt động của người lao động 

với định hướng chiến lược của tổ chức. BSC cho phép tổ chức làm rõ những viễn 

cảnh và chiến lược của tổ chức bằng cách đưa ra một khuôn khổ mới. Khuôn khổ này 

cho thấy toàn bộ câu chuyện về chiến lược của tổ chức thông qua các mục tiêu và các 

phép đo đã được chọn. Thay vì tập trung vào việc kiểm soát các yếu tố tài chính, BSC 

sử dụng các phép đo như là ngôn ngữ mới để mô tả các yếu tố chính để đạt được chiến 

lược. Việc sử dụng các phép đo như thế nào rất quan trọng đối với việc đạt được chiến 
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lược. Các mục tiêu đo lường được có ý nghĩa rất quan trọng để biến chiến lược thành 

hiện thực. BSC vẫn duy trì các phép đo tài chính, nhưng bổ sung thêm 3 khía cạnh rất 

rõ ràng khác nữa: Khách hàng, các quá trình nội bộ, nghiên cứu và đổi mới. 

 Khía cạnh tài chính: Các phép đo tài chính là yếu tố rất quan trọng của 

BSC, đặc biệt trong thế giới mà ai cũng quan tâm đến lợi nhuận hiện nay. Chúng 

cho biết chiến lược có được thực hiện để đạt được các kết quả cuối cùng hay không. 

Các doanh nghiệp có thể tập trung toàn bộ nỗ lực và khả năng vào việc cải tiến sự thỏa 

mãn của khách hàng, chất lượng, giao hàng đúng hạn hoặc hàng loạt vấn đề khác 

nhưng nếu không chỉ ra những tác động tích cực đến chỉ số tài chính của tổ chức thì 

mọi nỗ lực cũng bị giảm bớt giá trị. Thông thường, ban lãnh đạo quan tâm tới các chỉ 

số truyền thống như: lợi nhuận, tăng doanh thu, và các giá trị kinh tế khác.  

 Khía cạnh khách hàng: Khi lựa chọn những phép đo đối với khía cạnh 

khách hàng, các tổ chức phải trả lời hai câu hỏi quan trọng: Ai là khách hàng mục 

tiêu của tổ chức, và cái gì thực sự là giá trị mà chúng ta phục vụ khách hàng? Nghe 

có vẻ đơn giản, nhưng 2 câu hỏi này đặt ra không ít thách thức cho các tổ chức. Đa 

số các tổ chức sẽ tuyên bố rằng hiện nay họ đang có những khách hàng mục tiêu, và 

các hoạt động của họ cho thấy chiến lược của mình là “ Mọi thứ cho mọi khách 

hàng”. Thực tế cho thấy rằng thiếu đi những trọng tâm sẽ làm giảm khả năng của tổ 

chức trong việc tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Việc xác định những 

giá trị thích hợp để phục vụ khách hàng cũng gây ra không ít thách thức đối với đa 

số tổ chức. Nhiều tổ chức sẽ chọn một trong ba quy tắc dẫn đầu thị trường do 

Treacy và Wiersema đưa ra:  

 - Đi đầu trong điều hành: Tổ chức theo đuổi mục tiêu này thường tập trung 

vào giá thấp, sự thuận tiện, và thường là không kiểu cách. Wal-Mart là công ty điển 

hình về việc đi đầu trong điều hành.  

 - Dẫn đầu về sản phẩm: Các công ty dẫn đầu về sản phẩm thường theo đuổi 

việc phát triển sản phẩm mang nét đặc trưng của công ty. Họ luôn cố gắng để đưa ra 

thị trường những sản phẩm tốt nhất. Nike có thể là một ví dụ về dẫn đầu sản phẩm 

đối với mặt hàng thể thao.  
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 - Sự thân mật của khách hàng: Làm tất cả những gì có thể để cung cấp giải 

pháp đối với nhu cầu từng khách hàng riêng lẻ sẽ giúp cho công ty dành được sự 

yêu mến của khách hàng. Những công ty này thường chú trọng đến mối quan hệ lâu 

dài với khách hàng thông qua những hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng. 

Trong ngành công nghiệp bán lẻ, Nordstrom là một công ty mẫu mực trong việc có 

được sự quý mến của khách hàng.  

 Cho dù tổ chức lựa chọn bất kỳ quy tắc nào trong ba quy tắc trên, khía cạnh 

về khách hàng ngày nay thường sử dụng các phép đo như: Sự thỏa mãn của khách 

hàng, lòng trung thành của khách hàng, thị phần và số lượng khách hàng mới. 

 Khía cạnh các quá trình kinh doanh nội bộ: Đối với khía cạnh về khách 

hàng của bảng điểm cân bằng điểm (BSC), chúng ta phải xác định các quá trình 

chính của tổ chức cần thực hiện để thường xuyên gia tăng giá trị cho khách hàng và 

cuối cùng là các cổ đông. Mỗi một quy tắc được liệt kê ở trên sẽ đòi hỏi hiệu quả 

hoạt động của mỗi quá trình nội bộ cụ thể nhằm phục vụ cho khách hàng. Nhiệm vụ 

của mỗi doanh nghiệp trong khía cạnh này là xác định những quá trình chính đó và 

phát triển các phép đo tốt nhất có thể để nhờ đó mà phát triển. Nhằm thỏa mãn nhu cầu 

của khách hàng, các tổ chức hoàn toàn có thể xác định những quá trình nội bộ mới, chứ 

không chỉ tập trung nỗ lực vào việc thực hiện những cải tiến nhỏ đối với những quá 

trình hiện tại của tổ chức. Phát triển sản phẩm, các quá trình chế tạo, sản xuất, giao 

hàng và các hoạt động sau bán hàng được xem xét đến trong khía cạnh này.  

 Khía cạnh nghiên cứu và đổi mới: Các tổ chức mong muốn đạt được 

những kết quả tốt cho khía cạnh các quá trình nội bộ, khách hàng. Vậy những kết 

quả đó từ đâu mà có? Những phép đo trong khía cạnh học hỏi và phát triển thực sự 

là những hỗ trợ cho việc đạt được kết quả ở những khía cạnh khác. Về bản chất, 

những phép đo này là nền tảng để xây dựng nên “ngôi nhà Bảng điểm cân bằng ”. 

Khi các tổ chức xác định những phép đo và những sáng kiến trong khía cạnh khách 

hàng và các quá trình nội bộ, có thể sẽ thấy ngay những khoảng cách giữa tình trạng 

hiện tại và những mức độ cần thiết để có thể đạt được mục tiêu về những yếu tố nền 

tảng như: kỹ năng của người lao động, hệ thống thông tin... Những phép đo mà các 
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tổ chức xác định trong khía cạnh này sẽ giúp lấp đầy những khoảng cách đó và đảm 

bảo hiệu quả bền vững trong tương lai. 

 Kỹ năng người lao động, sự thỏa mãn của nhân viên, sự sẵn sàng của các 

nguồn thông tin đều có thể được đưa vào trong khía cạnh học hỏi và phát triển. Các 

phép đo chúng ta phát triển ở khía cạnh này thực sự hỗ trợ cho các phép đo ở các 

khía cạnh khác trong hệ thống Bảng điểm cân bằng của công ty. Hãy nghĩ đến nó 

như là những rễ cây, sẽ nuôi dưỡng các thân cây (các quá trình nội bộ) và rồi đến 

những cành cây (Những kết quả chuyển giao cho khách hàng) và cuối cùng là 

những lá cây mọc ra (vấn đề tài chính).  

2. Vai trò của Bảng điểm cân bằng 

 Bảng điểm cân bằng giúp công ty mở rộng hàng loạt những mục tiêu của 

mỗi đơn vị kinh doanh dựa trên thước đo tài chính tổng hợp. Ban điều hành của 

công ty giờ có thể đo lường được mỗi đơn vị họ kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu 

khách hàng hiện tại và trong tương lai, họ sẽ biết phải làm sao để khơi dậy năng lực 

tiềm tàng và việc đầu tư ra sao trong vấn đề nguồn nhân lực, hệ thống tổ chức của 

công ty và những thủ tục hành chính cần thiết để cải thiện thành tích trong tương 

lai. Bảng điểm cân bằng nắm bắt được những hoạt động quan trọng tạo ra giá trị do 

những cá nhân tận tụy, có kỹ năng trong tổ chức tạo nên. Bên cạnh việc thông qua 

khía cạnh tài chính để nhìn thấy được những lợi ích trong ngắn hạn, thì Bảng điểm 

cân bằng còn bộc lộ rõ được những giá trị tài chính lâu dài và khả năng cạnh tranh. 

 Bảng điểm cân bằng nhấn mạnh rằng các thước đo tài chính và phi tài 

chính phải là một phần của hệ thống thông tin dành cho các nhân viên ở tất cả các 

cấp trong tổ chức. Những nhân viên tuyến đầu phải hiểu được những hành động, 

quyết định của mình dẫn tới những kết quả tài chính của công ty ra sao, các nhà 

quản trị cấp cao phải là những người dẫn dắt tới thành công về lâu dài. Mục tiêu và 

thước đo của Bảng điểm cân bằng được bắt nguồn từ quá trình từ trên xuống được 

điều khiển bởi sứ mệnh và chiến lược của mỗi đơn vị kinh doanh thực sự tổng hợp 

các thước đo thành tích phi tài chính và tài chính. Bảng điểm cân bằng sẽ biến sứ 

mệnh và chiến lược của công ty thành những mục tiêu và phép đo hữu hình. Những 

phép đo này thể hiện một sự cân bằng giữa thước đo bên ngoài dành cho các cổ 
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đông và khách hàng, với thước đo nội bộ dành cho những quy trình kinh doanh 

quan trọng, sự cải tiến, và nghiên cứu và học hỏi. Hơn nữa, Bảng điểm cân bằng là 

hệ thống đo lường mang tính chiến thuật. Các công ty tiên tiến đang sử dụng Bảng 

điểm cân bằng như 1 hệ thống quản trị chiến lược để quản lý chiến lược của mình 

trong thời gian dài (Xem Hình 2). Dưới đây là 4 vai trò chính của Bảng điểm cân 

bằng trong việc thực hiện các quy trình quản trị trong tổ chức: 

 - Làm rõ và hiểu được tầm nhìn và chiến lược của công ty. 

 - Truyền đạt và kết nối các mục tiêu chiến lược với các phép đo 

 - Lập kế hoạch, đưa ra mục tiêu và sắp xếp các sáng kiến chiến lược 

 - Củng cố những phản hồi chiến lược và học hỏi. 

Hình 2: Bảng điểm cân bằng trong việc biến chiến lược thành mục tiêu [13] 

 

 

 

2.1. Làm rõ và hiểu được tầm nhìn và chiến lược của công ty 

 Quá trình này bắt đầu với đội quản trị cấp cao làm việc cùng nhau để biến 

chiến lược của mỗi đơn vị kinh doanh thành các mục tiêu chiến lược rõ ràng. Để đạt 

được mục tiêu tài chính, nhóm này cần quan tâm liệu nên tập trung vào doanh thu 

và sự tăng trưởng thị trường, lợi nhuận hay là tạo nên các dòng tiền. Tuy vậy, đặc 

biệt ở khía cạnh khách hàng, đội ngũ quản lý này cần làm rõ về khách hàng và phân 

đoạn thị trường nào mà ở đó quyết định sự cạnh tranh. Ví dụ trong một tổ chức tài 

chính, 25 nhà quản trị cấp cao đã nhất trí chiến lược của công ty là cung cấp các 

dịch vụ tốt nhất cho khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên, khi đặt những mục tiêu này 
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vào bảng điểm thì mỗi nhà quản trị đều có sự nhìn nhận khác nhau về dịch vụ tốt 

nhất là như thế nào và ai sẽ được là khách hàng mục tiêu. Quá trình phát triển các 

thước đo cho bảng điểm đã mang tới sự đồng thuận cho 25 nhà quản trị này về phân 

đoạn khách hàng đáng mơ ước nhất, và các sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng đó nên 

đề ra để đạt được các phân đoạn mục tiêu. 

 Sau khi thiết lập mục tiêu khách hàng và tài chính, tổ chức cần phải xác 

định được các mục tiêu đó và thước đo ứng với quá trình kinh doanh nội bộ. Sự xác 

định này đại diện cho một trong những cải tiến quan trọng và các lợi ích của việc 

tiếp cận Bảng điểm cân bằng. Hệ thống đo lường thành tích truyền thống, thậm chí 

sử dụng cả những chỉ số phi tài chính, thì chỉ tập trung vào việc cải thiện chi phí, 

chất lượng, và một vòng khép kín của quy trình sản xuất. Còn Bảng điểm cân bằng 

chú trọng vào những quy trình quan trọng nhất để đạt được bước nhảy vọt cho cổ 

đông và khách hàng. 

 Sự liên kết cuối cùng tới mục tiêu học hỏi và tăng trưởng chính là cơ sở 

hợp lý cho việc chú trọng đầu tư vào đào tạo lại nhân viên, hệ thống và công nghệ 

thông tin, và việc đẩy mạnh thủ tục tổ chức. Sự đầu tư vào nguồn nhân lực, chế độ, 

và thủ tục hành chính như vậy sẽ tạo ra những bước chuyển đổi lớn trong chu trình 

kinh doanh nội bộ, đối với khách hàng và thậm chí là cả với các cổ đông. 

 Quá trình xây dựng Bảng điểm cân bằng đã làm rõ các mục tiêu chiến lược 

và xác định được những nhân tố quan trọng của mục tiêu chiến lược đó, đồng thời 

cũng tạo ra 1 mô hình chung cho toàn bộ doanh nghiệp để mỗi cá nhân có thể đóng 

góp vào sự phát triển chung đó. Mục tiêu của bảng điểm là trở thành trách nhiệm 

giải trình chung của nhóm các nhà quản trị cấp cao, chính điều này đã tạo ra sự tập 

trung và khả năng làm việc nhóm giữa tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao, bất chấp vai 

trò của họ trong lĩnh vực nhân sự hay chức năng.  

2.2. Truyền đạt và kết nối các mục tiêu chiến lược với các phép đo 

 Các mục tiêu chiến lược và các thước đo trong Bảng điểm cân bằng đều 

được truyền đạt khắp tổ chức thông qua các bài báo, trên các bản tin, video của 

công ty, thậm chí là cả mạng lưới máy tính cá nhân. Điều này giúp các nhân viên 

thấy được những mục tiêu quan trọng của công ty và cần phải hoàn thành tốt nếu 
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muốn chiến lược của tổ chức thành công. Một vài tổ chức cố gắng biến các thước 

đo chiến lược bậc cao tại bảng điểm của mỗi đơn vị kinh doanh trở thành những 

phép đo cụ thể cho các cấp thực hành. Ví dụ, mục tiêu giao hàng đúng giờ trên 

Bảng điểm được cụ thể bằng việc cắt giảm thời gian vận hành của 1 quy trình cụ 

thể. Theo cách này, những nỗ lực cải thiện nội bộ cũng đồng nghĩa với các nhân tố 

thành công của tổ chức. Khi mà tất cả các nhân viên đều hiểu được mục tiêu và các 

phương pháp đo lường ở cấp cao, thì họ có thể thiết lập được những mục tiêu cụ thể 

nhằm đạt được chiến lược chung của đơn vị kinh doanh của mình. 

 Bảng điểm cân bằng cũng cung cấp nền tảng cho việc truyền đạt chiến lược 

tới ban quản trị tổng công ty và ban giám đốc, đồng thời cũng giúp họ đạt được 

những giao phó đó. Bảng điểm khuyến khích một cuộc đối thoại giữa đơn vị kinh 

doanh với các nhà lãnh đạo tổng công ty và ban quản trị, không chỉ về vấn đề tài 

chính ngắn hạn, mà còn liên quan đến cách thực hiện chiến lược tạo nên bước nhảy 

vọt trong tương lai. 

 Như vậy, kết thúc quá trình truyền đạt và kết nối, mọi người trong tổ chức 

sẽ hiểu mục tiêu dài hạn của mỗi đơn vị kinh doanh, cũng như chiến lược để đạt 

được những mục tiêu đó. Những cá nhân tham gia vào các hoạt động nội bộ sẽ đóng 

góp để đạt được những mục tiêu đơn vị kinh doanh. Và mọi nỗ lực, sáng kiến của tổ 

chức sẽ được chuyển đổi để phù hợp với quá trình thay đổi cần thiết. 

2.3. Lập kế hoạch, đưa ra mục tiêu và chuyển đổi các nỗ lực chiến lược 

 Bảng điểm cân bằng có ảnh hưởng lớn nhất khi nó được triển khai để tạo ra 

những thay đổi cho tổ chức. Ban quản trị cấp cao sẽ thiết lập nên các mục tiêu cho các 

phương pháp bảng điểm, trong vòng từ 3 đến 5 năm nếu đạt được những mục tiêu đó 

thì công ty sẽ có những chuyển biến lớn. Những mục tiêu này sẽ biểu hiện cho từng 

thành tích của đơn vị kinh doanh. Nếu đơn vị kinh doanh là một công ty cổ phần thì 

việc đạt được mục tiêu sẽ giúp tăng giá cổ phiếu lên gấp hai lần hoặc nhiều hơn. Mục 

tiêu tài chính của tổ chức gồm tăng gấp đôi tỷ lệ quay vòng vốn hoặc tăng 150% doanh 

thu bán hàng trong vòng 5 năm. Còn đối với công ty điện tử thì mục tiêu tài chính cần 

phải đạt tới là tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng về khách hàng hiện nay. 



 12 

 Để đạt được những mục tiêu tài chính đầy tham vọng này, các nhà quản lý 

phải nhận ra những mục tiêu dài hạn về khách hàng, quá trình kinh doanh nội bộ, và 

học hỏi tăng trưởng. Những mục tiêu này có thể đến từ rất nhiều nguồn khác nhau. 

Theo lý mà nói, mục tiêu của thước đo khách hàng phải được xuất phát từ cuộc gặp 

gỡ hay những kỳ vọng của khách hàng. Việc thăm dò cả khách hàng hiện tại và tiềm 

năng giúp nhận ra những kỳ vọng về những hoạt động nổi bật.  

 Khi mà những mục tiêu liên quan tới khía cạnh khách hàng, quá trình kinh 

doanh nội bộ, và nghiên cứu và đổi mới được thiết lập, thì Bảng điểm cung cấp 

những dự đoán, cũng như tập trung vào việc tiếp tục cải tiến, tái cơ cấu và chuyển 

đổi các chương trình. Thay vì chỉ áp dụng quy trình cơ bản trong quá trình nội bộ, 

thì các nhà quản trị cần phải nỗ lực hướng tới việc thay đổi và tái cơ cấu, điều này 

rất quan trọng để có thể đạt được thành công cho chiến lược của tổ chức. Khác với 

những chương trình tái cơ cấu thông thường, mục tiêu của chương trình này không 

chỉ nhằm vào việc tiết kiệm chi phí. Việc thực hiện chiến lược được khởi đầu từ 

thước đo bảng điểm như việc giảm thời gian đáng kể để hoàn thành các chu kỳ, rút 

ngắn hơn nữa thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, và đề cao năng lực tiềm tàng 

của nhân viên. Tuy nhiên, việc làm giảm bớt thời gian và phát triển năng lực như 

trên không phải là mục tiêu cuối cùng. Bảng điểm cân bằng cũng có khả năng giúp 

doanh nghiệp hợp nhất được kế hoạch chiến lược với quy trình ngân sách hàng 

năm. Tại một thời điểm, khi doanh nghiệp đề ra những mục tiêu kéo dài 3-5 năm 

cho các thước đo chiến lược, thì các nhà hoạch định đã dự báo được những mốc 

quan trọng cho mỗi thước đo trong năm tài khóa sau – trong suốt 12 tháng của năm 

kế hoạch. Mỗi giai đoạn quan trọng này cung cấp những mục tiêu cụ thể để đánh 

giá sự tiến bộ trong chiến lược lâu dài của mỗi đơn vị kinh doanh. 

 Kế hoạch và quá trình quản lý theo mục tiêu giúp tổ chức: 

- Xác định được doanh thu lâu dài mà tổ chức mong muốn hướng tới 

- Nhận biết được cơ chế và cung cấp các nguồn lực để đạt được kết quả, và 

-  Xác lập những mốc ngắn hạn quan trọng cho các thước đo tài chính cũng 

như phi tài chính trên bảng điểm. 

2.4. Khuyến khích phản hồi chiến lược và học hỏi  
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 Vai trò cuối cùng của Bảng điểm cân bằng được gắn với khuôn khổ chiến 

lược học tập. Quá trình này được cân nhắc như một khía cạnh quan trọng nhất và có 

tính chất đổi mới nhất trong toàn bộ phương pháp quản trị theo bảng điểm. Bởi nó 

tạo khả năng cho việc học hỏi theo tổ chức ở mức độ quản lý cấp cao. Ngày nay, 

các nhà quản lý trong mỗi tổ chức thường không có bước tiếp nhận phản hồi về 

chiến lược của mình và kiểm tra những giả thuyết mà chiến lược ấy đang căn cứ 

vào. Bảng điểm giúp các nhà quản trị kiểm soát và điều chỉnh việc thực hiện chiến 

lược của mình, thậm chí là việc thực hiện những thay đổi cơ bản trong bản thân 

chiến lược đó. 

 Bằng việc xác định được những yếu tố xác thực trong khía cạnh tài chính 

cũng như trong các khía cạnh khác của Bảng điểm, hàng tháng, hàng quý, ban quản 

trị sẽ vẫn có thể kiểm tra được kết quả tài chính. Tuy nhiên, quan trọng hơn là việc 

họ có thể kiểm tra sát sao mỗi đơn vị kinh doanh đạt được mục tiêu của mình ra sao 

về khách hàng, về cải tiến quá trình nội bộ,về nhân công, hệ thống sản xuất và về 

thủ tục hành chính. Ban quản lý xem xét lại và cập nhật những thông tin trong quá 

khứ để rút kinh nghiệm về sau. Các nhà quản trị không chỉ nghiên cứu kết quả đã 

đạt được mà còn dõi theo những kỳ vọng của mình cho tương lai.  

 Tóm lại, bước đầu là quá trình nghiên cứu chiến lược học hỏi, sự rõ ràng 

trong phân chia tầm nhìn là điều mà tổ chức muốn đạt được. Giống như một ngôn 

ngữ, việc sử dụng thước đo Bảng điểm cân bằng giúp dịch chuyển những khái niệm 

phức tạp, thậm chí khó hiểu, thành hình thái chính xách hơn, điều này tạo nên sự 

đồng thuận trong ban quản trị cấp cao. Bước hai là quá trình truyền đạt và thay đổi 

cho phù hợp để huy động toàn bộ nhân viên vào các hoạt động nhằm đạt được mục 

tiêu của tổ chức. Việc tập trung vào nguyên nhân và kết quả của quá trình xây dựng 

bảng điểm đã mở đầu cho tư duy hệ thống năng động. Nó cho phép các cá nhân 

trong mỗi phòng ban của một tổ chức hiểu  được những bộ phận ấy kết hợp sao cho 

phù hợp với nhau, vai trò của chúng có ảnh hưởng tới nhau như thế nào, và thậm 

chí đối với toàn bộ tổ chức. Bước thứ ba là quá trình lập kế hoạch, xác định mục 

tiêu, và sáng kiến chiến lược, điều này đã làm rõ những mục tiêu thành tích của tổ 

chức thông qua bộ cân bằng của kết quả và định hướng hoạt động. Việc so sánh 
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giữa các mục đích mong muốn và năng lực hiện tại đã tạo nên khoảng cách mà các 

sáng kiến chiến lược cần được thiết lập để thu hẹp lại. Vì vậy, BSC không chỉ làm 

những thước đo thay đổi mà nó còn khuyến khích thay đổi. 

 

II. Ƣu, nhƣợc điểm của Bảng điểm cân bằng 

1. Ưu điểm của Bảng điểm cân bằng  

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

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

đặt ra từ trước. Nhưng ngày càng có nhiều tổ chức áp dụng BSC như là công cụ để 

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

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

đó là các phép đo và cụ thể hóa chiến lược. Đó chính là những yêu điểm mà Bảng 

điểm đã mang tới cho các tổ chức, doanh nghiệp. 

 Ưu điểm thứ nhất: BSC giúp vượt qua rào cản định hướng bằng cách giải 

thích các chiến lược. BSC được đưa ra với lý tưởng là chia sẻ những hiểu biết và 

chuyển chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu, phép đo và những chỉ tiêu cụ 

thể, được thể hiện trong mỗi khía cạnh của BSC. Việc giải thích định hướng chiến 

lược yêu cầu nhóm thực hiện BSC phải xác định cụ thể những gì còn mập mờ, mơ 

hồ trong định hướng chiến lược của tổ chức. Ví dụ: “Tạo ấn tượng với khách hàng”. 

Thông qua quá trình triển khai hệ thống thẻ cân bằng, nhóm thực hiện có thể làm rõ: 

“Tạo ấn tượng với khách hàng” có nghĩa là 70% khách hàng sẽ quay trở lại với 

doanh nghiệp… Như vậy toàn thể nhân viên của tổ chức giờ đây có thể tập trung nỗ 

lực trong các công việc hàng ngày của họ nhằm đạt được “Ấn tượng với khách 

hàng”- bây giờ là một mục tiêu hoàn toàn cụ thể. Khi sử dụng BSC như là cơ sở để 

giải thích rõ ràng chiến lược, các tổ chức sẽ tạo ra một ngôn ngữ mới để thực hiện 

đo lường nhằm hướng dẫn tất cả mọi người tới việc đạt được những định hướng đã 

được công bố. 

 Ưu điểm thứ hai: Phổ biến và truyền đạt Bảng điểm cân bằng giúp vượt 

rào cản về con người. Để chiến lược có thể được thực hiện thành công thì bản thân 

chiến lược cần phải được hiểu rõ và được thực hiện tại mọi cấp của tổ chức. Và 
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BSC được đưa đến mọi bộ phận, phòng ban của tổ chức, tạo cho người lao động có 

cơ hội để liên hệ giữa công việc hàng ngày của mình với chiến lược của toàn tổ 

chức. Mọi cấp độ đều nhận ra vai trò, vị trí và các hoạt động tạo giá trị của họ thông 

qua mối liên hệ giữa việc triển khai những bảng điểm của mình với các mục tiêu 

của các cấp cao hơn. Và hơn thế nữa, Bảng điểm cân bằng còn cung cấp các luồng 

thông tin phản hồi ngược từ dưới lên ban điều hành tạo điều kiện cập nhật thông tin 

liên tục của việc thực thi chiến lược. 

 Ưu điểm thứ ba: Chiến lược cung cấp nguồn lực để vượt qua rào cản về 

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

như các doanh nghiệp luôn phải thực hiện các chiến lược trong hoàn cảnh không đủ 

các nguồn lực. Vậy các nguồn lực cần và nên được phân chia như thế nào? Có thể 

thấy rằng, khi chưa xây dựng Bảng điểm cân bằng, hầu hết các công ty đều có quá 

trình hoạch định chiến lược và hoạch định ngân sách riêng biệt. Khi xây dựng Bảng 

điểm, doanh nghiệp đã tạo điều kiện để các quá trình này gắn kết với nhau. BSC 

không chỉ xây dựng các mục tiêu, chỉ số đo lường, từng chỉ tiêu cụ thể cho bốn khía 

cạnh mà còn xem xét một cách cẩn thận các ý tưởng và các kế hoạch hành động sẽ 

phục vụ cho mục tiêu đó của bảng điểm. Và tất cả các chi phí cần thiết, hiệu quả đạt 

được của từng mục tiêu cụ thể phải được nêu rõ ràng trong các văn bản và được đưa 

ra xem xét. Điều này có nghĩa là nhà quản lý qua Bảng điểm cân bằng mà quyết 

định lựa chọn thực hiện từng ý tưởng, mục tiêu nào, hỗ trợ thực hiện hay không 

những nội dung gì? Việc xây dựng BSC tạo điều kiện cho tổ chức kiểm tra một 

cách nghiêm túc những ý tưởng hiện có. Nhiều người quản lý có các ý tưởng nhưng 

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

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

Marketing cố gắng dành được nhiều cơ hội kinh doanh qua các chiến dịch 

marketing rầm rộ, trong khi đó bộ phận bán hàng lại mong nhân viên tập trung vào 

các khách hàng và các mối quan hệ hiện có. Các ý tưởng từ mỗi cấp, từng bộ phận 

chức năng đều đóng góp vào mục tiêu chung của tổ chức, nhưng mối quan hệ giữa 

chúng, việc phân bổ nguồn lực cho chúng sẽ như thế nào? Câu trả lời có trong Bảng 

điểm cân bằng: khi xây dựng Bảng điểm cân bằng, chúng ta phải xem xét tất cả các 
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ý tưởng hiện tại trong tổ chức và quyết định ý tưởng nào sẽ thực sự phù hợp với 

chiến lược của mình, ý tưởng nào chưa phù hợp và tại sao. 

 Ưu điểm thứ tư: Chiến lược học hỏi trong Bảng điểm cân bằng giúp doanh 

nghiệp khắc phục rào cản về quản lý. Ngày nay chúng ta phải đối mặt với sự thay 

đổi rất nhanh của môi trường kinh doanh, do đó các tổ chức cần làm nhiều hơn là 

chỉ phân tích những biến động thực tế của các chỉ số tài chính để ra quyết định 

chiến lược. Bảng điểm cân bằng cung cấp các yếu tố cần thiết để thoát khỏi tình 

trạng này và đưa ra mô hình mới trong đó các kết quả của bảng điểm trở thành yếu 

tố đầu vào cho việc xem xét, đặt vấn đề và nghiên cứu về chiến lược. Bảng điểm 

cân bằng chuyển chiến lược và tầm nhìn thành một loạt các phép đo có liên kết chặt 

chẽ với nhau. Ngay lập tức chúng ta có nhiều thông tin hơn là các dữ liệu tài chính 

cần phải được xem xét. Khi xem xét toàn bộ các mối liên hệ mật thiết, kết quả của 

việc đo lường hiệu quả của bảng điểm mô tả rõ ràng chiến lược đến từng chi tiết 

nhỏ và tạo cơ sở cho việc đặt câu hỏi liệu kết quả thu được có đưa doanh nghiệp tới 

gần việc đạt được chiến lược hay không và khi có bất cứ biến động gì, sẽ biết ngay 

ảnh hưởng của nó ở đâu, và cách thức khắc phục. 

2. Nhược điểm của Bảng điểm cân bằng 

Bảng điểm cân bằng là một khái niệm đo lường kết quả phổ biến, bởi nó tập 

trung việc quản lý vào một số thước đo và là cầu nối các khía cạnh có chức năng 

khác nhau (cả thước đo tài chính và thước đo phi tài chính). Tuy vậy, Bảng điểm 

cân bằng vẫn phải nhận một vài lời chỉ trích bắt nguồn từ khía cạnh các hệ thống 

tiềm ẩn trong các tổ chức. Nói chung, những lời chỉ trích này như mặt còn lại của 

một đồng xu, với mặt kia là những lợi thế của BSC đã được đề cập ở trên. Từ một 

khía cạnh tiềm ẩn, chỉ một vài thông số quá trình cũng có thể chỉ rõ những điểm bẩy 

then chốt của hệ thống. Nhưng làm thế nào để có thể chắc chắn rằng một tá những 

sự lựa chọn thực sự đúng đắn? Có nên nhiều hơn nữa, hay giảm bớt đi? Và chúng 

có thực hiện dưới cùng một sự chỉ đạo hay chúng sẽ kháng cự lẫn nhau? Hơn nữa, 

nếu chúng là những biến số đúng đắn, thì cái gì sẽ là giá trị phù hợp cho từng mục 

tiêu? Và bên trong khung thời gian này cai gì có thể đạt được? Nếu tất cả mọi thứ 
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được liên kết với nhau, thì ranh giới của các hệ thống này là ở đâu? Từ một khía 

cạnh mang tính lý thuyết, thì những câu hỏi trên đáng được xem xét. Thực tế, những 

câu hỏi đã trên trở nên khá quan trọng khi các nhà quản lý bắt tay vào thực hiện 

BSC, chúng ta sẽ thấy điều đó trong nghiên cứu này. 

Đằng sau sự thành công đã được công bố của BSC là một số điểm yếu cố hữu 

được nêu ở dưới: 

Nhược điểm thứ nhất: Quan hệ nguyên nhân kết quả theo một hướng duy nhất 

và quá đơn giản. Cách sử dụng vòng lặp nguyên nhân kết quả đơn lẻ được vì thế khó 

mà nắm bắt được những tích lũy và suy yếu của các nhân tố chiến lược. Hơn thế nữa, 

có quá ít nền tảng căn bản trong một bản đồ vòng lặp nhân quả để đánh giá tỉ lệ hoặc 

tốc độ sự thay đổi của các danh mục chủ chốt. Nørreklit thậm chí còn đặt câu hỏi cho 

tình trạng có thực của một mối quan hệ nhân quả giữa các lĩnh vực của thước đo trong 

BSC [11]. Thay cho một mối quan hệ nguyên nhân kết quả, tác giả này tin rằng mối 

quan hệ trên có nhiều hơn một sự phụ thuộc lẫn nhau hoặc hai định hướng quan hệ 

nhân quả. 

Nhược điểm thứ hai: Không có cơ chế để xác nhận. Khái niệm về Bảng điểm 

cân bằng không cung cấp cơ chế để duy trì sự thích hợp của các thước đo được định 

nghĩa. Neely và một số người khác cũng phát hiện ra rằng vấn đề đối với các nhà quản 

lý thường là không xác định được cái gì cần đo lường, nhưng lại cắt giảm những 

thước đo có khả năng đối với một bộ phận quản lý (và có liên quan) [11]. Do đó, lợi 

thế của việc chỉ cần kiểm soát một số thông số có thể trở thành điểm bất lợi khi các 

thông số được lựa chọn là không phù hợp với BSC. Hơn nữa, lợi thế của cầu nối 

khoảng cách giữa các lĩnh vực khác nhau có thể trở thành một điểm bất lợi khi thông 

số chỉ thị quá trình hoạt động của những lĩnh vực khác nhau cản trở hay làm mất tác 

dụng lẫn nhau. 

Nhược điểm thứ ba: Quá tập trung vào bên trong. Một Bảng điểm cân bằng 

được định nghĩa rất tỉ mỉ. Moorey và một số người khác tranh luận rằng BSC không 

xem xét mở rộng một chuỗi giá trị mà ở đó sự đóng góp của nhân viên và nhà cung 

cấp được làm nổi bật. Neely và một số người khác thì tranh cãi rằng BSC không có 
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khả năng trả lời một trong những câu hỏi căn bản của các nhà quản lý: những nhà cạnh 

tranh với họ đang làm cái gì? Vì thế, lợi ích của việc chỉ kiểm tra một số thông số có 

liên quan đến các lĩnh vực khác nhau có thể trở thành một điểm bất lợi khi các lĩnh 

vực quan trọng bị bỏ sót. 

III. Các bƣớc thực hiện một Bảng điểm cân bằng 

 Các nét khái quát về Bảng điểm cân bằng đã được đề cập ở trên, nhưng đó 

chỉ là lý thuyết. Vậy, để thực hiện Bảng điểm, doanh nghiệp phải làm những gì? 

Bảng điểm cân bằng thực hiện xuyên suốt từ trên xuống dưới. Toàn bộ cơ cấu tổ 

chức xoay quanh quá trình thực thi chiến lược, và chiến lược phải được truyền đạt 

từ trên xuống: Nó sẽ được khởi xướng từ lãnh đạo của doanh nghiệp. Đứng dưới 

góc độ của một người lãnh đạo, Bảng điểm cân bằng có thể được thực hiện như sau:  

 Bước 1: Hướng dẫn việc thực hiện 

 Để thực hiện Bảng điểm cân bằng người lãnh đạo phải là người hiểu rõ 

Bảng điểm cân bằng. Bắt đầu với việc thực thi chiến lược. Ban lãnh đạo phải xác 

định rõ tổ chức của mình hoạt động trong lĩnh vực gì, chỉ rõ những yếu tổ chủ yếu 

mà tổ chức gặp phải và quyết định làm thế nào để cạnh tranh tốt nhất. Phát triển 

chiến lược sử dụng một loạt các công cụ chiến lược như sứ mệnh, giá trị và tầm 

nhìn, những phân tích về môi trường, kinh tế và đối thủ cạnh tranh, quan điểm chiến 

lược dựa vào nguồn lực, cũng như việc lên kế hoạch dự trù tương lai, sự mô phỏng 

năng động và trò chơi chiến lược. Phải mất một thời gian nhất định để đảm bảo 

chiến lược được hiểu thông suốt, được nghiên cứu và được thử nghiệm (việc này 

thường mất nhiều thời gian cho khâu phân tích và xem xét tỉ mỉ). Những vấn đề 

khác căn cứ trên chiến lược này phải có cơ sở và được xem xét thấu đáo 

 Bước 2: Chuẩn bị cho sự thay đổi 

 Một khi đã quyết định áp dụng theo Bảng điểm cân bằng, nhà lãnh đạo sẽ 

cần phải lên kế hoạch chuẩn bị xây dựng một nhóm hỗ trợ và truyền đạt quy trình 

thực hiện BSC, kiến thức về BSC; công việc này sẽ chiếm nhiều thời gian của tất cả 

các cấp quản lý. Tổ chức phải sẵn sàng phát triển các đối tượng, biện pháp, mục 

tiêu, ý tưởng sáng tạo chiến lược và ngân sách cần thiết. Điều đó sẽ là kim chỉ nam 

cho việc hành động và phân phối nguồn lực. Nhà lãnh đạo cũng sẽ phải mô tả được 
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chiến lược, đo lường đánh giá được kế hoạch, chỉ rõ ra kế hoạch hoạt động, tính 

toán được nguồn ngân sách cần thiết cho ý tưởng sáng tạo chiến lược và quyết định 

được ai là người lãnh đạo quá trình thực hiện chiến lược. Hơn thế nữa, cần phải có 

một “hệ thống” tiêu chí để làm cơ sở đánh giá nếu muốn thành công với việc đánh 

giá thành tích công tác của nhân viên. Hệ thống này cần phải được xây dựng chặt 

chẽ và kết hợp tất cả những vấn đề liên quan. 

 Bước 3: Phát triển phương pháp đo lường thành quả hoạt động 

 Sử dụng toàn bộ chiến lược như một sự hướng dẫn, xác định những vấn đề 

cốt lõi cần định hướng cho mỗi phạm vi hoạt động, thiết lập các mục tiêu liên quan 

và sau đó đề xuất các phương pháp đo lường thành quả hoạt động. Việc đo lường ở 

đây chú ý là phải xem xét cả 4 khía cạnh: Khía cạnh học hỏi và phát triển. – Khía 

cạnh quá trình nội bộ - Khía cạnh khách hàng – Khía cạnh tài chính.  

 Khía cạnh tài chính: bao gồm các chỉ tiêu đo lường tài chính truyền thống 

có thể đo lường hướng đến việc đạt được mục tiêu chiến lược, đem lại thông tin tài 

chính mong đợi cho các bên liên quan. 

 Khía cạnh khách hàng: ở đây, cần phải thiết lập những mục tiêu có liên 

quan đến nhận thức của khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh của mỗi doanh 

nghiệp. Có thể bao gồm những tiêu chí đánh giá như: mức độ thỏa mãn của khách 

hàng, số lượng khách hàng tiềm năng hoặc khả năng xâm nhập thị trường. 

 Khía cạnh quá trình nội bộ: ở phạm vi này sẽ nhận thấy những quy trình 

kinh doanh chính của doanh nghiệp như sản xuất, phân phối hoặc bán hàng, sau đó 

thiết lập các mục tiêu liên quan như: chất lượng, thời gian/hiệu quả, và tiết giảm chi 

phí. Và tại đây, bạn sẽ tìm ra những phương pháp để cải tiến các chức năng và hệ 

thống nội bộ cho doanh nghiệp. 

 Khía cạnh nghiên cứu và đổi mới: Kiểm tra những tiêu chí đánh giá liên 

quan đến vấn đề phát triển nghề nghiệp của nhân viên, tinh thần gắn bó với doanh 

nghiệp và cơ hội trau dồi kỹ năng. Doanh nghiệp có thể xem xét những tiêu chí cho 

việc nghiên cứu và phát triển. Điều cần tập trung ở đây là nhận biết được các vấn đề 

cần tiếp tục cải tiến và giữ gìn những giá trị được tạo ra bằng cách sử dụng có hiệu 

quả nhất nguồn nhân lực trong tổ chức. 
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 Bước 4: Đảm bảo các phương pháp đo lường được truyền đạt thông suốt 

trong tổ chức  

 Sau khi đã có hệ thống đo lường, để đạt được mục tiêu cần phải có sự cam 

kết thực hiện của toàn thể doanh nghiệp. Điều này có nghĩa ban lãnh đạo cần phải 

phát triển nhiều loại báo cáo phù hợp để có thể nắm bắt, kiểm soát, điều chỉnh việc 

thực thi chiến lược một cách nhanh chóng nhất. Hơn nữa, người lãnh đạo cần phải lập 

các hệ thống cần thiết để thu thập thông tin về việc thực hiện Bảng điểm cân bằng. 

 Bên cạnh đó, tổ chức cần phải có khả năng liên kết chiến lược của công ty 

với những chiến lược của các đơn vị kinh doanh riêng lẻ trong khi vẫn sắp xếp và 

khuyến khích được nhân viên để tối ưu hoá việc thực hiện chiến lược. Tổ chức và 

chiến lược cần phải hài hòa bằng việc phân bổ bản đồ chiến lược tầng và hệ thống 

thẻ cân bằng điểm tới tất cả các đơn vị của tổ chức, bằng việc sắp xếp nhân viên 

thông qua quá trình giao tiếp chính thức, và bằng cách liên kết các mục tiêu và động 

lực cá nhân của nhân viên vào các mục tiêu chiến lược. 

 Bước 5: Chủ động lên kế hoạch 

 Một khi bạn đã có mục đích và chỉ tiêu cụ thể, bạn hãy chủ động lên kế 

hoạch những việc cần thực hiện để đạt được chúng.Hãy đảm bảo những thành viên 

trong nhóm của bạn hiểu rõ để họ có thể hoàn thành kế hoạch. Qua đó, tổ chức phải 

liên kết chiến lược lâu dài với các hoạt động hàng ngày, hài hoà chiến lược với kế 

hoạch và ngân sách hoạt động trong khi tập trung vào việc nâng cấp cải thiện quá 

trình được coi là quan trọng nhất với chiến lược. Thực hiện kế hoạch sử dụng những 

công cụ như quản lý quy trình và chất lượng, ứng dụng lại kiến thức khoa học vào 

việc thiết kế xây dựng và điều hành máy móc, đo lường đánh giá quá trình, dự đoán 

rủi ro, tính chi phí hoạt động, kế hoạch khả năng nguồn lực và phân bổ ngân sách 

một cách năng động. 

 Bước 6: Theo dõi và đánh giá 

 Trong thời gian đầu bạn áp dụng Bảng điểm cân bằng, có khả năng những 

hành vi bất thường sẽ xảy ra. Có lẽ những tiêu chí đánh giá cụ thể bị hiểu sai, hoặc 

triển khai không chính xác bởi ý tưởng được truyền đạt thông qua nhiều cấp quản 

lý. Hơn nữa, các quy trình đánh giá có thể không phù hợp hoặc cho kết quả không 
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chính xác. Chú ý vấn đề ban hành, giám sát và điều chỉnh việc thực hiện phải hết 

sức chặt chẽ. Và nếu thang điểm bị nhầm lẫn ở đâu thì phải điều chỉnh ở đó ngay 

lập tức. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

CHƢƠNG II 

PHÂN TÍCH BỐN KHÍA CẠNH CỦA BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG 

I. Khía cạnh Tài chính 

 Việc thiết lập một Bảng điểm cân bằng sẽ khuyến khích các đơn vị kinh 

doanh kết nối mục tiêu tài chính của họ với chiến lược của tổng công ty. Mỗi thước 

đo được lựa chọn sẽ là 1 phần của mắt xích những quan hệ nhân quả, chức năng này 

sẽ giúp cải thiện toàn diện hoạt động tài chính. Bảng điểm đề cập đến chiến lược, 

với việc bắt đầu bằng chính khía cạnh tài chính lâu dài, tiếp đó kết nối chúng với 

chuỗi các hành động liên quan mật thiết với quy trình tài chính, khách hàng, quá trình 

nội bộ và cuối cùng là nhân viên và chế độ để hướng tới thành tích kinh tế lâu dài 

đáng mơ ước. Đối với hầu hết các tổ chức, chủ đề tài chính, như doanh số tăng, cải 

thiện chi phí và năng suất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, và giảm rủi ro có thể 

cung cấp những sợi dây liên kết cần thiết cho cả 4 khía cạnh của bảng điểm cân bằng. 

 Tuy nhiên, nhiều tổ chức lại sử dụng mục tiêu tài chính đồng nhất cho tất 

cả các bộ phận và đơn vị kinh doanh. Ví dụ, mỗi đơn vị kinh doanh có thể được yêu 

cầu phải đạt được mục tiêu lợi nhuận trên vốn huy động là 16% (ROCE), điểu này 

được với thiết lập cho toàn bộ công ty. Khi mà tổ chức đang sử dụng thước đo giá 

trị gia tăng kinh tế, thì mỗi đơn vị kinh doanh được yêu cầu cần phải tối đa hóa mỗi 

đoạn giá trị gia tăng đó. Trong khi phương pháp thống nhất này là khả thi, nhất 

quán, và, ở vài khía cạnh nào đó, nó được coi là “công bằng” khi tất cả các nhà 

quản lý của từng đơn vị kinh doanh đều được đánh giá bởi cùng 1 thước đo. Tuy 

vậy, mỗi đơn vị kinh doanh khác nhau lại thực hiện những chiến lược của riêng 

mình. Vì vậy, để thích hợp cho hàng loạt các đơn vị kinh doanh, thì dường như 

thước đo giá trị gia tăng kinh tế này không phải là mục tiêu cho thước đo tài chính. 

Do đó, khi bắt đầu phát triển khía cạnh tài chính cho Bảng điểm cân bằng, các nhà 

quản trị của mỗi đơn vị kinh doanh nên xác định rõ những thước đo tài chính phù 

hợp cho chiến lược của công ty, cũng như việc doanh nghiêp đang ở giai đoạn nào 

của vòng đời. Mục tiêu và thước đo tài chính cùng lúc đóng hai vai trò: xác định 
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được hiệu quả tài chính được mong chờ từ chiến lược, và đáp ứng những đích quan 

trọng trong các khía cạnh còn lại của bảng điểm. 

1. Ba giai đoạn trong vòng đời của một doanh nghiệp, mục tiêu tại mỗi giai đoạn đó 

1.1. Giai đoạn tăng trưởng 

 Tăng trưởng là giai đoạn đầu trong vòng đời kinh doanh của mỗi doanh 

nghiệp. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp sẽ có những sản phẩm, dịch vụ với 

nhiều tiềm năng phát triển to lớn. Để tận dụng được những tiềm năng này, họ có thể 

phải cam kết có được những nguồn lực dồi dào để phát triển và nâng cao những sản 

phẩm và dịch vụ mới của mình; sản xuất và mở rộng điều kiện sản xuất; tạo dựng 

khả năng hoạt động; đầu tư vào hệ thống, cơ sở hạ tầng, và hệ thống phân phối; tất 

cả điều này sẽ củng cố mối quan hệ với bạn hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ 

khách hàng. Các doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng này có thể chỉ hoạt động 

với những dòng tiền âm và hệ số thu nhập trên vốn đầu tư thấp (ROIC) (nơi mà các 

chi phí được dùng vào tài sản vô hình hoặc các mục đích nội bộ). Việc đầu tư vào 

tương lai có thể tiêu ngốn lượng tiền nhiều hơn vào việc duy trì sản xuất, dịch vụ và 

chăm sóc khách hàng hiện tại. Toàn bộ mục tiêu tài chính cho các doanh nghiệp ở 

giai đoạn tăng trưởng sẽ là tốc độ tăng trưởng doanh thu, doanh số bán hàng trên thị 

trường mục tiêu, nhóm khách hàng và trên các vùng miền khác nhau. 

1.2. Giai đoạn duy trì 

 Do đòi hỏi phải kiếm được doanh thu trên vốn đầu tư tốt, cũng như thu hút 

được đầu tư và tái đầu tư, nên phần lớn doanh nghiệp ở trong giai đoạn duy trì. 

Trong nhiều năm tiếp theo, các doanh nghiệp cần phải duy trì được thị phần vốn có 

và mở rộng nó hơn nữa. Các dự án đầu tư sẽ được tập trung hơn nữa vào việc gỡ bỏ 

những nút thắt cổ chai, mở rộng khả năng sản xuất, tiếp tục xúc tiến quá trình đổi 

mới, hơn là được coi như dự án đầu tư tăng trưởng và có khoản lợi tức lâu dài mà 

được chú trọng trong giai đoạn đầu. 

 Lợi nhuận là mục tiêu chính của hầu hết các đơn vị kinh doanh trong giai 

đoạn duy trì này. Mục dích này có thể được nhấn mạnh bởi việc sử dụng các thước 

đo liên quan tới thu nhập kế toán, ví dụ như thu nhập kinh doanh và tổng lợi nhuận 

bán hàng. Trong các đơn vị kinh doanh, thước đo ấy yêu cầu các nhà quản lý phải 
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tối đa hóa thu nhập từ vốn đầu tư. Mặt khác, nhiều đơn vị kinh doanh độc lập hơn 

được đề nghị phải quản lý không những dòng lợi nhuận mà còn các hạng mục đầu 

tư. Những thước đo này phù hợp với các đơn vị kinh doanh gắn liền với thu nhập kế 

toán, có được nhờ hạng mục đầu tư đầu vào; như tỷ suất hoàn vốn đầu tư, hệ số thu 

nhập trên vốn sử dụng và giá trị kinh tế gia tăng, chúng được sử dụng để đánh giá 

quá trình hoạt động của các đơn vị kinh doanh. 

1.3. Giai đoạn trưởng thành 

 Khi công ty muốn gặt hái những thành quả từ sự đầu tư của hai giai đoạn 

trước, thì nó sẽ đạt tới giai đoạn trưởng thành. Trong giai đoạn này, các đơn vị kinh 

doanh chỉ tập trung duy trì thiết bị và năng lực tiềm tàng, chứ không mở rộng và 

xây dựng cái mới. Bất cứ dự án đầu tư nào đều phải minh bạch và có thời gian hoàn 

vốn ngắn. Mục tiêu chính là tối đa hóa doanh thu. Trước khi suy thoái, toàn bộ mục 

tiêu tài chính trong giai đoạn này là quản lý dòng tiền và giảm những yêu cầu về 

vốn trong công việc. 

 Vì vậy, các mục tiêu tài chính cho doanh nghiệp trong ba giai đoạn đều 

khác nhau. Mục tiêu tài chính ở giai đoạn tăng trưởng sẽ nhấn mạnh sự gia tăng 

doanh thu - trong các thị trường mới, tới các khách hàng mới và từ các sản phẩm và 

dịch vụ mới - duy trì mức độ tiêu dùng thích hợp cho sản phẩm và quá trình phát 

triển, hệ thống, năng lực nhân viên, và tạo dựng mạng lưới marketing, bán hàng và 

các kênh phân phối mới. Mục tiêu tài chính trong giai đoạn duy trì sẽ tập trung vào 

các thước đo tài chính truyền thống, như ROCE, thu nhập kinh doanh và lãi gộp. 

Các dự án đầu tư cho doanh nghiệp trong khía cạnh này sẽ được đánh giá bởi dòng 

tiền chiết khấu, phân tích ngân sách vốn. Vài công ty sẽ sử dụng các thước đo tài 

chính mới hơn, như giá trị kinh tế gia tăng và giá trị cổ đông. Tất cả các thước đo 

này đại diện cho mục tiêu tài chính kinh điển – đạt được lợi nhuận lớn nhất trên 

nguồn vốn. Và, các mục tiêu tài chính trong giai đoạn ba nhấn mạnh tới dòng tiền. 

Bất kỳ sự đầu tư nào cũng phải nhanh chóng và chắc chắn được hoàn vốn. Thước 

đo tài chính – như ROI, giá trị kinh tế gia tăng, và thu nhập kinh doanh – là ít liên 

quan đến giai đoạn này bởi vốn đầu tư chủ yếu được tạo ra bởi các đơn vị doanh 

nghiệp. Việc tối đa hóa ROI nhằm khuyến khích các nhà quản lý tìm kiếm thêm 
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những nguồn vốn đầu tư dựa trên các dự án tương lai không được chú trọng trong 

giai đoạn này. Mục tiêu ở đây là tối đa hóa dòng tiền trở lại công ty từ vốn đầu tư 

trong quá khứ. Do giai đoạn này tồn tại một thời gian ngắn trong vòng đời của 

doanh nghiệp nên chi tiêu vào nghiên cứu, phát triển hoặc mở rộng sản xuất không 

được khuyến khích. 

 Bởi vậy, phát triển BSC phải bắt đầu với một cuộc đàm phán tích cực giữa 

Giám đốc điều hành của đơn vị kinh doanh với Giám đốc tài chính của tập đoàn để 

đưa ra được chiến lược tài chính rõ ràng, dứt khoát cho mỗi đơn vị kinh doanh. Vị 

trí của các đơn vị kinh doanh trong danh mục tài chính là có thể thay đổi. Một quá 

trình thông thường diễn ra trong vài thập kỷ qua là từ phát triển, đến duy trì, thu 

hoạch rồi cuối cùng là đào thải. Nhưng đôi khi, một công ty đang ở giai đoạn ba lại 

khám phá ra được một mục tiêu tăng trưởng mà không ngờ tới. Công nghệ, thị 

trường hoặc luật lệ thay đổi đột ngột có thể làm sản phẩm hay dịch vụ trước đó đã 

từng rất thành công, giờ lại tiếp tục tạo nên những tiềm năng phát triển mới. Như 

vậy, một sự biến đổi sẽ hoàn toàn thay đổi các mục tiêu tài chính và đầu tư cho đơn 

vị kinh doanh. Điều này giải thích tại sao mục tiêu tài chính ở mọi đơn vị kinh 

doanh nào cũng cần phải kiểm tra thường xuyên, thậm chí là hàng năm, để xác nhận 

lại hoặc sửa đổi chiến lược tài chính của đơn vị đó. 

2. Hai mục tiêu chiến lược tài chính trong ba giai đoạn của vòng đời doanh nghiệp  

 Chúng ta nhận thấy rằng đối với mỗi chiến lược trong các giai đoạn phát 

triển, duy trì và thu hoạch, thì luôn có hai mục tiêu tài chính chủ đạo trong chiến 

lược kinh doanh là: 

 - Tăng trưởng doanh thu và thâm nhập thị trường 

 - Giảm chi phí/ cải tiến năng suất (Xem bảng 1) 

 Tăng trưởng doanh thu và thâm nhập thị trường ám chỉ sự mở rộng sản 

xuất và dịch vụ, vươn tới những khách hàng và thị trường mới, thay đổi các sản 

phẩm, dịch vụ để phù hợp với những yêu cầu ngày càng cao, và cân nhắc lại giá sản 

phẩm, dịch vụ. Việc giảm chi phí và mục tiêu tăng năng suất liên quan tới những nỗ 

lực để giảm chi phí trực tiếp, gián tiếp của sản phẩm, dịch vụ, và chia sẻ các nguồn 

lực chung với các đơn vị kinh doanh khác. Họ cố gắng tối ưu hóa việc sử dụng tài 
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sản cố định, bằng việc hướng tới các phương thức kinh doanh mới để các nguồn lực 

không dựa vào năng suất, sử dụng các nguồn lực khan hiếm một cách hiệu quả hơn, 

và loại bỏ những tài sản chỉ tạo ra lợi nhuận không thỏa đáng với giá trị thị trường 

của chúng. Tất cả những hành động này cho phép các doanh nghiệp tăng mức lợi 

nhuận từ nguồn tài sản hữu hình và tài chính. 

Bảng 1: Các thƣớc đo cho hai mục tiêu chiến lƣợc tài chính [10] 
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2.1. Thước đo cho mục tiêu tăng trưởng doanh thu và thâm nhập thị trường 

 Thước đo tăng trưởng doanh thu phổ biến nhất, ở cả 2 giai đoạn phát triển 

và thu hoạch của các đơn vị kinh doanh, là tỷ lệ tăng doanh thu bán hàng và thị 

phần cho các vùng, thị trường, khách hàng mục tiêu. Dưới đây là các phương thức 

giúp doanh nghiệp đạt được thước đo này. 

2.1.1. Các sản phẩm mới 

 Các doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng sẽ thường xuyên tập trung 

vào việc mở rộng dây chuyền sản xuất hoặc đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới. 

(Xem bảng 1). Mộ thước đo chung cho mục tiêu này là tỷ lệ doanh thu của các sản 

phẩm, dịch vụ mới trong 1 khoảng thời gian xác định, ví dụ như từ 2 đến 3 năm. 

Thước đó này được sử dụng phổ biến bởi các công ty tiên tiến, như Hewlett-

Packard (HP) và Tập đoàn 3M. Phương thức được ưu thích hơn cho sản phẩm mới 



 27 

hoặc việc mở rộng sản phẩm mới là việc cải tiến đáng kể các sản phẩm hiện tại 

nhằm thu hút được các khách hàng và thị trường mới, chứ không phải chú trọng vào 

doanh số các sản phẩm hiện tại. Nếu có quá nhiều áp lực đặt lên duy nhất một biện 

pháp, thì một đơn vị kinh doanh có thể đạt được thành công trong phương pháp này 

bằng việc đưa ra một loạt các cải tiến, nâng cấp công nghệ, thay cho các sản phẩm 

hiện tại chứ không phải việc đưa ra những lợi thế ưu việt cho khách hàng. Hoặc, 1 

doanh nghiệp chỉ đơn giản bán liên tục 1 loạt sản phẩm tốt, cho phép doanh số bán 

hàng hiện tại đại diện cho phần lớn trong tổng doanh thu. Để nắm bắt liệu sản 

phẩm, dịch vụ mới có tạo ra được bước cải tiến đáng kể từ những sản phẩm cũ hay 

không, thì vài công ty tập trung vào giá cả hay tổng lợi nhuận từ những sản phẩm 

này, trước tiên là việc đưa vào sản phẩm các chức năng mới và tăng giá trị khách 

hàng sẽ đạt được mức thặng dư cao hơn là việc tăng trưởng sản phẩm hiện tại.  

2.1.2. Những ứng dụng mới 

 Việc phát triển toàn bộ sản phẩm mới có thể rất hao tốn tiền bạc và thời 

gian của công ty, đặc biệt là ngành dược và ngành hóa học nông nghiệp, với vòng 

phát triển sản phẩm dài, và những sản phẩm đó phải được thông qua các luật lệ 

nghiêm ngặt của chính phủ. Các doanh nghiệp trong giai đoạn duy trì có thể dễ dàng 

tăng doanh thu bằng việc đưa các sản phẩm hiện hành và tìm kiếm những ứng dụng 

mới cho chúng – những loại bệnh tật mới cần loại thuốc hiệu quả, hoặc vụ mùa mới 

cần hóa chất bảo vệ mới. Việc đưa các sản phẩm hiện tại tham gia vào các ứng dụng 

mới, đòi hỏi công ty phải chứng minh được hiệu quả của ứng dụng mới đó. Nếu ứng 

dụng sản phẩm mới là một mục tiêu, tỷ lệ doanh thu của nó sẽ là một thước đo hữu 

dụng cho Bảng điểm cân bằng. 

2.1.3. Khách hàng và thị trường mới 

 Việc đưa các sản phẩm, dịch vụ hiện có tới các khách hàng và thị trường 

mới có thể được coi là một lộ trình đáng mơ ước cho sự tăng trưởng doanh thu. Các 

thước đo như tỷ lệ doanh thu từ khách hàng mới, phân đoạn thị trường, và các vùng 

địa lý sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu nguồn tăng doanh thu. 

Nhiều ngành đã có thông tin hữu ích về quy mô toàn bộ thị trường và thị phần liên 

quan từ những doanh nghiệp đã và đang tham gia. Việc tăng thị phần của các phân 
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đoạn thị trường mục tiêu được sử dụng thường xuyên như một thước đo; nó cho 

phép đơn vị đó đánh giá được mức tăng trưởng thị phần của mình đang ở đâu bằng 

cách tăng khả năng cạnh tranh vốn có hay chỉ đơn giản là mở rộng quy mô toàn thị 

trường. Đạt được doanh thu, nhưng mất đi thị phần có thể chỉ ra vấn đề trong chiến 

lược của đơn vị đó hoặc trong sức thu hút của sản phẩm, dịch vụ. 

2.1.4 Các mối quan hệ mới 

 Vài công ty đang cố gắng nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị kinh doanh 

chiến lược khác bằng việc cùng nhau hợp tác để phát triển các sản phẩm mới hoặc 

đưa ra các chương trình mới cho khách hàng. Cho dù chiến lược của công ty là tăng 

cường chuyển giao công nghệ khắp các bộ phận hay tăng doanh số bán hàng cho 

các khách hàng cá nhân từ các đơn vị kinh doanh, thì mục tiêu đều được chuyển 

thành số tiền doanh thu được tạo ra từ các mối quan hệ hợp tác trên nhiều đơn vị 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

 Ví dụ, Rockwater là 1 trong 6 bộ phận công nghệ trong Dịch vụ năng 

lượng Brown & Root [18]. Các bộ phận khác đều cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho 

một vài công ty, đặc biệt là cho các công ty dầu lửa lớn, với những dịch vụ sắp xếp 

theo thiết kế kỹ thuật cơ bản, đã có sẵn, chế tạo, lắp đặt đường ống dẫn và dịch vụ 

duy trì đường ống dẫn. Về mặt lịch sử, những bộ phận này được hoạt động như một 

công ty độc lập. Khi Norman Chambers được thăng chức từ giám đốc của 

Rockwater lên giám đốc của BRES, như một mục tiêu tài chính, ông đã đòi hỏi  

rằng mỗi công ty phải tham gia vào việc tăng thị phần của doanh nghiệp bằng sự 

hợp tác. Mục tiêu dài hạn của ông là thực hiện dịch vụ chìa khóa trao tay cho khách 

hàng: từ dự án ban đầu thiết kế qua các hoạt động lâu dài và duy trì các thiết bị 

đường ống hidrocacbon. 

 Ví dụ trên phản ánh kinh nghiệm của các doanh nghiệp đang muốn thoát 

khỏi lối mòn chỉ chú trọng giá cả, để đạt được những sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn 

được phần lớn những nhu cầu của khách hàng. Các doanh nghiệp này hiện có thể 

hướng tới chiến lược khác biệt hơn. Nhưng nếu thước đo tài chính của họ chỉ tập 

hợp doanh thu, lợi nhuận, và ROCE, thì họ chỉ có thể đạt được những mục tiêu ngắn 

hạn mà không thể đạt được thành công trong chiến lược của mình. Họ cần phân biệt 
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được bao nhiêu phần trăm doanh thu của họ đến từ những sản phẩm có giá cạnh 

tranh với doanh thu từ những sản phẩm có giá cao hơn quy định hoặc đạt được từ 

các mối quan hệ lâu dài bởi các dịch vụ giá trị gia tăng. 

2.1.5 Kết hợp sản phẩm, dịch vụ mới 

 Mở rộng theo quan điểm này, các doanh nghiệp có thể lựa chọn cách thay 

đổi sự kết hợp giữa sản phẩm và dịch vụ để tăng doanh thu. Ví dụ, một doanh 

nghiệp nhận thấy rằng mình có lợi thế chi phí đáng kể trong những phân đoạn được 

lựa chọn, mà ở đó nó chiến thắng đối thủ bằng cách đưa ra giá thấp hơn đáng kể. 

Nếu theo chiến lược chi phí thấp này, nó sẽ đo lường sự tăng doanh thu trong các 

phân đoạn mục tiêu. Ngoài ra, một doanh nghiệp có thể lựa chọn chiến lược khác 

biệt hơn, giảm tầm quan trọng của sự cạnh tranh về giá và nỗ lực thay đổi sự kết 

hợp của sản phẩm và dịch vụ để hướng tới giá cao hơn. Doanh nghiệp này có thể 

lựa chọn thước đo tăng trưởng doanh thu và tỷ lệ tổng doanh thu trong phân khúc 

cao cấp. Ví dụ, ngân hàng Metro đã chấp nhận 1 chiến lược tăng số lượng sản phẩm 

dựa vào chi phí và theo đuổi thành công của chiến lược này với phương thức tăng 

trưởng doanh thu từ các sản phẩm và dịch vụ này.  

2.1.6 Chiến lược giá mới 

 Cuối cùng, tăng doanh thu, đặc biệt là trong giai đoạn trưởng thành, có thể 

là giai đoạn ba của các đơn vị kinh doanh, được thực hiện bởi việc tăng giá các sản 

phẩm, dịch vụ và khách hàng. Các vấn đề hiện nay dễ để nhận ra rằng các công ty 

thực hiện hệ thống định vị chi phí dựa trên hoạt động (ABC) mà định ra chi phí, lợi 

nhuận, thậm chí cả các tài sản được tạo ra từ các sản phẩm, dịch vụ và khách hàng 

cá nhân. Một vài công ty đã khám phá ra rằng, đặc biệt đối với các sản phẩm 

nghách và chuyên dụng, hoặc những yêu cầu đặc biệt của khách hàng dẫn tới giá cả 

có thể bị tăng, đồng nghĩa với việc yếu tố giảm giá đã bị loại bỏ, mà thị phần không 

bị mất đi. Hành động này giúp trang trải các chi phí của các dịch vụ khách hàng và 

sản phẩm không có lãi tại thời điểm đó. Chính điều này đã đưa đến những tín hiệu 

về cơ hội thay đổi giá thành, hoặc cho ta biết chiến lược về giá trong quá khứ thành 

công hay thất bại. Về những sản phẩm, dịch vụ có tính đồng nhất cao, 1 chỉ số giá 
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duy nhất, như thu nhập thực trên 1 tấn, giá cho mỗi cuộc goi, hay từng đơn vị sản 

phẩm, sẽ tiết lộ các xu hướng trong chiến lược giá của công ty và ngành liên quan. 

2.2 Thước đo cho mục tiêu Cắt giảm chi phí / cải thiện năng lực sản xuất 

 Bổ sung thêm vào quá trình thiết lập các mục tiêu cho sự tăng trưởng 

doanh thu và thâm nhập thị trường, một doanh nghiệp có thể mong muốn cải thiện 

chi phí và hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách:  

2.2.1 Tăng hiệu quả doanh thu  

 Các đơn vị kinh doanh trong giai đoạn tăng trưởng không thể quá tập trung 

vào việc giảm chi phí. Những nỗ lực giảm chi phí thông qua các quá trình tự động 

hóa và chuyên môn hóa có thế xung đột với sự linh hoạt cần thiết để đáp ứng các 

sản phẩm, dịch vụ mới cho các thị trường mới. Vì vậy, mục tiêu tăng năng suất cho 

các doanh nghiệp trong thời điểm tăng trưởng nên tập trung vào việc tăng doanh thu 

– ví như doanh thu trên một nhân viên – để khuyến khích những thay đổi nhằm đạt 

được những sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn và tăng cường khả năng 

nguồn nhân lực và nguồn lực vật chất của tổ chức. 

2.2.2 Giảm chi phí đơn vị 

 Đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn duy trì, việc đạt được mức chi 

phí cạnh tranh, cải thiện lợi nhuận do hoạt động (operating margins), giám sát gián 

tiếp và hỗ trợ các mức chi phí sẽ đóng góp cho mức lợi nhuận và tỷ lệ ROI cao hơn. 

Có lẽ, mục tiêu giảm chi phí chắc chắn và đơn giản nhất là để giảm chi phí đơn vị 

của hoạt động hoặc sản xuất sản phẩm. Với các hãng có sản lượng đầu ra đồng nhất, 

việc đáp ứng được mục tiêu đơn giản cho việc cắt giảm chi phí cho mỗi đơn vị là 

khả thi. Một công ty hóa chất có thể thiết lập những mục tiêu chi phí trên một 

galong hoặc trên trọng lượng sản xuất; một ngân hàng bán lẻ có thể có mục tiêu 

giảm chi phí cho mỗi giao dịch (quy trình rút hoặc gửi tiền) và giảm chi phí trên 

mỗi tài khoản của khách hàng được duy trì liên tục; và một công ty bảo hiểm có thể 

đo lường chi phí cho mỗi khoản đóng bảo hiểm hoặc khoản bồi thường được trả.  

2.2.3. Cải tiến kênh phân phối 

 Một số tổ chức có nhiều kênh khác nhau để khách hàng có thể tiến hành 

giao dịch với họ. Ví dụ, khách hàng của ngân hàng bán lẻ có thể thực hiện thường 
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xuyên với những thu ngân của chi nhánh, thông qua máy giao dịch tự động (ATM) 

và trả lời tự động qua điện thoại và máy tính. Chi phí để ngân hàng thực hiện các 

giao dịch thông qua rất nhiều kênh như vậy là rất khác nhau. Với các hãng sản xuất, 

một vài đơn đặt hàng từ các nhà cung cấp có thể được thực hiện theo phương thức 

truyền thống bằng cách: người mua gọi điện đặt giá từ các nhà cung cấp bên ngoài, 

mặc cả, và chọn ra cái tốt nhất, sau đó, thương lượng các điều kiện để chuyển hàng 

tới. Hoặc, nhà sản xuất có thể tạo dựng những mỗi quan hệ lâu dài với các nhà cung 

cấp đáng tin cậy, cung cấp trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) giữa quá trình sản xuất và 

nhà cung cấp, với trách nhiệm của nhà cung cấp trong việc cung ứng đúng lúc 

những sản phẩm được yêu cầu và tới quá trình sản xuất. Chi phí cho một cuộc giao 

dịch trao đổi dữ liệu điện tử ít hơn nhiều so với giao dịch mua bán truyền thống. Vì 

vậy, phương pháp đặc biệt đầy hứa hẹn để giảm chi phí là việc chuyển các khách 

hàng và nhà cung cấp từ các những kênh hoạt động thường xuyên với chi phí cao 

thành các kênh điện tử chi phí thấp. Nếu chiến lược giảm chi phí được thực hiện bởi 

một đơn vị kinh doanh, thì nó có thể đo lường phần trăm doanh thu mà nó thực hiện 

được thông qua nhiều kênh, với mục tiêu chuyển đổi từ các kênh chi phí cao sang 

thấp. Vì vậy, thậm chí không có bất kỳ sự cải thiện hiệu quả nào trong quá trình ban 

đầu thì việc chuyển sang các kênh hiệu quả hơn có thể làm tăng đáng kể năng suất 

và làm giảm chi phí kinh doanh. 

2.2.4. Giảm bớt phí tổn hoạt động 

 Nhiều công ty ngày nay nỗ lực giảm bớt chi phí bán hàng, phí tổn hành 

chính cũng như những phí tổn chung. Thành công của những nỗ lực này có thể 

được dự liệu thông qua việc xem xét thuần túy số lượng những phí tổn này, hay 

phần trăm của chúng đối trên tổng chi phí hoặc tổng thu nhập. Ví dụ, nếu như 

những nhà quản lý cảm thấy rằng những chi phí hỗ trợ của công ty là quá cao đối 

với các đối thủ cạnh tranh và có ảnh hưởng nhiều đến lợi ích khách hàng, họ sẽ đề 

ra các mục tiêu để giảm bớt, ví dụ như, các phí tổn hành chính trên một đơn vị 

doanh thu bán hàng, một đơn vị phân phối, hoặc marketing và chi phí bán hàng. 

Tuy nhiên, các mục tiêu nhằm giảm chi tiêu và các cấp độ phí tổn sẽ được cân bằng 

trên bảng điểm bởi các thước đo khác – ví dụ như sự phản hồi của khách hàng, chất 

lượng và thành tích, vì thế mà giảm chi phí không gây trở ngại trong việc thu hút 

khách hàng quan trọng cũng như những mục tiêu của quy trình nội bộ. 
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 Tuy nhiên, thước đo này vẫn có chút khuyết điểm bởi công ty sẽ luôn coi 

những phí tổn này là một “gánh nặng” cần phải bị ngăn chặn và loại trừ. Thực tế, 

các công ty nên nỗ lực đo lường sản lượng sản xuất từ nguồn tài nguyên gián tiếp, 

cố gắng không chỉ trong việc giảm chi phí và sự cung cấp của những nguồn tài 

nguyên này mà còn tăng tính hiệu quả - nhiều khách hàng hơn, sản lượng bán ra 

nhiều hơn, cách thức giao dịch, nhiều sản phẩm mới hơn, các phương pháp tốt hơn 

– mang lại tính hiệu quả của công việc được tạo ra bởi các tài nguyên trên – có bao 

nhiêu sản lượng và lợi nhuận mà những nguồn tài nguyên này tạo ra trên một đơn vị 

tài nguyên đầu vào. Các thước đo dựa vào năng suất này đòi hỏi tổ chức phân tích 

công việc bằng việc tiến hành thực hiện các nguồn tài nguyên hỗ trợ, cố gắng xác 

định mức sản lượng đầu ra, sau đó, từ các thước đo số lượng và chất lượng sản 

phẩm được sản xuất để xác định mức sản lượng đầu vào cần phải tiêu thụ. Phân tích 

chi phí dựa trên hoạt động (ABC) taọ ra sự liên kết giữa nguồn tài nguyên gián tiếp, 

hỗ trợ với các quá trình hoạt động kinh doanh được tạo bởi những sản phẩm và dịch 

vụ mà công ty sản xuất và phục vụ. Xét từ khía cạnh này, khoảng cách từ giữa chi 

phí trực tiếp và gián tiếp trong nhiều công ty hiện nay có thể bị loại trừ.  

 Tóm lại, mục tiêu tài chính thể hiện mục đích lâu dài của tổ chức: để đạt 

được lợi nhuận cao hơn dựa trên vốn đầu tư của các đơn vị kinh doanh. Sử dụng 

Bảng điểm cân bằng không mâu thuẫn với mục đích sống còn này. Quả thực, Bảng 

điểm giúp các mục tiêu tài chính trở nên rõ ràng hơn, và điều chỉnh các mục tiêu đó 

cho doanh nghiệp theo từng giai đoạn khác nhau trong vòng đời của doanh nghiệp 

đó. Mỗi bảng điểm chúng ta đã thấy đều sử dụng các mục tiêu tài chính truyền 

thống liên quan tới lợi nhuận, doanh thu.  Điều này củng cố hơn nữa sợi dây liên kết 

chặt chẽ giữa Bảng điểm cân bằng với mục tiêu lâu dài của các đơn vị kinh doanh. 

 Thậm chí, ngay cả trong phạm vi tài chính, bảng điểm cho phép các nhà 

quản trị cấp cao của mỗi đơn vị kinh doanh xác định được không chỉ những thước 

đo đánh giá sự thành công lâu dài của doanh nghiệp, mà còn cả những biến số quan 

trọng nhất để thiết lập và định hướng các mục tiêu dài hạn. Việc thực hiện khía cạnh 

tài chính sẽ được tùy biến theo ngành, môi trường cạnh tranh, và chiến lược của đơn 

vị kinh doanh. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn các mục tiêu tài chính từ các chủ 

đề liên quan tới tăng trưởng doanh thu, cải thiện sản xuất, và giảm chi phí, sử dụng 

hiệu quả tài sản và quản trị rủi ro. 
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II. Khía cạnh khách hàng  

 Viễn cảnh khách hàng được đưa ra xoay quanh “ Để đạt được chiến lược 

đặt ra, chúng ta nên hiện diện như thế nào trước các khách hàng? ”. Các khách hàng 

ở đây bao gồm cả khách hàng và các bên liên quan. Triết lý quản lý ngày nay đã chỉ 

ra tầm quan trọng của việc hướng vào khách hàng và sự hài lòng của họ trong bất 

kỳ ngành kinh doanh nào. Bảng điểm cân bằng sẽ làm rõ điều đó. Ví dụ, nếu khách 

hàng không được hài lòng, họ sẽ dần tìm thấy những hàng hóa khác thay thế. Và 

như vậy, các bức tranh tài chính hiện tại có thể ổn, nhưng đằng sau nó lại là mối đe 

dọa cho tương lai. Bảng điểm sẽ phát triển các phép đo sự thỏa mãn, khách hàng 

cần được chia và phân tích theo các nhóm khách hàng và quá trình chúng ta cung 

cấp sản phẩm hay dịch vụ tới nhóm khách hàng đó.Vậy, Ai là khách hàng mục tiêu 

của tổ chức, và cái gì thực sự là giá trị mà chúng ta phục vụ khách hàng? Các chỉ số 

chủ yếu được đo lường là: Sự thỏa mãn của khách hàng, lòng trung thành của khách 

hàng, thị phần và số lượng khách hàng mới. 

 Trong khía cạnh khách hàng của Bảng điểm cân bằng, các công ty xác định 

khách hàng và phân đoạn thị trường mà tại đó mình có khả năng cạnh tranh và sẽ 

tạo ra doanh thu cho các mục tiêu tài chính của công ty. Khía cạnh khách hàng cho 

phép các công ty thay đổi các thước đo về giá trị khách hàng cốt lõi – sự thỏa mãn, 

trung thành, sự sở hữu, đạt được thị phần, và lợi nhuận – để phù hợp với khách hàng 

mục tiêu và các phân đoạn thị trường. Điều này cho phép các công ty nhận biết và 

đo lường 1 cách rõ ràng những mục đích giá trị để chuyển tới những khách hàng 

mục tiêu và phân đoạn thị trường. Những mục đích này là kim chỉ nam cho các 

thước đo khách hàng cốt lõi. 

 Trong quá khứ, các công ty đã tập trung vào các năng lực tiềm tàng nội bộ, 

chú trọng tới sản xuất sản phẩm và những cải tiến công nghệ. Việc các công ty 

không thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng đã dẫn tới các đối thủ cạnh tranh 

thâm nhập được nhằm đáp ứng những sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho sở thích của 

khách hàng. Vì vậy, ngày nay các công ty đang hướng phần lớn sự tập trung vào 

khách hàng. Tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp là “đứng đầu cho việc tạo lập 

giá trị cho khách hàng”, và trở thành “nhà cung cấp số một”. Thật khó để trở thành 

nhà cung cấp số một, tuy nhiên không thể phủ định rằng các công ty không ngừng 

nỗ lực để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Rõ ràng, nếu các đơn vị kinh 
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doanh đạt được hiệu quả tài chính dài hạn, họ phải tạo ra và đưa những sản phẩm, 

dịch vụ mà được khách hàng ưa chuộng. 

 Trong khía cạnh khách hàng, ngoài mong muốn thỏa mãn nhu cầu của 

người tiêu dùng, các nhà quản lý đơn vị kinh doanh phải chuyển được tầm nhìn và 

chiến lược của công ty thành các mục tiêu về khách hàng và thị trường cụ thể. 

Thường thì các công ty không đạt được gì cả khi họ luôn mong muốn đáp ứng được 

tất cả mọi nhu cầu của khách hàng. Các doanh nghiệp phải tìm được các phân khúc 

thị trường mà tại đó tồn tại các khách hàng hiện tại và tiềm năng, tiếp đó lựa chọn 

cho mình một phân khúc có thể cạnh tranh được. Việc nhận thức ra các mục đích 

giá trị được chuyển tải tới các phân đoạn mục tiêu sẽ giúp phát triển các mục tiêu và 

thước đo cho khía cạnh khách hàng. Vì vậy, khía cạnh khách hàng trong bảng điểm 

đã biến tầm nhìn, chiến lược của tổ chức thành các mục tiêu cụ thể về khách hàng 

mục tiêu và phân đoạn thị trường, và điều này sẽ được truyền đạt tới khắp tổ chức. 

 Nói chung, khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng là không đồng nhất. 

Họ khác nhau về sở thích và trong việc đánh giá sản phẩm, dịch vụ. Một quá trình thực 

hiện mục tiêu, sử dụng nghiên cứu sâu thị trường, sẽ phát hiện ra những phân đoạn thị 

trường hoặc khách hàng khác nhau, và cả những thói quen của họ về giá cả, chất lượng, 

chức năng, hình tượng, danh tiếng, mối quan hệ và dịch vụ. Từ đó, Bảng điểm cân bằng 

sẽ làm rõ những mục tiêu khách hàng trong mỗi phân đoạn mục tiêu. 

 Tuy nhiên, một vài nhà quản lý phản đối việc lựa chọn những phân đoạn 

khách hàng mục tiêu, không có sự phân biệt giữa các khách hàng và cần phải nỗ lực 

để làm hài lòng mọi khách hàng. Nhưng phương pháp tiếp cận này sẽ dẫn tới rủi ro 

bởi lẽ rất khó để làm hài lòng tất cả người tiêu dùng. Bản chất của chiến lược không 

hẳn là lựa chọn cái gì để làm, mà nó đòi hỏi đưa ra được những cái không nên làm. 

Sau khi một doanh nghiệp đã xác định và nhằm mục tiêu vào các phân đoạn thị 

trường, thì Bảng điểm có thể chỉ ra được các mục tiêu và thước đo cho các phân 

đoạn mục tiêu đó. Các công ty thường lựa chọn 2 bộ thước đo cho khía cạnh khách 

hàng của công ty mình. Nhóm thứ nhất đại diện cho các thước đo chung, hầu như 

tất cả các công ty đều sử dụng. Bởi những thước đo này, ví như sự thỏa mãn của 

khách hàng, thị phần, nắm giữ khách hàng, xuất hiện nhiều trong bảng điểm cân 

bằng, chúng chính là nhóm đo lường cốt lõi. Nhóm thước đo thứ 2 đặc trưng cho 

các nhân tố ảnh hưởng tới thành tích hoạt động của kết quả khách hàng. Chúng trả 
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lời cho câu hỏi: công ty phải đưa tới khách hàng những gì để đạt được sự thỏa mãn 

của khách hàng, sự nắm giữ và thị phần ở mức cao? Các thước đo điều khiển hoạt 

động đạt được những kế hoạch đáng giá, công ty sẽ cố gắng chuyển tới các khách 

hàng và thị phần mục tiêu. 

1. Nhóm thước đo cốt lõi về khách hàng 

 Nhóm thước đo này được thực hiện chung cho tất cả các loại hình tổ chức. 

Chúng bao gồm 5 thước đo chính. (Xem bảng 2) 

Bảng 2: Năm thƣớc đo cốt lõi của khía cạnh khách hàng [17] 

STT Thƣớc  đo Nội dung của thƣớc đo 

1 

Thị phần 

Phản ánh phần trăm kinh doanh trong 1 thị trường nhất định mà 

1 đơn vị kinh doanh tham gia (về mặt khách hàng, sử dụng 

dollar, hoặc số lượng bán ra) 

2 Việc tìm 

kiếm khách 

hàng 

Các thước đo, trong điều kiện tương đối hoặc tuyệt đối, là tỷ lệ 

mà 1 đơn vị kinh doanh thu hút được những khách hàng mới. 

3 
Sự nắm giữ 

khách hàng 

Trong điều kiện tương đối hoặc tuyệt đối, quá trình này là một 

tỷ lệ mà một đơn vị kinh doanh giữ được và duy trì được các 

mối quan hệ đang phát triển với khách hàng của mình 

4 Lợi nhuận 

tính trên 

khách hàng 

Thước đo lợi nhuận thực đạt được từ 1 khách hàng hoặc 1 phân 

đoạn sau khi đã tính tới những chi phí cần thiết để hỗ trợ khách 

hàng. 

5 Sự thỏa 

mãn của 

khách hàng 

Đánh giá mức thỏa mãn của khách hàng trong suốt những tiêu 

chuẩn thực hiện rõ ràng với kế hoạch định trước 

 Năm thước đo này có thể xuất hiện chung ở tất cả các loại hình tổ chức. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn nhất là những thước đo này sẽ được thay đổi để phù hợp 

với mỗi nhóm khách hàng mục tiêu, dựa vào mong muốn của từng đơn vị kinh 

doanh mà ở đó có nhóm mục tiêu đạt được sự tăng trưởng và lợi nhuận cao nhất. 

1.1. Thị trường và thị phần 

 Thước đo thị phần rất minh bạch vì nhóm khách hàng mục tiêu hay phân 

đoạn thị trường đã được định rõ. Các ngành kinh doanh, hiệp hội thương mại, tổ 

chức thống kê chính phủ, và các nguồn lực công cộng khác có thể thường xuyên 

cung cấp những dự báo về quy mô toàn thị trường. Thước đo thị phần của 

Rockwater là tỷ lệ phần trăm doanh thu từ nhóm khách hàng 1 - những người đã 

gắn bó lâu năm với công ty.  Vì vậy, một thước đo minh họa Bảng điểm cân bằng sẽ 
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được sử dụng như thế nào để thúc đẩy và kiểm soát chiến lược của một đơn vị kinh 

doanh. Việc chỉ sử dụng thước đo tài chính, Rockwater có thể vẫn có khả năng đạt 

được tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, và mục tiêu quay vòng vốn trong ngắn hạn, 

bằng cách tăng cường kinh doanh, điều này hoàn toàn có thể đạt được bằng cạnh 

tranh giá. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thước đo thị phần của nhóm khách hàng 

1 sẽ báo hiệu rằng Rockwater đã không thực hiện hiệu quả chiến lược của mình. 

Việc tăng thị phần của Rockwater không dựa vào những mối quan hệ giá trị gia tăng 

với khách hàng. Thước đo thị phần khách hàng mục tiêu sẽ trở nên cân bằng với 

những dấu hiệu tài chính thuần túy. Nó chỉ ra việc các công ty nhất thiết phải kiểm 

tra thường xuyên quá trình thực hiện chiến lược.  

 Khi các công ty nhắm vào các khách hàng và phân đoạn thị phần phổ biến, 

họ cũng có thể sử dụng thước đo đánh giá thị phần thứ hai: đó là việc phân chia lợi 

nhuận tới từng hoạt động mua bán của khách hàng. Toàn bộ thước đo thị phần này 

dựa vào hoạt động kinh doanh, với mỗi công ty, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi 

tổng doanh số mà công ty đưa ra trong từng thời kỳ. Cổ phần của doanh nghiệp với 

những khách hàng mục tiêu có thể giảm vì các khách hàng này mua bán ít hơn 

lượng công ty cung cấp. Các công ty có thể đánh giá hoạt động từ khách hàng (nếu 

số lượng nhỏ, như Rockwater), hoặc từ các phân đoạn (khi bán tại các thị trường 

lớn, như ngân hàng Metro và Pioneer Petroleum) mà họ nhận được. Một thể chế tài 

chính như ngân hàng Metro có thể đánh giá sự đóng góp của khách hàng bằng phần 

trăm tổng giao dịch hoặc tài khoản tài chính của khách hàng mục tiêu. Một công ty 

thực phẩm có thể đo lường sự đóng góp dựa trên tổng giao dịch của khách hàng 

mục tiêu (phần dạ dày bị chiếm), nhà bán lẻ quần áo cũng dựa trên tổng lượng mua 

bán quần áo của khách hàng (phần tủ quần áo bị chiếm). 

1.2. Việc nắm giữ khách hàng 

 Rõ ràng, một phương thức trọng yếu để duy trì và tăng thị phần trong các 

phân đoạn khách hàng mục tiêu là từ việc bắt đầu giữ lại những khách hàng hiện tại. 

Những hiểu biết sâu từ nghiên cứu về chuỗi dịch vụ lợi nhuận đã chứng minh tầm quan 

trọng của việc nắm giữ khách hàng. Các công ty có thể dễ nhận ra tất cả khách hàng 
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của mình – ví dụ, các công ty công nghiệp, nhà phân phối và nhà bán buôn, nhà xuất 

bản báo và tạp chí, các công ty dịch vụ máy tính online, ngân hàng, các công ty thẻ tín 

dụng, và nhà cung cấp điện thoại đường dài – có thể dễ dàng đánh giá được sự duy trì 

khách hàng từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Ngoài việc giữ chân khách hàng, 

nhiều công ty sẽ vẫn mong muốn đánh giá được sự trung thành của khách hàng bằng tỷ 

lệ tăng trưởng của việc kinh doanh với các khách hàng hiện tại. 

1.3 Sự tìm kiếm khách hàng 

 Nói chung, trong giai đoạn phát triển hoạt động kinh doanh, các công ty sẽ 

luôn có một mục tiêu là phải tăng nguồn khách hàng trong các phân đoạn mục tiêu. 

Trong điều kiện tương đối hoặc tuyệt đối, quá trình này là một tỷ lệ mà một đơn vị 

kinh doanh thu hút được khách hàng và hoạt động kinh doanh mới. Công cụ tìm 

kiếm khách hàng có thể được đo lường bởi một vài khách hàng mới hoặc tổng 

doanh thu có được từ khách hàng mới trong những phân đoạn thị trường. Các công 

ty trong ngành kinh doanh thẻ tín dụng, dịch vụ đặt báo, dịch vụ điện thoại, truyền 

hình cáp, ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác luôn thu hút những khách hàng 

mới thông qua nỗ lực marketing rộng rãi, tốn kém. Những công ty này có thể khảo 

sát sự phản ứng của 1 loạt khách hàng để níu kéo, và…tổng số khách hàng mới thực 

sự chia cho số lượng những yêu cầu tương lai. Họ có thể xác định được chi phí để 

níu kéo mỗi khách hàng mới và tỷ lệ thu nhập từ khách hàng mới với tổng doanh 

thu hay còn gọi là 1 dollar chi phí níu kéo. 

1.4. Sự thỏa mãn khách hàng   

 Cả 2 việc giữ chân khách hàng và tìm kiếm khách hàng đều được điều 

chỉnh bởi những nhu cầu cần đáp ứng của khách hàng. Thước đo sự thỏa mãn của 

khách hàng cung cấp những phản hồi về việc công ty thực hiện công việc tốt đến 

đâu. Tầm quan trọng của sự hài lòng không hề bị cường điệu hóa. Nghiên cứu gần 

đây cho rằng mức điểm tương ứng với sự hài lòng của khách hàng không đủ để đạt 

được sự trung thành, và lợi nhuận cao. Chỉ khi khách hàng đánh giá kinh nghiệm 

mua sắm của mình được hoàn toàn thỏa mãn, thì khi đó công ty có thể hi vọng 

khách hàng đó có thể quay lại. 
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 Vài công ty may mắn đã có những khách hàng tình nguyện đưa ra những 

đánh giá tới tất cả các nhà cung cấp. Ví dụ, Hewlett-Packard cung cấp đánh giá và 

xếp hạng của những nhà bán lẻ trong các kênh phân phối đa dạng. Ford đưa ra sự 

công nhận và giải thưởng cho nhà cung cấp tốt nhất. Các phòng ban thủ quỹ của các 

công ty đa quốc gia đưa ra các phiếu thành tích tới tất cả các ngân hàng mà họ có 

mối quan hệ, cung cấp những phản hồi chi tiết về mỗi ngân hàng trong quá trình 

thực hiện các dịch vụ cung cấp vốn, tài chính, và lời khuyên tài chính.   

 Tuy nhiên, các công ty không thể hi vọng được toàn bộ khách hàng mục 

tiêu của mình cung cấp những phản hồi trong quá trình thực hiện. Nhiều công ty, 

bao gồm Hàng không Anh, Hewlett-Packard, Xerox, Procter&Gamble, Motorola, 

PepsiCo, Boeing, và 3M, thực hiện các cuộc khảo sát có hệ thống về sự thỏa mãn 

khách hàng. Tạo ra bản khảo sát khách hàng dường như đơn giản, nhưng để có 

được tỷ lệ cao những trả lời đúng đắn từ phía khách hàng thì đòi hỏi sự trợ giúp của 

các chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Ba cách thức có thể được tiến hành là: khảo sát 

qua mail, phỏng vấn qua điện thoại và phỏng vấn trực tiếp. Thứ tự này được sắp xếp 

từ thấp đến cao về mức chi phí sử dụng và tỷ lệ trả lời cũng như sự đúng đắn của nó. 

Các cuộc khảo sát sự hài lòng của khách hàng giờ đã trở thành 1 trong những hoạt 

động phổ biến nhất tại các công ty nghiên cứu thị trường với các cuộc quảng cáo lên tới 

gần 200 triệu dollar và tăng trưởng hàng năm là 25%. Dịch vụ đặc biệt này có thể huy 

động các chuyên gia trong ngành tâm lý học, nghiên cứu thị trường, thống kê và các kỹ 

thuật phỏng vấn, cũng như những con số đáng kể những cá nhân và máy tính có khả 

năng cung cấp toàn diện những chỉ số về sự hài lòng của khách hàng.  

1.5. Suất sinh lợi của khách hàng 

 Tuy nhiên, việc thực hiện thành công 4 thước đo cốt lõi: thị phần, giữ chân, 

tìm kiếm, thỏa mãn khách hàng vẫn chưa đảm bảo được một công ty có được suất 

sinh lợi của khách hàng. Rõ ràng, phương thức để có được sự thỏa mãn hoàn toàn từ 

khách hàng (và sự ghen tỵ của các đối thủ) là việc bán những sản phẩm và dịch vụ 

với giá rất thấp. Từ việc thỏa mãn của khách hàng và thị phần cao bản thân chúng 

có nghĩa là đạt được sự quay vòng vốn cao, công ty sẽ hi vọng đánh giá được không 

chỉ quy mô kinh doanh mà còn cả lợi nhuận họ đạt được với khách hàng, đặc biệt là 
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trong phân đoạn khách hàng mục tiêu. Hệ thống chi phí dựa trên hoạt động cho 

phép các công ty đánh giá khả năng tạo lợi nhuận của khách hàng cá nhân và tập 

thể. Các công ty luôn mong muốn có nhiều hơn nữa những khách hàng hài lòng với 

sản phẩm của công ty, họ muốn những khách hàng này sinh lãi cho mình. Thước đo 

tài chính, như lợi nhuận tính trên khách hàng, giúp giữ các tổ chức tập trung vào 

khách hàng. Không phải tất cả những yêu cầu của khách hàng đều phải được đáp 

ứng bằng mọi cách để tổ chức có được lợi nhuận. Các dịch vụ được yêu cầu hoặc 

đặc biệt khó khăn đòi hỏi đơn vị kinh doanh từ chối hoạt động này hoặc thậm chí là 

phải tăng giá để chi trả cho những nguồn lực đã được đầu tư nhằm thỏa mãn khách 

hàng. Hoặc nếu khách hàng với yêu cầu của mình thực sự quan trọng với tổ chức, 

đồng thời việc làm lại giá là điều có thể thực hiện được, thì các đơn vị kinh doanh 

sẽ nhận ra tín hiệu từ hệ thống ABC về mối quan hệ không lợi nhuận. Như 1 tín 

hiệu cho phép thấy những quy trình quan trọng, nơi cung cấp các dịch vụ và sản 

phẩm tới khách hàng có thể được thiết kế lại hoặc tái cơ cấu để những nhu cầu của 

khách hàng được đáp ứng và công ty thu được lợi nhuận. 

 Thước đo suất sinh lợi của khách hàng có thể tiết lộ rằng một số khách 

hàng mục tiêu không tạo ra lợi nhuận. Điều này thường xảy ra với các khách hàng 

mới, mà nỗ lực đáng kể giữ chân khách hàng chưa được bù đắp từ lợi nhuận có 

được từ việc bán sản phẩm và dịch vụ cho nhóm khách hàng này. Trong trường hợp 

như vậy, lợi nhuận lâu dài sẽ trở thành cơ sở cho việc giữ lại hay làm nản lòng 

những khách hàng hiện tại không sinh lãi. Những khách hàng mới đạt được, thậm 

chí hiện tại không có khả năng sinh lời, thì vẫn có giá trị bởi tiềm năng tăng trưởng 

của họ. Nhưng những khách hàng không tạo ra lợi nhuận ở lại công ty trong thời 

gian dài sẽ đòi hỏi hành động dứt khoát để biến những khách hàng này thành tài sản 

của công ty. (Xem bảng 3) 
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Bảng 3: Phƣơng thức phối hợp các phân đoạn thị trƣờng mục tiêu và suất sinh 

lợi của khách hàng. [19] 

Khách hàng Mang lại lợi nhuận Không mang lại lợi nhuận 

Phân đoạn mục tiêu Duy trì Biến đổi 

Phân đoạn ko mục tiêu Kiểm soát Loại trừ 

 Các khách hàng ở 2 cột chéo chính là dễ dàng quản lý được. Bất kỳ công ty 

nào cũng luôn mong muốn duy trì các khách hàng mang lại lợi nhuận ở phân đoạn 

thị trường mục tiêu, và sẽ hạn chế những khách hàng không mang lại lợi nhuận 

trong các phân đoạn thị trường không mục tiêu. Nhóm khách hàng ở hai 2 cột ngoài 

đường chéo sẽ tạo ra những tình huống quản lý thú vị. Nhóm khách hàng không 

mang lại lợi nhuận ở phân đoạn mục tiêu sẽ có cơ hội dịch chuyển họ thành những 

khách hàng mang lại lợi ích. Như đã đề cập, nhóm khách hàng mới sẽ yêu cầu hành 

động nhỏ lẻ hơn là xem xét liệu kinh doanh có gia tăng trong tương lai để tạo lợi nhuận 

cho họ không. Những khách hàng lâu năm mà không tạo ra lợi nhuận đòi hỏi sự thay 

đổi giá của sản phẩm và dịch vụ bằng cách cải tiến hoàn toàn việc sản xuất và vận 

chuyển sản phẩm và dịch vụ. Còn nhóm khách hàng tạo ra lợi nhuận nhưng trong phân 

đoạn thị trường không phải là mục tiêu thì nên giữ lại, nhưng cần phải được kiểm soát 

để đánh giá những nhu cầu mới về dịch vụ, các tính năng, hoặc thay đổi về số lượng và 

kết hợp với các sản phẩm và dịch vụ.Bằng việc sử dụng phân đoạn thị trường và thước 

đo lợi nhuận để đánh giá khách hàng, các nhà quản lý nhận được thông tin phản hồi 

quý giá về hiệu quả các chiến lược phân khúc thị trường. 

2. Thước đo giải pháp giá trị khách hàng (Customer Value Proposition) 

 Giải pháp giá trị khách hàng tiêu biểu được định nghĩa là một tập hợp 

những giá trị và lợi ích do doanh nghiệp cam kết mang lại cho khách hàng để thỏa 

mãn nhu cầu của khách hàng. Chính nhóm giá trị tiêu biểu này làm nên sự khác biệt 

giữa các nhãn hiệu và chúng trả lời câu hỏi của khách hàng là “Tại sao tôi nên mua 

nhãn hiệu này mà không mua nhãn hiệu khác?”. Thông qua các dịch vụ, sản phẩm 

này, các công ty mang lại sự trung thành và hài lòng cho khách hàng trong phân 

đoạn thị trường mục tiêu.  
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 Đối với mỗi ngành, từng phân đoạn thị trường trong các ngành đó sẽ đều 

có giải pháp giá trị khác nhau. Dưới đây là ba thuộc tính tiêu biểu cho tất cả các 

ngành kinh doanh: 

 - Thuộc tính của sản phẩm/dịch vụ 

 - Mối quan hệ khách hàng 

 - Hình ảnh và danh tiếng (Xem hình 3) 

Hình 3: Giải pháp giá trị khách hàng (Customer Value Proposition) [17] 

 

2.1 Các thuộc tính của sản phẩm và dịch vụ 

 Các thuộc tính của sản phẩm và dịch vụ bao gồm chức năng, thời gian, giá 

cả và chất lượng của sản phẩm/dịch vụ. Ví dụ, Rockwater xác định hai phân đoạn 

khách hàng: nhóm khách hàng chỉ cần nhà cung cấp chi phí thấp, đáng tin cậy và 

nhóm khách hàng kia mong muốn nhà cung cấp có sự khác biệt, có khả năng tạo ra 

các sản phẩm/dịch vụ độc đáo. Nhóm khách hàng 1 của Rockwater chỉ yêu cầu các 

sản phẩm cơ bản, chuyển hàng tin cậy và đúng thời gian, không có sai sót và giá 

thấp nhất có thể. Mặt khác, nhóm khách hàng thứ 2 lại sẵn sàng trả mức giá cao hơn 

mức trung bình để có được các thuộc tính chuyên biệt của sản phẩm/dịch vụ mà 

mang lại giá trị cao để giúp công ty  đạt được tầm nhìn chiến lược cạnh tranh. 

2.2. Quan hệ khách hàng 

 Thước đo mối quan hệ khách hàng bao gồm việc đưa các dịch vụ/sản phẩm 

tới khách hàng và cảm nhận của khách hàng từ việc mua các sản phẩm này. Khía 

cạnh quan hệ này bao gồm những cam kết lâu dài, ví dụ như khi các công ty cung 

cấp dịch vụ liên kết hệ thống thông tin của mình với khách hàng để tạo thuận lợi 

cho hàng loạt các hoạt động thông qua mối quan hệ mua/bán: chia sẻ các thiết kế 

mới của sản phẩm, liên kết kế hoạch sản xuất, đơn đặt hàng điện tử, việc làm hóa 
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đơn, thanh toán. Ví dụ, ngân hàng Metro nhận ra mục tiêu quan hệ khách hàng của 

mình là xây dựng và duy trì những kỳ vọng về cách ứng xử của ngân hàng với 

khách hàng. Metro xác định ba yếu tố chính của một mối quan hệ thành công với 

khách hàng: 

 - Hiểu biết về khách hàng: nhân viên của công ty cần phải nhạy cảm nhận 

ra được những yêu cầu của khách hàng để nhanh chóng đáp ứng và làm họ hài lòng. 

 - Tiếp cận các lợi ích: giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận được các lợi ích 

của dịch vụ ngân hàng, cung cấp thông tin cho khách 24h/ngày. 

 - Nhiệt tình: cung cấp các dịch vụ thiết thực cho khách hàng. Sự nhiệt tình 

của nhân viên phải luôn đáp ứng hoặc vượt qua cả mong đợi của khách hàng. 

2.3. Hình ảnh và danh tiếng 

 Hình ảnh và danh tiếng là những nhân tố vô hình thu hút khách hàng cho 

công ty. Thông qua quảng cáo và chất lượng của sản phẩm/dịch vụ, vài công ty đã 

có được những khách hàng trung thành. Người tiêu dùng ưa thích các hãng thời 

trang giày, quần áo thiết kế, công viên (“Tôi đang tới Disneyland”), thuốc lá (“ 

Người đàn ông Marlboro”), đồ uống nhẹ (“Thế hệ Pepsi”), tất cả chúng đều bao 

hàm trong đó sức mạnh của hình ảnh và danh tiếng cho phân đoạn khách hàng mục 

tiêu. Ngân hàng Metro đang cố gắng xây dựng một hình ảnh nhà cung cấp tài chính 

am hiểu, thân thiện, có khả năng cung cấp đầy đủ các dịch vụ/sản phẩm của một 

ngân hàng. Hình ảnh và danh tiếng giúp một công ty khẳng định được vị trí của 

mình trong lòng khách hàng. Và nó chắc chắn sẽ là hình ảnh mà công ty cần hướng 

tới trong lòng khách hàng hiện tại cũng như tương lai. 

 Các giải pháp giá trị khách hàng được minh họa thông qua các thuộc tính 

của sản phẩm/dịch vụ, mối quan hệ, hình ảnh và danh tiếng. 

 Tóm lại, kết thúc việc thiết lập khía cạnh khách hàng, nhà quản lý sẽ có 

được khái niệm rõ ràng về khách hàng mục tiêu và các phân khúc kinh doanh của 

công ty mình, đồng thời thu thập được 1 bộ những thước đo kết quả cốt lõi - thị 

phần, sự nắm giữ khách hàng, sự thỏa mãn, sự tìm kiếm khách hàng, và suất sinh lợi – 

cho mỗi phân khúc mục tiêu đó. Những thước đo kết quả này đại diện cho các mục tiêu 

của tiếp thị, hoạt động, thống kê của công ty, và các quá trình phát triển sản phẩm dịch 
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vụ. Tuy nhiên, những thước đo này cũng có vài nhược điểm của thước đo tài chính 

truyền thống. Chúng là những thước đo trễ - nhân viên sẽ không biết họ có làm hài 

lòng được khách hàng hay có giữ chân được khách không, cho đến khi nó ảnh hưởng 

tới doanh thu. Vì vậy, những thước đo này không truyền tải được việc các nhân viên sẽ 

phải làm gì hàng ngày để đạt được kết quả như mong muốn. 

 Các nhà quản lý phải nhận ra được khách hàng nào trong các phân đoạn 

mục tiêu có giá trị và phải chọn ra những tuyên bố giá trị để hướng tới khách hàng. 

Sau đó, họ có thể thu thập những mục tiêu và thước đo từ 3 lớp thuộc tính sau, nếu 

thành công sẽ giúp công ty duy trì và mở rộng kinh doanh với nhóm khách hàng 

mục tiêu. Đó là: 

 - Thuộc tính sản phẩm và dịch vụ: chức năng, chất lượng, giá cả 

 - Mối quan hệ khách hàng: chất lượng của kinh nghiệm mua bán và mối 

quan hệ cá nhân 

 - Hình tượng và danh tiếng. 

 Bằng việc lựa chọn những thước đo rõ ràng, cụ thể thông qua 3 nhóm trên, 

các nhà quản lý có thể tập trung vào tổ chức của mình việc đưa những ý kiến hữu 

ích tới các phân đoạn khách hàng mục tiêu. 

III. Khía cạnh quy trình nội bộ 

 Câu hỏi đặt ra là: “ Để thỏa mãn khách hàng và các cổ đông, chúng ta phải 

vượt trội ở quá trình kinh doanh nào?” Viễn cảnh này đề cập tới những quy trình 

nghiệp vụ bên trong doanh nghiệp. Các phép đo ở đây cho phép các nhà quản lý biết 

được việc kinh doanh tiến triển như thế nào, và các sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn yêu 

cầu của khách hàng tốt ra sao. Những phép đo này phải được thiết kế cẩn thận bởi 

những người biết mối quan hệ mật thiết giữa các quy trình, các tiêu chuẩn này 

không phải do các cố vấn bên ngoài. Chúng ta phải xác định các quá trình chính 

cũng như các quá trình hỗ trợ mà tổ chức cần thực hiện để thường xuyên gia tăng 

giá trị cho khách hàng và cuối cùng là các cổ đông. Các vấn đề chủ yếu cần quan 

tâm là: những sản phẩm hay dịch vụ nào sẽ là giá trị cho khách hàng trong tương 

lai? Quá trình nào đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng? Nhìn vào tương lai, 
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những quy trình nào mà chúng ta phải trội hơn? Cái gì sẽ là giá trị trong tương lai 

và làm thế nào để nâng cao giá trị đó? 

 Sau khi tạo dựng được các khía cạnh tài chính và khách hàng, các công ty 

phát triển những mục tiêu và thước đo tiêu chuẩn cho khía cạnh quy trình nội bộ. 

Khía cạnh này được các nhà quản lý xem là quan trọng để đạt được mục tiêu khách 

hàng và cổ đông. Do đó, các công ty sẽ tập trung vào để truyền tải những mục tiêu 

được lập tới các khách hàng và cổ đông.  

 Hầu hết các hệ thống đo lường thành tích hiện tại đều tập trung vào việc cải 

thiện các quá trình đang hoạt động. Đối với Bảng điểm cân bằng, các nhà quản lý 

cần thiết phải vạch rõ chuỗi giá trị quy trình nội bộ, được bắt đầu từ quy trình đổi 

mới – xác định nhu cầu của khách hàng hiện tại và tương lai để đưa ra những hướng 

giải quyết mới phù hợp với nhu cầu đó. Tiếp đến là quá trình hoạt động - đưa những 

sản phẩm và dịch vụ đang có tới các khách hàng hiện tại – và cuối cùng là dịch vụ 

hậu mãi – đưa ra các dịch vụ sau bán hàng để tăng thêm giá trị cho khách hàng từ 

các sản phẩm và dịch vụ của công ty. 

 Quá trình tìm thấy các mục tiêu và thước đo cho khía cạnh nội bộ đã chỉ ra 

một trong các khác biệt rõ nét nhất giữa Bảng điểm cân bằng và hệ thống đo lường 

thành tích truyền thống. Hệ thống đo lường thành tích truyền thống chỉ tập trung 

vào kiểm soát và cải thiện các trung tâm và phòng ban chịu trách nhiệm. Tất nhiên, 

những hạn chế của việc phụ thuộc quá nhiều thước đo tài chính và những báo cáo 

thay đổi hàng tháng để kiểm soát các hoạt động của phòng ban đã được biết tới. 

May mắn là, hầu hết các tổ chức ngày nay đã chuyển đổi khá tốt dựa trên việc sử 

dụng các phương pháp phân tích kết quả tài chính khác nhau như phương pháp đánh 

giá và kiểm soát. Chúng đang bổ sung thước đo tài chính với thước đo về chất 

lượng, lợi nhuận, thông lượng và vòng đời. Những hệ thống đo lường thành tích 

toàn diện này tất nhiên vượt trội hơn sự tin cậy vào các báo cáo hàng tháng, tuy vậy, 

họ vẫn cố gắng cải thiện thành tích của từng phòng ban hơn là vào quá trình kính 

doanh hỗn hợp. Bởi vậy, ngày càng có nhiều xu hướng khuyến khích các công ty đo 

lường thành tích kinh doanh bằng việc hoàn thành hợp đồng, sự thu mua, và kế hoạch 
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sản xuất và tầm kiểm soát tới toàn bộ các phòng ban của tổ chức. Chi phí, chất lượng, 

thông lượng và thước đo thời gian là tiêu chuẩn để đo lường quá trình này. 

 Ngày nay, với hầu hết các công ty, việc có nhiều các phép đo cho quá trình 

kinh doanh tích hợp và chức năng chéo (cross-functional) là sự cải thiện đáng kể 

hơn các hệ thống đo lường thành tích hiện tại. Việc sử dụng phép đo thành tích tài 

chính và phi tài chính cho các quá trình kinh doanh hiện tại sẽ không giúp các công 

ty thực hiện được những cải thiện chính trong quá trình kinh doanh của họ. Các 

phép đo thành tích đơn thuần cho các quá trình hiện tại hoặc thậm chí là tái cơ cấu 

có thể hướng đến những cải thiện nội bộ, nhưng không chắc để tạo ra đươc những 

mục tiêu tham vọng cho khách hàng và cổ đông. 

 Tất cả các công ty giờ đây đang cố gắng cải thiện chất lượng, giảm vòng 

đời, tăng sản lượng, tối đa thông lượng, và giảm chi phí cho quá trình kinh doanh 

của họ.Vì vậy, việc tập trung duy nhất vào việc cải thiện thời gian vòng đời, chất 

lượng và chi phí của các quá trình hiện tại có thể không dẫn tới những khả năng nổi 

trội. Trừ phi điều đó có thể làm tốt hơn các đối thủ cạnh tranh trên mọi lĩnh vực, 

cũng như việc cải thiện sẽ giúp thuận tiện hơn, nhưng sẽ không dẫn tới những lợi 

thế cạnh tranh đặc biệt và chắc chắn. 

 Trong Bảng điểm cân bằng, các mục tiêu và thước đo cho khía cạnh nội bộ 

đều được xuất phát từ các chiến lược rõ ràng để đáp ứng những mong chờ của 

khách hàng mục tiêu và cổ đông. Quá trình liên tiếp từ trên xuống dưới này sẽ 

thường xuyên khám phá ra những quá trình kinh doanh mới mẻ mà ở đó tổ chức 

phải nổi trội. 

 Mỗi doanh nghiệp đều có một bí quyết kinh doanh để tạo ra giá trị cho 

khách hàng và đạt được các kết quả tài chính. Hơn nữa, mô hình chuỗi giá trị cung 

cấp một mẫu hình chung mà công ty có thể tùy biến trong việc chuẩn bị khía cạnh 

này (Xem bảng 4). Mô hình này chứa đựng 3 quá trình kinh doanh chủ yếu: 

 - Cải tiến 

 - Hoạt động 

 - Dịch vụ hậu mãi 
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Bảng 4: Khía cạnh quá trình kinh doanh nội bộ - Mô hình chuỗi giá trị chung [17] 

Nhu 

cầu 

của 

khách 

hàng 

Quá trình đổi mới Quá trình sản xuất 

Quá trình 

dịch vụ hậu 

mãi 

Nhu cầu 

của 

khách 

hàng 

đƣợc  

thỏa 

mãn 

Xác định 

thị 

trường 

Tạo ra sản 

phẩm/dịch 

vụ phù hợp 

Sản xuất 

sản 

phẩm/dịch 

vụ 

Vận 

chuyển 

hàng 

hóa/dịch 

vụ 

Phục vụ 

khách hang 

 

 Trong quá trình cải tiến, đơn vị kinh doanh nghiên cứu những nhu cầu hiện 

tại và tiềm tàng của khách hàng, và sau đó tạo ra sản phẩm, dịch vụ phù hợp với 

những nhu cầu đó. Quá trình hoạt động, bước chính thứ hai trong chuỗi giá trị nội 

bộ chung, là nơi mà các sản phẩm và dịch vụ hiện tại được sản xuất và chuyển tới 

khách hàng. Quá trình này chủ yếu được tập trung vào các hệ thống đo lường thành 

tích của hầu hết các tổ chức. 

 Việc thực hiện tốt và giảm chi phí trong các quá trình sản xuất và dịch vụ 

vẫn là mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, chuỗi giá trị chung ở bảng trên đã chỉ ra rằng 

hoạt động tốt chỉ là một yếu tố, nhưng không phải là quyết định nhất trong toàn bộ 

chuỗi giá trị nội bộ nhằm đạt được mục tiêu khách hàng và tài chính. 

 Bước chính thứ ba trong chuỗi giá trị nội bộ này là phục vụ khách hàng sau 

bán hoặc vận chuyển sản phẩm, dịch vụ. Vài công ty có những chiến lược rõ ràng 

cho việc thực hiện dịch vụ hậu mãi này. Ví dụ, các công ty bán thiết bị hoặc hệ 

thống tinh vi thực hiện các chương trình đào tạo nhân viên chăm sóc khách hàng để 

giúp họ hiểu biết được rõ hơn về sản phẩm nhằm đem lại hiệu quả và năng suất hơn. 

Họ cũng có thể cung cấp phản hồi nhanh chóng những sai sót tiềm tàng, trong thực 

tế hoặc thời gian ì trệ của máy móc. Một nhà phân phối trong ngành hóa chất đã 

phát triển khả năng để duy trì dẫn chứng tư liệu chi tiết và các dịch vụ chuyển 

nhượng các hóa chất đã sử dụng. Điều này giúp các khách hàng không phải chịu 

trách nhiệm về mặt pháp lý cũng như không phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan 

chính phủ, như Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA), Cơ quan liên bang chuyên về 
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sức khỏe và an toàn nơi làm việc (OSHA). Tất cả những hoạt động này làm tăng giá 

trị sử dụng của khách hàng mục tiêu với sản phẩm và dịch vụ của công ty. 

1. Quá trình đổi mới 

 Việc hình thành mô hình chuỗi giá trị của một doanh nghiệp, coi việc 

nghiên cứu và phát triển chỉ là một quá trình hỗ trợ, không phải là nhân tố tiên 

quyết trong quá trình tạo ra giá trị. Sự thật, trong những bài viết đầu tiên về Bảng 

điểm cân bằng, quá trình đổi mới đã được tách ra khỏi khía cạnh quá trình kinh 

doanh nội bộ. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy, đổi mới là quá trình nội bộ quan 

trọng. Đối với nhiều công ty, việc thực hiện quá trình đổi mới hiệu quả, năng suất, 

đúng lúc còn quan trọng hơn việc tiến hành tốt quá trình sản xuất hàng ngày - nhân 

tố quyết định trong chuỗi giá trị nội bộ truyền thống. Tầm quan trọng tương đối của 

chu kỳ cải tiến vượt quá chu kỳ hoạt động là điều đặc biệt đáng chú ý đối với các 

công ty có chu kỳ phát triển và nghiên cứu dài, như dược, hóa chất nông nghiệp, 

phần mềm, thiết bị điện tử công nghệ cao. Khi sản phẩm tới phân đoạn sản xuất thì 

tỷ suất lãi gộp hoạt động có thể khá cao và cơ hội để giảm giá đáng kể có thể rất ít. 

Hầu hết các mức giá được đưa ra trong suốt phân đoạn nghiên cứu và phát triển. 

Tầm quan trọng của quy trình đổi mới đã dẫn tới việc thay đổi cấu trúc của Bảng 

điểm cân bằng và quá trình này được coi là phần không thể thiếu đối với khía cạnh 

quá trình kinh doanh nội bộ. 

 Nghiên cứu về quá trình đổi mới như một “làn sóng dài” của việc tạo ra giá 

trị trong các công ty xác định và chú trọng vào các thị trường, khách hàng mới và 

những nhu cầu tiềm tàng, mới nổi của khách. Tiếp đó, các công ty thiết kế và phát 

triển các sản phẩm và dịch vụ mới để đoạt được các thị trường và khách hàng mới, 

làm thỏa mãn những nhu cầu được xác định của khách hàng. Ngược lại, quá trình 

hoạt động lại được coi như “đợt sóng ngắn” của việc tạo ra giá trị, mà trong đó các 

công ty đưa những sản phẩm và dịch vụ hiện có tới các khách hàng hiện tại. 

 Quá trình đổi mới bao gồm 2 thành phần (xem bảng 4). Đầu tiên, nhà quản 

lý đảm nhận việc nghiên cứu thị trường để xác định quy mô thị trường, bản chất của 

sở thích khách hàng, và các điểm giá cho sản phẩm hoặc dịch vụ mục tiêu. Như vậy, 

các tổ chức triển khai các quá trình nội bộ của mình để đáp ứng những nhu cầu cụ 
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thể của khách hàng, có được thông tin chính xác, giá trị về quy mô thị trường và sở 

thích của khách hàng, tất cả chúng trở thành 1 nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt 

quy trình. 

 Bên cạnh, cuộc khảo sát các khách hàng hiện tại và tiềm năng, phân đoạn 

này bao gồm việc định hình ra toàn bộ những cơ hội mới và các thị trường cho sản 

phẩm và dịch vụ mà tổ chức có thể cung cấp được. Chúng đề xuất cho công ty 

không những yêu cầu phải thỏa mãn khách hàng, bằng cách tìm ra được câu trả lời 

cho 2 câu hỏi hỏi quan trọng: 

 - Chuỗi lợi ích nào mà khách hàng sẽ nhận được từ sản phẩm tương lai? 

 - Thông qua đổi mới, bằng cách nào chúng ta có thể vượt được đối thủ 

cạnh tranh trên thị trường? 

 Rõ ràng, nhiều công ty đã muốn khuyến khích nhân viên của mình sử dụng 

nhiều thời gian hơn nữa để nói chuyện với khách hàng nhằm tìm ra những nhu cầu 

nảy sinh của họ, và suy nghĩ về những giải pháp thay đổi cho những nhu cầu đó. 

Các thước đo dành cho thành phần nghiên cứu thị trường và khách hàng có thể là 

toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ mới đã phát triển, hay là sự thành công trong việc 

phát triển các sản phẩm, dịch vụ cụ thể để nhắm tới các nhóm khách hàng mục tiêu, 

hay chỉ là sự chuẩn bị cho việc nghiên cứu thị trường về những sở thích mới nổi, 

tương lai của khách hàng. 

 Thông tin về thị trường và khách hàng cung cấp dữ liệu cho quá trình thiết 

kế và phát triển sản phẩm/dịch vụ hiện nay, đó là bước thứ hai trong quá trình đổi 

mới. Trong suốt bước này, nhóm nghiên cứu và phát triển của tổ chức: 

 - Thực hiện nghiên cứu cơ bản để phát triển sản phẩm và dịch vụ mới cho 

việc chuyển giao giá trị tới khách hàng 

 - Thực hiện nghiên cứu ứng dụng để khai thác công nghệ cho những thế hệ 

sau của sản phẩm/dịch vụ, và 

 - Tiến hành tập trung nỗ lực phát triển để mang sản phẩm/dịch vụ mới tới 

thị trường. 

 Trước đây, có ít sự chú trọng dành cho việc phát triển các thước đo thành 

tích của quá trình phát triển và thiết kế sản phẩm. Sự thiếu chú ý đó có thể được tạo 
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ra bởi nhiều yếu tố. Một thập kỷ trước, hầu hết các tổ chức đều có hệ thống đo 

lường thành tích, nhưng nó chỉ tập chung vào quá trình sản xuất và hoạt động, mà 

không nghiên cứu và phát triển. Đây là sự chú trọng có lý khi mà các công ty dành 

ra nguồn ngân sách lớn vào quá trình sản xuất hơn là đầu tư vào việc nghiên cứu và 

phát triển (R&D), và lúc này, chìa khóa để thành công là sản xuất hiệu quả các sản 

phẩm có mức tiêu dùng cao. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều tổ chức đạt được lợi thế 

cạnh tranh từ việc cải tiến liên tục các dòng sản phẩm/dịch vụ để quá trình nghiên 

cứu và phát triển (R&D) trở thành nhân tố quan trọng hơn trong chuỗi giá trị của 

doanh nghiệp. Thành công của quá trình sẽ được thúc đẩy và đánh giá bởi các mục 

tiêu và thước đo rõ ràng. 

 R&D ngày càng đóng vai trò quan trọng, điều này khiến các tổ chức dành 

nhiều ngân quỹ hơn cho quá trình này. Sự thật là, vài doanh nghiệp đầu tư vào quá 

trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển nhiều hơn việc họ hỗ trợ vào quá trình sản 

xuất sản phẩm. Ví dụ: Một nhà cung cấp các bộ phận ô tô đã phát hiện ra rằng 10% 

chi phí được đầu tư vào các hoạt động thiết kế và phát triển, tại đó chi phí lao động 

trực tiếp sản xuất chỉ là 9% [18]. Vì vậy, lao động trực tiếp được kiểm soát chặt chẽ 

với các chi phí tiêu chuẩn và hệ thống phân tích đa dạng, ở đây nhóm thiết kế và 

phát triển hầu như không có hệ thống tài chính nào kiểm soát mức chi phí hay đánh 

giá sản lượng đầu ra. Hệ thống đo lường thành tích của nhiều công ty vẫn bám sát 

các hiệu quả hoạt động hơn là tính hiệu lực và hiệu quả của quá trình nghiên cứu và 

phát triển. 

 Tất nhiên, mối quan hệ giữa chi phí đầu vào (lương, thiết bị, nguyên liệu) 

trong suốt quá trình R&D và kết quả đạt được (các sản phẩm/dịch vụ được cải tiến) 

sẽ mờ nhạt và ít tin cậy hơn so với quá trình sản xuất, mà tại đó các tiêu chuẩn có 

thể được thiết lập dễ dàng cho sự chuyển biến của lao động, nguyên vật liệu và thiết 

bị để tạo ra hàng hóa. Một quá trình phát triển hàng hóa điển hình trong ngành điện 

tử có thể là mất hai năm phát triển sản phẩm, sau đó là năm năm bán hàng. Quá 

trình sản xuất với chu kỳ thời gian khác nhau, từ vài phút đến vài ngày đều phải 

phục tùng theo tiêu chuẩn, sản lượng và hàng loạt những phép đo năng suất để đánh 

giá và kiểm soát. Nhưng quan trọng ở chỗ việc đo lường sự chuyển đổi đầu vào 
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thành sản phẩm đầu ra trong R&D sẽ không ngăn cản được các tổ chức định rõ các 

thước đo và mục tiêu cho mỗi quá trình quan trọng của tổ chức.    

 Điển hình như Advanced Micro Devices, 1 công ty chuyên về sản xuất các 

chất bán dẫn Hoa Kỳ đua tranh trong ngành có nhiều thay đổi nhanh chóng, đáng kể 

về công nghệ. AMD tập trung vào các phép đo của BSC trong quá trình cải tiến. 

Chúng bao gồm: 

 - Phần trăm doanh thu từ các sản phẩm mới 

 - Phần trăm doanh thu từ các sản phẩm độc quyền 

 - Giới thiệu sản phẩm mới cạnh tranh với các đối thủ 

 - Năng lực quá trình sản xuất (tính theo số lượng chip được sản xuất) 

 - Thời gian để phát triển thế hệ sau của sản phẩm. 

 Những phép đo này đã chuyển tải được tầm quan trọng của việc đề cao quá 

trình cải tiến hiệu quả. 

 Analog Devices, doanh nghiệp chất bán dẫn, quay trở lại thước đo R&D: tỷ 

lệ lợi nhuận trước thuế qua giai đoạn 5 năm trên tổng chi phí phát triển. Thước đo 

này có thể được đánh giá trong toàn bộ sản phẩm mới đã được giới thiệu, cũng như 

ứng dụng vào các sản phẩm cơ bản. Như một thước đo thành tích, việc sử dụng tỷ lệ 

lợi nhuận từ kinh doanh trên chi phí phát triển báo hiệu cho việc thiết kế và phát 

triển máy móc.  

2. Quá trình hoạt động 

 Quá trình hoạt động đại diện cho “làn sóng ngắn” của việc tạo ra giá trị 

trong các tổ chức. Quá trình này bắt đầu với việc chấp nhận đơn đặt hàng của khách 

và hoàn thành việc vận chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ đến vị khách đó. Và nó chú 

trọng vào tính hiệu quả, nhất quán, và kịp thời của việc vận chuyển hàng hóa và 

dịch vụ tới những khách hàng hiện tại. 

 Các hoạt động này được lặp đi lặp lại để các kỹ thuật quản lý chuyên môn 

sẵn sàng được áp dụng nhằm kiểm soát và cải thiện việc chấp nhận đơn đặt hàng, 

gia công, sản xuất và quá trình vận chuyển. Theo truyền thống, quá trình hoạt động 

thường được kiểm soát và giám sát bởi các thước đo tài chính như chi phí trung 

bình, ngân sách, và sự thay đổi. Tuy nhiên, việc tập trung quá mức vào những phép 
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đo tài chính hạn hẹp như hiệu quả lao động, hiệu quả máy móc, và những loại giá 

bán khác nhau dẫn tới những hành động khác thường trong sản xuất: đòi hỏi lao 

động và máy móc làm việc liên tục tạo ra một lượng hàng tồn kho mà không chú 

trọng tới đơn đặt hàng hiện tại, và liên tục thay đổi nhà cung cấp để theo đuổi các 

mức giá rẻ hơn (nhưng lại lờ đi chi phí của các đơn đặt hàng khối lượng lớn, chất 

lượng nghèo nàn, thời gian vận chuyển không ổn định và các quá trình đặt hàng, tiếp 

nhận, lập hóa đơn, và tổng hợp không kết nối được với nhau giữa các nhà cung cấp 

giá thấp hơn với các khách hàng). Hiện nay, những khuyết điểm này đã kết hợp với 

các phép đo kế toán chi phí truyền thống trong chu kỳ ngắn hạn, và một môi trường 

chất lượng cao tập trung vào khách hàng đã được dẫn chứng đầy đủ bằng tài liệu. 

 Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của quản trị chất lượng và thực tiễn 

cạnh tranh dựa vào thời gian của các nhà sản xuất hàng đầu của Nhật đã giúp nhiều 

công ty bổ sung thêm thước đo chất lượng và thời gian chu kỳ vào các phép đo tài 

chính và chi phí truyền thống của mình. Các thước đo về chất lượng, thời gian chu 

kỳ, và chi phí của quá trình hoạt động đã được phát triển đáng kể trong suốt 15 năm 

qua. Vài khía cạnh của những thước đo này sẽ được tính đến như thước đo thành 

tích quan trọng ở khía cạnh quá trình kinh doanh nội bộ của bất kỳ tổ chức nào. Vì 

những thước đo này có xu hướng chung, và không phát sinh riêng biệt nào từ cách 

tiếp cận bảng điểm. 

 Bên cạnh những thước đo này, các nhà quản lý mong muốn đo lường được 

thêm các đặc trưng của quá trình và những sản phẩm và dịch vụ sẵn có, bao gồm 

các biện pháp đo lường về tính linh hoạt và những đặc điểm riêng của sản phẩm 

hoặc dịch vụ tạo ra giá trị cho khách hàng. Ví dụ, nhiều công ty có thể cung cấp 

những sản phẩm độc đáo dịch vụ hiệu quả (như có thể được đo lường bởi sự chính 

xác, quy mô, tốc độ hoặc sức mua) cho phép họ kiếm được doanh thu bán hàng cao 

ở các phân đoạn thị trường mục tiêu. Những công ty có thể xác định sự khác biệt 

đặc trưng của các sản phẩm và dịch vụ của mình chắc chắn sẽ muốn có sự tập trung 

chú ý mà thước đo của Bảng điểm có thể bao quát. Vì vậy, những thuộc tính quan 

trọng của dịch vụ và sản phẩm (ngoài thời gian phản hồi, chất lượng, và chi phí) 
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chắc chắn trở thành một phần tại quá trình hoạt động của khía cạnh nội bộ trong 

Bảng điểm cân bằng. 

3. Dịch vụ hậu mãi 

 Giai đoạn cuối cùng của chuỗi giá trị nội bộ là dịch vụ hậu mãi. Dịch vụ 

hậu mãi bao gồm các hoạt động bảo hành, sửa chữa, xử lý các khuyết điểm và thanh 

toán, như quản lý thẻ tín dụng. Các công ty bán thiết bị tinh vi như Otis Elevator và 

General Electric Medical Systems (một hãng sản xuất thiết bị điện tử, gồm chụp lớp 

quét cắt lớp điện toán (CAT) và chụp cộng hưởng từ (MRI)) cho biết bất kỳ thời 

gian chết của máy móc đều vô cùng đắt đỏ và bất tiện với khách hàng của họ. Cả 

hai công ty này nâng cao giá trị của các thiết bị bằng cách cung cấp dịch vụ nhanh 

chóng, tin cậy tới khách hàng để giảm thiểu những gián đoạn. Thậm chí họ còn lắp 

đặt công nghệ điện tử vào thiết bị của mình để cảm nhận và truyền tín hiệu tới 

phòng nhân sự của công ty khi các trang thiết bị báo lỗi. [18] 

 Các công ty đang cố gắng đáp ứng những mong chờ của khách hàng mục 

tiêu về dịch vụ hậu mãi có thể đo lường thành tích của mình bằng việc cùng lúc áp 

dụng những thước đo chi phí, thời gian, chất lượng trong các quá trình hoạt động 

lên các hoạt động dịch vụ hậu mãi. Vì vậy, chu kỳ - từ đơn hàng của khách tới việc 

giải quyết vấn đề cuối cùng – có thể đánh giá tốc độ phản ứng với các sai sót. Các 

thước đo chi phí có thể đánh giá hiệu quả - chi phí các nguồn lực được sử dụng – 

của các chương trình dịch vụ hậu mãi.  

 Một góc độ khác của dịch vụ hậu mãi là hóa đơn và quá trình thu thập xử 

lý. Mục tiêu của Rockwater là nhằm giảm độ dài của thời gian giữa việc hoàn thành 

công việc và việc thanh toán bằng tiền mặt của khách hàng. Đây là ví dụ điển hình 

của việc mang lại sự tập trung và quy tắc tới quá trình dịch vụ hậu mãi. Các công ty 

với việc bán hàng bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ tín dụng đặc trưng của công ty có khả 

năng cần áp dụng thước đo chi phí, chất lượng, và chu kỳ thời gian tới sự quảng 

cáo, thu thập và quá trình giải quyết tranh chấp.  

 Còn về phía các công ty phải đối mặt với hóa chất và nguyên vật liệu độc 

hại gây ô nhiễm môi trường lại đưa ra các thước đo thành tích quan trọng liên quan 

tới việc xử lý an toàn các chất thải và sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất. Phải công 
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nhận rằng những mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp sẽ được coi là mục tiêu chiến lược 

để tiếp tục tham gia vào nhượng quyền thương mại để hoạt động thân thiện với môi 

trường. Đây là các mục tiêu mà công ty đặt ra trong dịch vụ hậu mãi. Việc đo lường 

sự lãng phí và cuộc tranh cãi xảy ra trong suốt quá trình sản xuất có thể ảnh hưởng 

đáng kể tới môi trường hơn là tới sự gia tăng chi phí sản xuất. 

 Tóm lại, trong khía cạnh quá trình kinh doanh nội bộ, các nhà quản lý 

nhận ra rằng tầm quan trong của quá trình này giúp họ vượt trội nếu họ đáp ứng 

được các mục tiêu của cổ đông và phân đoạn khách hàng mục tiêu. Hệ thống thước 

đo thành tích thông thường chỉ tập trung vào việc kiểm soát và cải thiện chi phí, 

chất lượng, và các thước đo dựa vào thời gian của các quá trình kinh doanh hiện tại. 

Trái lại, phương pháp của Bảng điểm cân bằng cho phép nhu cầu đối với quá trình 

hoạt động nội bộ được xuất phát từ mong chờ của các thành viên nội bộ. 

 Trước tiên, quá trình cải tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định 

những đặc điểm của các phân đoạn thị trường, nơi mà tổ chức mong muốn thỏa mãn 

được các sản phẩm và dịch vụ tương lai của mình. Và, sau đó, là của việc thiết kế và 

phát triển các sản phẩm/dịch vụ để thỏa mãn các phân đoạn mục tiêu này. Phương 

pháp tiếp cận này cho phép tổ chức đặt những nguồn lực đáng kể vào các giai đoạn 

nghiên cứu, thiết kế, và phát triển những sản phẩm, dịch vụ, và thị trường mới. 

 Quá trình hoạt động vẫn quan trọng và các tổ chức sẽ xác định chi phí, chất 

lượng, thời gian và các đặc điểm hoạt động, điều này cho phép nó cung cấp các sản 

phẩm và dịch vụ cho các khách hàng mục tiêu. Cuối cùng, dịch vụ hậu mãi cho 

phép các công ty đề cao các dịch vụ quan trọng xuất hiện sau khi sản phẩm hoặc 

dịch vụ đã được chuyển tới khách hàng. 

IV. Khía cạnh tăng trƣởng và học hỏi 

 Khía cạnh này được tìm hiểu thông qua câu hỏi “ Để đạt được chiến lược, 

chúng ta duy trì và cải tiến năng lực hiện có như thế nào?”. Các phép đo trong khía 

cạnh này là để hỗ trợ cho việc đạt được kết quả ở những khía cạnh khác. Nếu lực 

lượng lao động với kiến thức, sáng kiến, các kỹ năng nhưng lại không được cho 

phép thì sẽ không thể xây dựng và tăng cường vào những quy trình cải tiến, không 

thể thu hút khách hàng và cuối cùng là sẽ không đạt được viễn cảnh tài chính. Khía 
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cạnh này tập trung vào thái độ, văn hóa của từng cá nhân cũng như của toàn doanh 

nghiệp. Trong tổ chức, người lao động với hiểu biết, kiến thức của mình là nguồn 

lực chính. Các phép đo sẽ hướng dẫn nhà quản lý tập trung hướng vào đào tạo lao 

động để họ luôn duy trì và cải tiến các quy trình hiện có. Như vậy, khía cạnh thứ tư 

và cũng là khía cạnh cuối cùng trong Bảng điểm phát triển các mục tiêu và thước đo 

để định hướng sự tăng trưởng và học hỏi của tổ chức. Các mục tiêu được thành lập 

trong khía cạnh tài chính, khách hàng, quá trình kinh doanh nội bộ đã xác định nơi 

mà tổ chức phải vượt trội để đạt được bước đột phá. Các mục tiêu khía cạnh tăng 

trưởng và học hỏi là nền tảng giúp ba khía cạnh kia đạt được các mục tiêu tham 

vọng và hướng tới những kết quả xuất sắc. 

 Các nhà quản lý của nhiều tổ chức đều lưu ý rằng khi họ chỉ đánh giá đơn 

thuần trong thành tích tài chính ngắn hạn, họ nhận thấy khó khăn trong việc duy trì 

các mối đầu tư nhằm nâng cao năng lực của nhân viên, hệ thống và các quá trình 

của tổ chức. Việc sử dụng các khoản đầu tư được xem như chi phí trong kỳ được 

xác định bởi mô hình kế toán tài chính. Nó được cắt giảm trong các vụ đầu tư để dễ 

dàng kiếm được tiền lãi ngắn hạn. Những hậu quả lâu dài từ thất bại trong việc đề 

cao người lao động, các hệ thống và năng lực của tổ chức sẽ không xuất hiện trong 

thời gian ngắn. 

 Bảng điểm cân bằng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào tương 

lai, và không chỉ là trong các khu vực truyền thống, như thiết bị mới, nghiên cứu và 

phát triển sản phẩm mới. Đầu tư thiết bị và Nghiên cứu và phát triển (R&D) tất 

nhiên là quan trọng nhưng dường như là chưa đủ. Các tổ chức phải đầu tư vào cơ sở 

hạ tầng – con người, chế độ, và thủ tục – nếu họ mong muốn đạt được những mục 

tiêu tăng trưởng tài chính dài hạn. 

 Kinh nghiệm trong việc thiết lập Bảng điểm cân bằng xuyên suốt nhiều loại tổ 

chức sản xuất và dịch vụ đã bộc lộ 3 mục chính cho khía cạnh tăng trưởng và học hỏi: 

 - Năng lực của nhân viên  

- Khả năng của hệ thống thông tin 

- Động lực, trao quyền, và phương hướng. 
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1. Năng lực của nhân viên 

 Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong tư tưởng quản lý hiện nay 

là sự thay đổi vai trò của nhân viên trong tổ chức. Sự thật là, không một ví dụ nào 

tốt hơn về cuộc chuyển đổi cách mạng từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên 

thông tin là triết lý quản lý mới: nhân viên sẽ đóng góp như thế nào cho tổ chức của 

mình. Sự chiếm lĩnh của các tập đoàn công nghiệp từ hơn 1 thế kỷ trước và ảnh 

hưởng của hoạt động quản lý khoa học đã bỏ lại lối làm việc mà ở đó các công ty 

thuê nhân công thực hiện những công việc được xác định rõ ràng và trong phạm vi 

hẹp. Các thành phần nòng cốt trong tổ chức – các nhà quản lý và các kỹ sư công 

nghệ - định rõ các nhiệm vụ thường nhật của từng công nhân, và xây dựng các tiêu 

chuẩn, kiểm soát chế độ để đảm bảo rằng công nhân của họ thực hiện tốt những 

nhiệm vụ được giao, còn công nhân được thuê chỉ để thực hiện những công việc 

chân tay, không đòi hỏi phải tư duy. 

 Ngày nay, hầu hết những công việc theo thói quen đều được tự động hóa: 

quá trình sản xuất quản lý bằng máy tính đã thay thế những công nhân làm việc gia 

công, ở dây chuyền sản xuất; và ngày càng nhiều các công ty cung cấp dịch vụ  giao 

dịch trực tiếp cho khách hàng thông qua hệ thống thông tin và truyền thông cao cấp. 

Hơn nữa, việc thực hiện những công việc lặp đi lặp lại, cùng một mức độ hiệu quả 

và năng suất là không đủ với sự thành công của tổ chức. Đối với một doanh nghiệp, 

để duy trì thành tích hiện có, đòi hỏi phải liên tục đổi mới. Và, nếu tổ chức đó muốn 

tăng trưởng ngoài thành tích tài chính và khách hàng đạt được ở ngày hôm nay, thì 

việc gắn bó với các hoạt động tiêu chuẩn được tạo bởi các bộ phận nòng cốt là  

không đủ. Những sáng kiến cho quá trình cải thiện và hoạt động cho khách hàng 

phải được xuất phát nhiều hơn nữa từ những người lao động gắn bó với quá trình 

nội bộ và khách hàng của doanh nghiệp. Bằng cách nào các quá trình nội bộ và 

phản hồi của khách hàng được tiến hành trong quá khứ, các tiêu chuẩn đó sẽ cung 

cấp một ranh giới mà từ đó các cải tiến được liên tục thực hiện. Chúng không thể là 

một tiêu chuẩn cho cả quá trình thực hiện ở hiện tại và tương lai. 

 Sự chuyển đổi này đòi hỏi đào tạo lại kỹ năng chính cho nhân viên để trí óc 

và khả năng sáng tạo của họ có thể được huy động nhằm đạt được những mục tiêu 
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của tổ chức. Lấy ví dụ từ Ngân hàng Metro [18]. Trong quá khứ, ngân hàng này đã 

tập trung vào xử lý hiệu quả các giao dịch của khách hàng cho các nhu cầu và tài 

khoản tiền gửi của họ. Ban quản trị cấp cao của ngân hàng Metro đã lập một mục 

tiêu tài chính quan trọng để tiếp thị và bán những sản phẩm/dịch vụ tài chính một cách 

hiệu quả. Một khách hàng đã tới ngân hàng chi nhánh của Metro. Cô ấy nói chuyện với 

nhân viên của ngân hàng rằng cô vừa chuyển việc làm và muốn biết làm thế nào để có 

thể kiểm tra được mức lương mà chủ mới của cô gửi trực tiếp vào tài khoản sec của 

mình.  Nhân viên đã trực tiếp nói với cô rằng cô nên đi tới phòng nguồn nhân lực của 

công ty và ký vào giấy ủy quyền tiền gửi trực tiếp của sec với tổng số tiền phải trả cho 

nhân viên. Vị khách đó đã hài lòng với dịch vụ của ngân hàng. 

 Tuy nhiên, ngân hàng đã mất đi một cơ hội lớn. Bởi đề nghị này tạo cơ hội 

cho nhân viên ngân hàng tìm hiểu được những thông tin tài chính cá nhân của khách 

hàng, bao gồm: 

 - Bạn thuê hay có nhà/ căn hộ? 

 - Xe ô tô: bao nhiêu cái, bao lâu? 

 - Thẻ tín dụng: bao nhiêu? 

 - Thu nhập hàng tháng 

 - Tài sản gia đình và khoản nợ 

 - Bảo hiểm 

 - Con cái: mấy người con, tuổi tác? 

 Ngoài dịch vụ tài chính cụ thể mang lại cho khách hàng vào ngân hàng: 

như khoản tiền gửi trực tiếp từ tiền lương, thì những thông tin sơ lược này sẽ cho 

phép nhân viên ngân hàng đưa ra được nhiều hơn những sản phẩm và dịch vụ tài 

chính, ví dụ như: thẻ tín dụng, nợ cá nhân, nợ vay dựa vào giá trị ngôi nhà, đầu tư, 

quỹ chung, chính sách bảo hiểm, tiền thế chấp nhà, trả góp, kế hoạch tiết kiệm để 

học đại học, và các chương trình nợ học phí của sinh viên. 

 Tuy nhiên, trước khi hồ sơ tài chính được sử dụng hiệu quả, nhân viên 

ngân hàng sẽ được đào tạo về tất cả các gói sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, và 

sẽ cần tới những kỹ năng để đáp ứng những sản phẩm, dịch vụ cụ thể cho các nhu 

cầu của từng cá nhân. Ban quản trị của ngân hàng Metro nhận ra rằng chương trình 
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nhiều năm sẽ đòi hỏi những nhân viên chủ chốt, ngoài có được những năng lực để 

thực hiện những giao dịch hàng ngày, thì còn phải trở thành những cố vấn tài chính 

tiên phong, được khách hàng tin tưởng và quý trọng. 

1.1. Nhóm thước đo nhân viên cốt lõi 

 Tại hầu hết các công ty sử dụng mục tiêu nhân viên đều rút ra giá trị cốt lõi 

phổ biến của 3 thước đo kết quả (Xem hình 4). Tiếp đó, những thước đo này được 

bổ xung trong từng trường hợp định hướng cụ thể. Ba thước đo nhân viên cốt lõi là: 

 - Sự hài lòng của nhân viên 

 - Sự giữ chân nhân viên 

 - Năng suất làm việc của nhân viên 

Hình 4: Khung thước đo tăng trưởng và học hỏi [18] 

 

 

 Với thước đo này, nhìn chung mục tiêu thỏa mãn nhân viên được xem là sự 

định hướng cho hai mục tiêu còn lại - sự giữ chân nhân viên và năng suất làm việc 

của nhân viên. 

1.1.1 Thước đo sự thỏa mãn nhân viên 

 Mục tiêu thỏa mãn nhân viên khẳng định rằng tinh thần và sự hài lòng 

trong công việc của họ rất được coi trọng ở hầu hết các tổ chức. Sự thỏa mãn trong 

công việc giúp cho nhân viên công ty làm việc năng suất hơn, đáp ứng nhiệt tình 

hơn, chất lượng hơn, và chăm sóc dịch vụ khách hàng tốt hơn. Trong quá trình thực 

hiện bảng điểm, các nhà quản lý đã sớm nhận ra rằng, những nhân viên đạt được 
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mức hài lòng cao nhất thì có xu hướng làm hài lòng khách hàng nhiều nhất. Vì vậy, 

mức độ hài lòng của khách hàng phụ thuộc vào những nhân viên được thỏa mãn. 

 Tinh thần của nhân viên là điều đặc biệt quan trọng đối với các công ty 

kinh doanh dịch vụ, tại đó, các nhân viên có ít kỹ năng chuyên môn, bị trả lương 

thấp nhất lại thường xuyên tiếp xúc trực tiếp tới khách hàng. Các công ty xác định 

sự hài lòng của nhân viên thông qua cuộc khảo sát thường niên. Cụ thể là hàng 

tháng sẽ lựa chọn ngẫu nhiên những nhân viên để tham gia. Những nhân tố trong 

cuộc khảo sát này bao gồm: 

 - Sự tham gia quyết định 

 - Sự công nhận khi hoàn thành tốt công việc 

 - Cơ hội nắm bắt thông tin đầy đủ để làm việc tốt 

 - Khuyến khích hoạt động sáng tạo và sử dụng sáng kiến 

 - Mức hỗ trợ từ những chức năng của nhân viên 

 - Mức độ thỏa mãn với công ty. 

 Nhân viên sẽ được đề nghị đánh giá quan điểm của mình ở mức điểm từ 1 

đến 3, hoặc từ 1 đến 5, mức thấp nhất là “bất mãn”, và mức cao nhất là “rất/vô cùng 

thỏa mãn”. Mức tổng điểm về sự hài lòng của nhân viên sẽ được công bố trên BSC, 

với các nhà quản trị có khả năng truy vấn ngược sẽ xác định sự hài lòng ở từng bộ 

phận, phòng ban, vị trí, người giám sát. 

1.1.2 Thước đo giữ chân nhân viên 

 Việc giữ chân nhân viên duy trì mục tiêu giữ lại các nhân viên mang tới lợi 

ích dài lâu cho tổ chức. Để tránh khỏi việc chảy máu chất xám, lý thuyết dựa trên 

phương pháp này, các công ty phải đầu tư lâu dài vào nhân viên của mình. Vì các 

công ty hi vọng rằng các nhân viên lâu năm, trung thành sẽ mang lại giá trị cho tổ 

chức, am hiểu quá trình hoạt động và nhạy cảm với sự thay đổi trong nhu cầu của 

khách hàng. Níu giữ nhân viên được đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm doanh thu mà 

mỗi nhân viên đạt được. 

1.1.3. Thước đo năng suất làm việc của nhân viên 

 Năng suất làm việc của nhân viên là thước đo kết quả của tác động tổng 

hợp từ việc nâng cao kỹ năng nhân viên và tinh thần, đổi mới, cải thiện các quy 
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trình nội bộ, và làm hài lòng khách hàng. Mục tiêu này liên quan tới sản lượng của 

nhân viên và số lượng nhân viên cần để tạo ra sản lượng đó. Có nhiều cách thức để 

đo lường năng suất làm việc của nhân viên. 

 Thước đo năng suất đơn giản nhất là doanh thu trên mỗi nhân viên. Tức là 

sản lượng có thể được tạo ra ở mỗi nhân viên là bao nhiêu. Vì vậy, nhân viên và tổ 

chức trở nên hiệu quả hơn trong việc bán số lượng hàng lớn hơn, và giá trị gia tăng 

cao hơn, dẫn đến doanh thu trên mỗi nhân viên sẽ tăng. 

 Trong khi thước đo này khá đơn giản, dễ hiểu, thì nó có vài hạn chế nếu 

các nhân viên bị đặt quá nhiều áp lực để đạt được mục tiêu doanh thu. Ví dụ, một 

vấn đề là chi phí và doanh thu trong các doanh nghiệp bị tách rời. Điều này dẫn tới, 

doanh thu trên mỗi nhân viên có thể tăng trong khi lợi nhuận giảm khi các doanh 

nghiệp được chấp nhận việc tăng chi phí trong cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ liên 

kết. Cũng như vậy, tại bất cứ thời điểm nào, tỷ lệ (đầu ra (doanh thu)/số lượng nhân 

viên) được sử dụng để đo lường mục tiêu, thì các nhà quản lý có 2 phương thức để 

đạt được mục tiêu. Thứ nhất, và thường được thích hơn là tăng tử số - trong trường 

hợp này, việc tăng đầu ra (doanh thu) mà không có sự gia tăng số lượng nhân viên. 

Thứ hai, và ít được phổ biến hơn, phương thức là giảm mẫu số (giảm số lượng nhân 

viên) – trong trường hợp này, giảm quy mô tổ chức có thể mang lại những lợi ích 

ngắn hạn nhưng nguy cơ mất khả năng dài hạn. Cách thức khác để làm tăng mức tỷ 

lệ doanh thu trên mỗi nhân viên thông qua việc giảm mẫu số là chức năng thuê 

ngoài. Điều này cho phép tổ chức đạt được cùng một mức đầu ra (doanh thu) nhưng 

lại sử dụng ít nhân viên nội bộ hơn. Khi mà việc thuê ngoài trở thành nhân tố nhạy 

bén trong chiến lược lâu dài của tổ chức thì nó phải được xác định bởi sự so sánh 

giữa năng lực dịch vụ cung cấp nội bộ (chi phí, chất lượng, sự sẵn sàng làm việc) 

với năng lực từ nhà cung cấp bên ngoài. Tuy nhiên, thước đo doanh thu trên đầu 

người không mấy liên quan tới quyết định này. 

 Một cách để tránh khỏi việc thuê ngoài nhằm đạt được mức doanh thu cao 

hơn trên mỗi nhân viên là đánh giá mức giá trị gia tăng trên mỗi đầu người, trừ 

nguyên liệu, sự cung cấp được mua từ bên ngoài, và các dịch vụ có được từ doanh 

thu thuộc tử số của tỷ lệ.  

 Vì vậy, cũng giống như nhiều thước đo khác, thước đo doanh thu trên mỗi 

nhân viên là một chỉ số chuẩn đoán hữu hiệu với điều kiện là cấu trúc nội bộ của 
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doanh nghiệp không thay đổi quá nhiều, vì nếu như vậy tổ chức sẽ thay thế vốn 

hoặc nhà cung cấp bên ngoài bằng lao động nội bộ. Nếu thước đo này được sử dụng 

để thúc đẩy năng suất của nhân viên cao hơn, thì nó phải được cân bằng với những 

thước đo khác, để các mục tiêu của thước đo này không được đạt bằng những cách 

thức khác thường. 

1.2. Mục tiêu đào tạo lại kỹ năng cho lực lượng lao động 

 Kể từ khi các công ty lựa chọn những phương thức trong nhóm thước đo 

năng lực nhân viên cốt lõi – sự thỏa mãn, sự ở lại và năng suất – sau đó, họ nhận ra 

những định hướng trong trường hợp cụ thể tại khía cạnh học hỏi và phát triển. Đó là 

đào tạo lại kỹ năng cho lực lượng lao động. Nhiều tổ chức thiết lập Bảng điểm cân 

bằng đang phải trải qua sự thay đổi triệt để. Người lao động phải nhanh chóng thực hiện 

những trách nhiệm mới khi doanh nghiệp đạt tới khía cạnh khách hàng và khía cạnh quá 

trình kinh doanh nội bộ.Ví dụ, việc các nhân viên lâu năm ở ngân hàng Metro phải được 

đào tạo như thế nào. Họ phải chuyển từ việc hiếm khi tiếp xúc với khách hàng sang việc 

phải chủ động trước những yêu cầu và tiếp thị những dịch vụ, hàng hóa được mở rộng 

tới khách hàng của mình. Sự chuyển đổi này tiêu biểu cho sự thay đổi trong vai trò và 

trách nhiệm của các nhân viên trong nhiều tổ chức hiện nay. 

Bảng 5: Thƣớc đo tăng trƣởng và học hỏi – Đào tạo lại kỹ năng cho lực lƣợng 

lao động [18] 
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 Chúng ta có thể quan sát nhu cầu cho việc đào tạo lại kỹ năng cho nhân 

viên theo hai chiều: mức độ của việc đào tạo lại kỹ năng và tỷ lệ đội ngũ lao động 
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cần phải đào tạo lại (Bảng 5). Khi trình độ của nhân viên còn ở mức độ thấp, việc 

giáo dục và đào tạo là cần thiết để duy trì năng lực nhân viên. Trong trường hợp 

này, đào tạo lại kỹ năng cho nhân viên sẽ không là quyền ưu tiên đủ để đo lường 

một khía cạnh của Bảng điểm cân bằng. 

 Tuy nhiên, các công ty nằm trong vùng nửa trên của bảng 5, cần phải đào 

tạo lại kỹ năng đáng kể cho nhân viên của mình nếu họ muốn đạt được khía cạnh tài 

chính lâu dài, khía cạnh khách hàng và khía cạnh quá trình kinh doanh nội bộ. Hiện 

có vài tổ chức, ở các ngành khác nhau, cùng phát triển một thước đo mới, tỷ lệ công 

việc chiến lược (the strategic job coverage ratio), cho mục tiêu đào tạo lại kỹ năng 

của mình. Tỷ lệ này theo dõi số lượng nhân viên có đủ điều kiện cho công việc 

chiến lược cụ thể liên quan tới việc dự đoán nhu cầu của tổ chức. Tiêu chuẩn 

chuyên môn cho một vị trí được xác định để nhân viên ở vị trí đó có thể đáp ứng 

những khả năng quan trọng nhằm đạt được khía cạnh khách hàng và quá trình kinh 

doanh nội bộ. Bảng 4 miêu tả kết quả của các bước thực hiện của một công ty đang 

phát triển tỷ lệ công việc chiến lược. 

 Thông thường, tỷ lệ này bộc lộ một khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu 

tương lai và khả năng hiện tại, vì nó được đo qua các khía cạnh kỹ năng, kiến thức 

và thái độ. Khoảng cách này cung cấp động lực cho các sáng kiến chiến lược để 

giảm khoảng cách trong nguồn lực nhân sự. 

 Đối với những tổ chức cần đào tạo lại đáng kể kỹ năng (góc trên bên phải 

của bảng 4), thước đo khác có thể được đòi hỏi trong thời gian dài để giúp các nhân 

viên hiện tại đáp ứng được trình độ năng lực mới. Nếu mục tiêu đào tạo lại kỹ năng 

này được đáp ứng, bản thân tổ chức phải khéo léo giảm được chu kỳ thời gian được 

yêu cầu đối với mỗi nhân viên để đạt được quá trình đào tạo lại kỹ năng đó. 

2. Khả năng của hệ thống thông tin 

 Động cơ thúc đẩy và các kỹ năng của nhân viên là cần thiết để đạt đươc 

những đích đến lâu dài cho các mục tiêu khách hàng và quá trình kinh doanh nội bộ. 

Tuy nhiên, chúng chưa đủ. Để nhân viên được làm việc hiệu quả trong môi trường 

cạnh tranh hiện nay, họ cần phải có được đầy đủ thông tin về khách hàng, về quá 

trình nội bộ, và về kết quả tài chính của doanh nghiệp mình. 
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 Những nhân viên cấp cao cần thông tin đúng lúc và chính xác về tất cả các 

mối quan hệ của khách hàng với tổ chức. Điều này có thể bao gồm cả dự đoán, xuất 

phát từ phân tích chi phí dựa trên hoạt động lợi nhuận của mỗi khách hàng. Những 

nhân viên này sẽ xác định được khách hàng của mình thuộc phân đoạn nào từ đó họ 

biết mình cần dành bao nhiêu nỗ lực để không chỉ nhằm thỏa mãn khách hàng với 

mối quan hệ hiện tại, mà còn học hỏi được từ những yêu cầu của khách hàng đó. 

 Các nhân viên trong khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp cần những 

phản hồi nhanh chóng, đúng lúc và chính xác về sản phẩm đã sản xuất hoặc dịch vụ 

đã được chuyển tới. Từ việc có được những phản hồi này, các nhân viên mong chờ 

giữ vững được các chương trình cải thiện mà họ có thể loại trừ những khuyết điểm 

một cách có hệ thống và điều chỉnh chi phí, thời gian, và sự lãng phí quá mức ra 

khỏi hệ thống sản xuất. Hệ thống thông tin tuyệt vời là đòi hỏi tất yếu cho nhân viên 

để cải thiện các quá trình, hoặc thông qua việc thiết kế lại quá trình hoặc tái cơ cấu 

dự án một cách gián đoạn. Nhiều công ty đã vạch rõ tỷ lệ tin tức chiến lược được 

đưa ra (a strategic information coverage ratio). Tỷ lệ này, tương tự như tỷ lệ công 

việc chiến lược được giới thiệu ở phần trước, đánh giá khả năng hiện tại của thông 

tin liên quan tới các yêu cầu được dự đoán trước. Thước đo về giá trị thông tin 

chiến lược có thể là một phần của các quá trình với chất lượng tốt, vòng đời, phản 

hồi và tỷ lệ nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. 

3. Động lực, trao quyền và sự liên kết 

 Thậm chí những nhân viên có kỹ năng, được cung cấp thông tin đầy đủ, sẽ 

không đóng góp được cho thành công của tổ chức nếu họ không được khuyến khích 

để làm việc mang lại những lợi ích tốt nhất cho tổ chức hoặc không được tự do đưa 

ra những quyết định và hành động. Vì vậy, khả năng thứ ba cho mục tiêu tăng 

trưởng và học hỏi tập trung vào môi trường tổ chức dành cho các sáng kiến và thúc 

đẩy động lực nhân viên. 

3.1. Thước đo về lời đề nghị được đưa ra và thực hiện 

 Công ty có thể đo lường kết quả của việc có được những nhân viên đầy 

nghị lực và được giao quyền theo nhiều cách. Một thước đo đơn giản và được sử 

dụng rộng rãi là số lượng những đề nghị trên mỗi nhân viên. Thước đo này nắm giữ 
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được sự tham gia liên tục của nhân viên trong việc cải thiện hiệu quả của tổ chức. 

Một thước đo có thể được tăng cường bởi một thước đo bổ sung, số lượng các đề 

xuất được thực hiện, thước đo này giám sát chất lượng của những lời đề xuất đó, 

cũng như giao tiếp với đội ngũ lao động để những đề xuất của họ được đánh giá cao 

và thực hiện nghiêm túc. 

 Ví dụ, nhà quản lý cấp cao trong một công ty thất vọng về trình độ và chất lượng 

của nhân viên tham gia trong việc đề xuất những cải tiến. Họ đưa ra các sáng kiến: 

 - Công bố những đề xuất có tính hiệu quả để tăng tính minh bạch và sự tín 

nhiệm của quá trình này 

 - Từ những kiến nghị của nhân viên rút ra được những lợi ích và cải tiến sẽ 

đạt được, và  

 - Có những giải thưởng xứng đáng cho những nhân viên có đề nghị được 

thực hiện. 

 Sáng kiến này dẫn đến việc làm gia tăng đáng kể ở cả số lượng các đề xuất 

được đưa ra và thực hiện. 

 Rockwater đã sử dụng những đề xuất này như 1 phần của thước đo thẻ 

điểm, tuy nhiên công ty vẫn chưa mãn nguyện với kết quả đó. Một cuộc điều tra cho 

thấy nhân viên cảm thấy lời kiến nghị của mình không được tiến hành. Tiếp đó, Ban 

quản trị cấp cao đã chỉ đạo các nhà quản lý theo sát và đưa ra lời phản hồi với mỗi 

lời đề nghị được nhân viên đề xuất. Việc làm này đã dẫn tới sự tăng đáng kể những 

kiến nghị từ các nhân viên. Theo dự đoán của ban quản trị, toàn bộ việc triển khai 

thực hiện các lời đề xuất này đã giúp Rockwater tiết kiệm khoảng hàng trăm nghìn 

đô la mỗi năm. 

3.2. Các thước đo của sự cải tiến 

 Kết quả cho thấy rằng việc thực hiện thành công những lời đề nghị của 

nhân viên  không hề ảnh hưởng tới việc tiết kiệm chi phí. Các tổ chức có thể chỉ tìm 

kiếm các cải tiến, ví dụ như trong chất lượng, thời gian, hoặc việc thực hiện, cho 

quá trình khách hàng và nội bộ. Thước đo nửa chu kỳ (Bảng 6) được phát triển bởi 

Art Schneiderman, khi ông là phó chủ tịch về cải tiến chất lượng và năng suất ở 

Analog Devices, đo lường thời gian cho quá trình thực hiện để cải tiến 50%. Thước 
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đo này có thể được ứng dụng cho bất kỳ quá trình nào (như chi phí, chất lượng, 

hoặc thời gian) mà tổ chức muốn giảm tới không. Những ví dụ về thước đo như vậy 

là “người vận chuyện muộn”, số lượng các nhược điểm, mâu thuẫn và trốn việc. 

Thước đo này thậm chí có thể được áp dụng cho thời gian “bị lãng phí” trong vòng 

đời và thời gian phát triển sản phẩm mới. 

 Thước đo nửa vòng đời giả định rằng khi đội Quản lý chất lượng toàn diện 

áp dụng thành công các quá trình cải tiến chất lượng chính thức, họ sẽ có khả năng 

giảm bớt những khuyết điểm ở một tỷ lệ nhất định (bảng 6).Ví dụ, giả định rằng tổ 

chức nhận ra việc vận chuyển đúng lúc là một mục tiêu khách hàng quan trọng. 

Hiện nay, đơn vị kinh doanh trễ hẹn trong việc chuyển hàng của 30% đơn đặt hàng. 

Nếu mục tiêu của đơn vị kinh doanh là giảm bớt tỷ lệ vận chuyển bị trễ từ 30% 

xuống 1% trong khoảng thời gian 4 năm, thì nó có thể vươn tới (hoặc thậm chí vượt 

quá) mục tiêu này bằng quá trình cải tiến liên tục để giảm bớt các chuyến hàng bị 

chậm xuống còn 50% trong vòng 9 tháng, như bảng dưới đây: 

Bảng 6: Thƣớc đo nửa chu kỳ [17] 

Tháng % chuyến hàng bị chậm 

0 30 

9 15 

18 7,5 

27 3,8 

36 1,9 

45 1,0 

 

 Bằng việc xác lập tỷ lệ mà tại đó những sai sót đã được dự đoán nhằm 

giảm bớt từ hệ thống này, các nhà quản lý có thể thông qua đường lối mà ở đó sẽ 

mang lại kết quả đáng mơ ước trong khoảng thời gian xác định. Một thước đo cải 

tiến liên tục, như thước đo nửa chu kỳ, cho chúng ta biết hướng đi đúng, nhằm đạt 

được mục tiêu tham vọng trong khoảng thời gian cần thiết. 

 Để sử dụng thước đo nửa vòng đời như một thước đo kết quả cho lời đề 

xuất của nhân viên trong quá trình cải tiến, một công ty nên: 
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 - Xác định thước đo quá trình mà công ty muốn cải thiện 

 - Đánh giá những mục tiêu trong thước đo nửa chu kỳ cần được thực hiện 

trong những quá trình đó, và 

 - Xây dựng chỉ số để báo cáo tỷ lệ thực hiện của quá trình cải thiện được 

xác định bởi thước đo này. 

 Đo lường số lượng những đề nghị được thực hiện thành công và tỷ lệ cải 

tiến thường xuất hiện ở các quá trình quan trọng là thước đo kết quả tốt cho mục 

tiêu tổ chức và cá nhân. Phép đo này cho biết nhân viên chủ động tham gia vào các 

hoạt động cải thiện của tổ chức. 

3.3 Các thước đo của sự liên kết tổ chức và cá nhân 

 Các định hướng hoạt động cho sự liên kết trong tổ chức tập trung vào việc 

những cá nhân và các phòng ban đặt ra những đích tương ứng với các mục tiêu của 

công ty được nêu trong BSC. Một tổ chức miêu tả quá trình phát triển trên bằng 

việc các nhà quản lý cấp cao giới thiệu về bảng điểm với cấp dưới của mình.Việc 

giới thiệu này gồm 2 mục đích chính: 

 - Các mục tiêu, sự công nhận, và phần thưởng của các đơn vị và tổ chức sẽ 

tương xứng với việc đạt được những mục tiêu kinh doanh. 

 - Thước đo thành tích dựa trên nhóm. 

 Những thước đo này giới thiệu thủ tục ban đầu để phát triển trong quá trình 

triển khai thực hiện. Ở giai đoạn đầu, ban quản lý cấp cao tạo dựng bối cảnh và 

khung hoạt động cho Bảng điểm cân bằng. Họ thuê những nhà quản lý để phát triển 

các thước đo tại các khu vực và triển khai thực hiện phương pháp bảng điểm xuống 

các cấp. Thước đo này ban đầu đo lường tỷ lệ phần trăm vai trò của các nhà quản lý 

cấp cao được nói tới ở Bảng điểm. Sau khi giai đoạn giới thiệu được hoàn thành, 

thông qua các kế hoạch hoạt động cụ thể, Bảng điểm cân bằng sẽ được truyền đạt 

khắp tổ chức. Thước đo chung của tổ chức được chuyển sang số lượng nhân viên 

trong Bảng điểm. Giai đoạn 3, ban quản lý cấp cao và ban quản trị sẽ xác định mục 

tiêu cụ thể cho thước đo tài chính và phi tài chính trong bảng điểm, và khuyến khích 

nhân viên của mình đạt được những mục tiêu đó. 
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 Và giai đoạn thực hiện cuối cùng là, tất cả các cá nhân phải kêt nối các đích 

đến và hành động của mình tới các mục tiêu và thước đo của bảng điểm. Thước đo 

kết quả chung này đã đưa ra tỷ lệ nhân viên thực hiện mục đích cá nhân theo mục 

tiêu chung của BSC và tỷ lệ nhân viên đạt được cả những mục đích cá nhân. 

 Tổ chức có thể đo lường không chỉ sản lượng đầu ra mà cả các chỉ số trung 

gian, ngắn hạn về những nỗ lực của họ để truyền đạt và sắp xếp các cá nhân với 

mục tiêu của tổ chức. Một công ty kiểm soát cuộc khảo sát thường kỳ để đánh giá 

động lực trong nhân viên và định hướng cho họ đạt được các mục tiêu của Bảng 

điểm cân bằng. Một vài tổ chức, đặc biệt là ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện 

BSC, đã đo lường tỷ lệ nhân viên thừa nhận và hiểu được tầm nhìn của công ty. 

3.4. Thước đo cho thành tích đội 

 Ngày nay, nhiều tổ chức nhận ra rằng việc đáp ứng các mục tiêu tham vọng 

cho khách hàng và cổ đông đòi hỏi phải có các quá trình kinh doanh nội bộ lớn. Các 

nhà quản lý trong những tổ chức này thường tin tưởng hàng loạt các mục tiêu nhằm 

đạt được thành tích quá trình kinh doanh nội bộ sẽ không thể đạt được nếu chỉ nhờ 

các cá nhân làm việc chăm chỉ, thông minh, có thông tin đầy đủ nhưng đơn lẻ. Tổ 

chức nhanh chóng chuyển sự chú ý vào các nhóm để tiến hành quá trình kinh doanh 

quan trọng – phát triển sản phẩm, dịch vụ khách hàng, và hoạt động nội bộ. Các tổ 

chức này mong muốn các mục tiêu và thước đo thúc đẩy và kiểm soát việc thiết lập 

và hoạt động nhóm. Các thước đo này sẽ truyền đạt một cách rõ ràng mục tiêu tới 

từng cá nhân để họ làm việc hiệu quả trong mỗi nhóm, và tới từng nhóm khác nhau 

của tổ chức để cùng hỗ trợ lẫn nhau.  

 Tóm lại, khả năng để đáp ứng những mục tiêu tham vọng về khía cạnh tài 

chính, khách hàng, và nội bộ phụ thuộc vào khả năng học hỏi và tăng trưởng của tổ 

chức. Khả năng học hỏi và tăng trưởng bắt nguồn từ 3 nhân tố: nhân viên, hệ thống 

và sự thống nhất tổ chức. Chiến lược cho hoạt động cao hơn sẽ đòi hỏi sự đầu tư lớn 

vào con người, hệ thống và các quá trình nhằm xây dựng năng lực của tổ chức. Kết 

quả là, mục tiêu và thước đo cho những khả năng đạt được thành tích cao hơn trong 

tương lai sẽ là một phần không thể thiếu trong Bảng điểm cân bằng. 
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 Một nhóm cốt lõi của 3 thước đo dựa vào nhân viên – thỏa mãn, năng suất, 

sự ở lại – đã cung cấp cho thước đo kết quả từ đầu tư vào nhân viên, hệ thống và sự 

thống nhất của tổ chức. Đến bây giờ, những sự định hướng của kết quả này là 

không hoàn toàn giống và ít phát triển hơn 3 khía cạnh khác của BSC. Những định 

hướng này bao gồm toàn bộ danh mục công việc chiến lược, khả năng truyền đạt 

thông tin chiến lược, và trình độ cá nhân, nhóm, và các mục tiêu chiến lược tương 

ứng của từng phòng ban. Sự thiếu vắng của phương pháp cụ thể hóa doanh nghiệp 

đã chỉ ra cơ hội cho việc phát triển trong tương lai của việc phân loại hóa nhân viên, 

hệ thống và các thước đo của tổ chức mà ở đó nó có thể liên kết gần hơn tới từng 

đơn vị kinh doanh. 
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CHƢƠNG III 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ 

EXXONMOBIL VÀ PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN TẠI 

VIỆT NAM 

 

I. Quá trình áp dụng Bảng điểm cân bằng tại Tập đoàn dầu khí ExxonMobil  

1. Nội dung bốn khía cạnh Bảng điểm cân bằng của ExxonMobil 

 ExxonMobil là tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Mỹ có tổng doanh thu lớn 

nhất thế giới và dẫn đầu trong nền công nghiệp ở hầu hết các khía cạnh về năng 

lượng và kinh doanh hóa dầu. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng của thế giới 

đang ngày một tăng cao, ExxonMobil đã tham gia vào khai thác, sản xuất, vận 

chuyển và bán dầu thô, khí ga tự nhiên, sản phẩm dầu mỏ. ExxonMobil cũng mở 

rộng các chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, cho phép cải tiến liên tục trong 

mỗi doanh nghiệp, khám phá các nguồn năng lượng và công nghệ mới. [Phụ lục II]

 ExxonMobil có lẽ là ví dụ điển hình nhất về việc áp dụng BSC vào thực 

tiễn (trong giai đoạn BSC mới ra đời) [18] Bob McCool đã trở thành giám đốc điều 

hành của Mobil vào năm 1992; và phó giám đốc điều hành Brian Baker, đã cùng 

đồng hành với ông vào năm 1996. Họ đã cùng nhau chuyển đổi hoàn toàn một tổ 

chức ban đầu chỉ tập trung vào nội bộ doanh nghiệp, hoạt động kém hiệu quả và 

quan liêu, trở thành một tổ chức mới đã được cải thiện với luồng tiền đạt hơn 1 tỷ 

dollar mỗi năm. ExxonMobil đã thực hiện thành công chiến lược là phải tái định vị 

sản phẩm trên thị truờng cùng lúc với việc duy trì sự giảm chi phí và cải thiện hoạt 

động. Không chỉ dừng lại ở đó, ExxonMobil đã tạo ra một tổ chức có khả năng duy 

trì lợi thế cạnh tranh trong ngành công nghiệp hang hoá đã trưởng thành và cạnh 

tranh khốc liệt. Đặt Bảng điểm cân bằng vào trung tâm của quá trình quản lý, 

ExxonMobil đã trở thành nguời dẫn đầu trong việc tạo ra lợi nhuận toàn ngành từ 

1995 cho tới cuối năm 1999 [18]. Kinh nghiệm của ExxonMobil đã minh hoạ cho 

sức mạnh của việc áp dụng Bảng điểm cân bằng. 



 69 

 Quá trình thực hiện chiến lược trong các chu kỳ hoạt động được bắt đầu từ 

việc xây dựng BSC nhằm làm rõ và truyền đạt chiến lược. Vì vậy, nhà quản lý phải 

có một sự hiểu biết trọn vẹn về chiến lược của công ty. 

 Trong quá khứ, ExxonMobil đã khác biệt hóa sản phẩm của mình (dầu lửa) 

thông qua chiến lược sản phẩm dẫn đầu, chú trọng vào thương hiệu và tính năng đặc 

trưng của sản phẩm. Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh chính của ExxonMobil đã 

thực hiện chiến lược tương tự, làm vô hiệu hoá những khác biệt trong sản phẩm của 

ExxonMobil. Hầu hết sự cạnh tranh vẫn xảy ra xung quanh giá cả và sự định vị. Vì 

đặc tính của ngành này – đòi hỏi vốn lớn, chi phí nguyên liệu đầu vào cao – 

ExxonMobil và các đối thủ cạnh tranh đã nỗ lực rất nhiều để giảm chi phí và tăng 

năng suất. 

 Vì McCool và Baker đã dự tính một chiến lược mới, họ muốn làm nhiều 

hơn là chỉ giảm chi phí và hoạt động hiệu quả hơn thong qua chuỗi giá trị. Một vài 

đối thủ cạnh tranh của ExxonMobil đã tiếp cận nguồn nguyên liệu thô chi phí thấp, 

do đó, chiến lược dẫn đầu đơn thuần về chi phí sẽ gặp khó khăn trong thời gian dài. 

ExxonMobil mong muốn một chiến lược về tăng trưởng và khác biệt hoá. Chiến 

lược này sẽ tìm kiếm các phương thức nhằm thu hút khách hàng mua lượng xăng 

nhiều hơn mức trung bình và mua những sản phẩm chất luợng cao hơn thông 

thuờng, những người sẵn sàng trả mức giá cao hơn cho trải nghiệm mua bán tốt 

hơn, và mua nhiều sản phẩm khác chứ không chỉ là xăng ở trạm bán lẻ. Vì vậy, 

chiến lược của ExxonMobil gồm hai giai đoạn: (1) giảm chi phí và cải thiện năng 

suất thông qua chuỗi giá trị, và (2) tạo ra khối lượng lớn các sản phẩm và dịch vụ 

giá cao. (Hình 5). Nếu thành công, chiến lược này sẽ giúp cải thiện lợi nhuận của 

ExxonMobil. 

1.1. Khía cạnh tài chính  

 ExxonMobil bắt đầu bảng điểm bằng việc xác định mục tiêu tài chính ở 

mức cao: tăng tỷ lệ quay vòng vốn (ROC) từ mức 6% hiện nay lên 16% trong vòng 

3 năm. Trong giai đoạn tăng trưởng chậm, ngành công nghiệp hàng hóa, với nhiều 

đối thủ cạnh tranh chính, ban quản trị của ExxonMobil tin tưởng rằng sự gia tăng 

tầm quan trọng quả thực là một mục tiêu lâu dài. 
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 Mobil đã có kế hoạch cải thiện mức tiền lời trên vốn sử dụng (ROCE) cao 

bằng việc sử dụng 2 chủ điểm tài chính: năng suất và tăng trưởng. Chủ điểm năng 

suất bao gồm hai thành phần: giảm chi phí và độ tập trung vào tài sản. Giảm chi phí 

sẽ được đo lường thông qua chi phí hoạt động tiền mặt đối với ngành (sử dụng bao 

nhiêu xu trên mỗi gallon (= 3, 78 lít ở Mỹ) để đo luờng khối lượng) với mục tiêu trở 

thành người dẫn đầu về giá cả của ngành công nghiệp xăng dầu. Tăng năng suất sử 

dụng tài sản sẽ giúp ExxonMobil nắm giữ được khối lượng lớn hơn từ chiến lược 

tăng trưởng của mình mà không cần phải mở rộng cơ sở vật chất. Để đạt được mục 

tiêu này, công ty đã sử dụng biện pháp đo lường về dòng tiền, chi phí đầu tư ròng, 

nhằm chỉ ra lợi ích từ việc tạo ra nhiều tiền sẽ đến từ các tài sản hiện có cùng với 

bất kỳ lợi ích nào từ việc giảm hàng tồn kho. 

 

Hình 5: Bản đồ chiến lược của ExxonMobil [19] 

 

 Việc tăng trưởng tài chính của Mobil bao gồm hai phần (Hình 5). Thứ nhất, 

mức tăng trưởng, về phía doanh thu từ các sản phẩm xăng dầu cơ bản (dầu nóng và 

nhiên liệu đen) để phát triển nhanh hơn mức trung bình ngành. Bên cạnh mức tăng 
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trưởng sản lượng thuần, Mobil muốn tăng tỷ lệ doanh thu cao hơn đối với dòng sản 

phẩm chất luợng cao. Bởi vậy công ty đã đặt ra hai biện pháp nhằm đạt được mục 

tiêu tăng trưởng này: tỷ lệ tăng trưởng khối luợng so với tỷ lệ tăng trưởng ngành và 

phần trăm khối lượng sản phẩm chất lượng cao. 

 Yếu tố tăng trưởng thứ hai là cơ hội bán được nhiều loại sản phẩm hơn là 

xăng đơn thuần cho các khách hàng mua lẻ. Một yếu tố quan trọng trong việc tăng 

trưởng của ExxonMobil là chiến lược hướng tới khách hàng, được xây dựng xung 

quanh việc bán các sản phẩm tiện dụng ở cửa hiệu. Doanh thu mới có thể đến từ 

việc buôn bán các dịch vụ và sản phẩm dành cho ôtô, như rửa xe, thay dầu, và các 

bộ phận thay thế phổ biến khác. ExxonMobil thiết lập mục tiêu tăng trưởng tài 

chính để phát triển các nguồn doanh thu mới và đo lường mục tiêu này bằng doanh 

thu và lợi nhuận từ những sản phẩm không phải đến từ xăng dầu. Vì vậy, khía cạnh 

tài chính (Hình 7) tổng hợp các mục tiêu và thước đo cho cả chiến lược tăng trưởng 

và năng suất. 

 Sự đặt cạnh nhau của hai chiến lược đối nhau (năng suất và tăng trưởng) là 

nguyên nhân thường xuyên của những sai sót trong chiến lược. Các tổ chức trở nên 

lúng túng bởi những mâu thuẫn hiển nhiên và từ bỏ thái độ hời hợt. Điều này rõ ràng 

là một rủi ro và thách thức cho ExxonMobil. Tuy nhiên, Bảng điểm cân bằng của 

ExxonMobil cho phép họ xác định rõ ràng những mâu thuẫn này, và khiến công ty 

này nhận thức việc cân bằng các yếu tố để đạt được sự kết hợp tốt nhất và quản lý 

chúng – thông qua chuỗi giá trị nội bộ - trong một phương thức rõ ràng và hiệu quả. 

Bảng điểm đã cung cấp phương tiện truyền bá cho chiến lược tài chính mới, phức tạp. 

1.2. Khía cạnh khách hàng 

 Ban đầu, ExxonMobil đã cố gắng nỗ lực để hiểu làm thế nào để công ty tạo 

lập được sự tăng trưởng đáng mơ ước về sản lượng, lợi nhuận và doanh thu từ các 

mặt hàng không phải xăng dầu. Cũng giống như các công ty khác, trong quá khứ 

ExxonMobil nỗ lực đưa ra thị trường đủ loại sản phẩm và dịch vụ tới mọi khách 

hàng. Tuy nhiên, ExxonMobil đã khấu trừ giá ở các trạm xăng của mình để không 

bị mất thị phần so với các trạm xăng gần đó. Cố gắng trở thành nhà cung cấp toàn 

diện trong khi lại phải giảm giá để tránh bị mất khách hàng từ các trạm xăng giá 
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thấp hơn đã minh hoạ cho hoạt động tài chính nghèo nàn của ExxonMobil trong 

những năm đầu của thập niên 1990. 

 Khi ban quản trị cùng nhau họp lại để thảo luận phương thức nhằm phát 

triển chiến lược tăng trưởng lợi nhuận mới, họ đã nhấn mạnh tới những quan điểm 

khác nhau về việc tại sao khách hàng lại sẵn sàng trả 0,06 $ tới 0,10% mỗi gallon để 

mua sản phẩm chất lượng của ExxonMobil. Thậm chí, họ còn tìm đến phòng Tiếp 

thị Xăng dầu, nơi mà vừa hoàn thành nghiên cứu phát hiện ra năm phân đoạn khách 

hàng trong cộng đồng mua xăng dầu. (Bảng 7) 

Bảng 7: Năm phân đoạn khách hàng mua xăng dầu [18] 

 Loại khách hàng Đặc điểm 

1 

Road Warriors: 

chiếm 16% 

 

Đó là những người đàn ông trung niên có thu nhập cao 

hơn, thường xuyên lái 25000 – 50000 dặm / năm… mua xăng 

bằng thẻ tín dụng… mua bánh sandwich và đồ uống từ cửa 

hàng bên đường… đôi khi rửa xe ở khu vực rửa xe. 

2 

True blues: chiếm 

16% 

 

Thường là cả phụ nữ và đàn ông với mức lương cao vừa 

phải, những người  này trung thành với 1 hãng và đôi khi tới 

những nhà ga thông thường… thường xuyên mua xăng bảo 

hiểm và trả tiền mặt 

3 

Generation F3: 

chiếm 27% 

 

Nhiên liệu, đồ ăn, và tốc độ: những phụ nữ và đàn ông có 

triển vọng tiến xa – 1 nửa trong số họ ở độ tuổi 25 – họ liên 

tục lái xe rất nhiều và thường xuyên ăn qua loa tại các quán 

ven đường. 

4 
Homebodies: 

chiếm 21% 

Những người phụ nữ thường xuyên ở nhà để chăm sóc con 

cái và họ mua xăng ở bất cứ choc nào trong làng hay những 

nơi họ hay tới du lịch.  

5 
Price shoppers: 

chiếm 20% 

Nói chung nhóm người này không trung thành với 1 hãng 

xăng hay cửa hàng xăng nào cả… và thường xuyên có nguồn 

ngân sách eo hẹp. 

 

 Gìờ đây, ban quản trị có thể thấy được những khách hàng nhạy cảm về giá 

chỉ chiếm 20% tổng lượng người mua xăng. Phân đoạn khác, những người hay ở 

nhà, không mấy trung thành với bất kỳ hãng hay trạm xăng nào, nhưng 3 phân đoạn 

còn lại mong muốn nhiều hơn chỉ là việc mua bán hàng hóa. 

 ExxonMobil giờ đang đối mặt với một sự lựa chọn chiến lược quan trọng. 

Nó có thể cạnh tranh để giành các khách hàng nhạy cảm về giá, bằng việc sử dụng 
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chi phí thấp thông qua chuỗi giá trị, bao gồm các trạm xăng bán lẻ, để có thể đạt 

được lợi nhuận từ những khách hàng này thậm chí ở mức giá thấp nhất. Hay 

ExxonMobil có thể lựa chọn nhằm vào 3 phân đoạn còn lại – Road Warriors, True 

Blues, và Generation F3 – bằng việc đưa ra một trải nghiệm mua bán tốt nhất cho 

khách hàng. Nhưng ExxonMobil không thể cùng lúc thực hiện cả hai điều này. 

Chiến lược là sự chọn lựa. Để mang lại cho khách hang trải nghiệm mua sắm tốt 

nhất, công ty cần phải đầu tư vào các trạm xăng lớn hơn, nhiều điểm bơm xăng hơn 

tại mỗi trạm bán lẻ, áp dụng công nghệ, các cửa hàng tạp hóa, dịch vụ phụ trợ cho 

xe ô tô (rửa xe và các khu vực dịch vụ sửa chữa và bảo trì nhỏ) và đào tạo các nhân 

viên ở trạm. 

 Vì vậy, một chính sách làm tăng các chi phí ở trạm xăng sẽ không thể tạo 

ra lợi nhuận nếu giá vẫn duy trì ở mức thấp nhất trong ngành. 

 Một cách lý tưởng, với năm phân đoạn khách hàng khác nhau, một công ty 

có thể đưa ra 5 hệ thống phân phối khác nhau để thỏa mãn từng phân đoạn. Tuy 

nhiên, một chính sách thường khá tốn kém và phức tạp để thực hiện và khó khăn 

khi giải thích với người tiêu dùng. ExxonMobil không thể có những kiểu trạm xăng 

khác nhau - ExxonMobil cho Road Warriors, ExxonMobil cho Generation F3, và 

ExxonMobil cho Price Shoppers. ExxonMobil buộc phải lựa chọn. Cuối cùng, 

ExxonMobil đã lựa chọn chiến lượcclà người tiêu dùng nằm ở 3 phân đoạn đầu 

(Road Warriors, True Blues, và Generation F3) và đưa ra những trải nghiệm mua 

bán tốt cho khách hàng mà vẫn duy trì những mức giá tốt nhất, thậm chí cho các sản 

phẩm thông thường. 

 Vì vậy, trong khía cạnh khách hàng của công ty, Mobil đã chọn thước đo 

đầu ra  là thị phần trong ba phân đoạn mục tiêu. Việc đo lường tổng thị phần sẽ đại 

diện một chiến lược không có sự phân biệt, có thể là không có chiến lựoc cụ thể 

nào, cô gắng đưa lại cho tất cả khách hàng những điều mà họ mong muốn. Chiến 

lược phân biệt này đòi hỏi thước đo phù hợp với các nhớm khách hàng mục tiêu 

riêng biệt. Mobil muốn trở thành lựa chọn số một cho Road Warriors, True Blues, 

và Generation F3. Phần đóng góp của các phân đoạn cho ba nhóm này là thước đo 

đầu ra hợp lý cho khía cạnh khách hàng. 
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 Nhưng các công ty không thể chỉ dừng lại ở những thước đo kết quả. 

ExxonMobil cần phải xác định tuyên bố giá trị/giải pháp giá trị (the value proposition 

[7]) mà nó phải phân phối để thu hút, giữ lại và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của công 

ty với khách hàng trong ba phân đoạn mục tiêu này. Một lần nữa, nghiên cứu thị trường 

là quan trọng, nghiên cứu này đã xác định các thuộc tính cấu thành nên trải nghiệm lớn 

khi mua hàng (buying experience [6]). Điều này bao gồm: 

 - Được sử dụng nhanh chóng máy bơm xăng (tránh để khách hàng phải chờ đợi) 

 - Cơ chế tự thanh toán tại trạm xăng (tránh để khách hàng phải chờ thanh toán) 

 - Trang bị cho khu vực máy bơm xăng (nhằm bảo vệ khách hàng khỏi mưa 

và tuyết) 

 - 100% sản phẩm luôn ở tư thế sẵn sàng, đặc biết là các sản phẩm cấp cao 

(tránh việc thiếu hàng/ hàng không đủ để bán) 

 - Luôn giữ sạch sẽ khu vực nghỉ ngơi  

 - Đem lại sự hài lòng cho khách dù cho họ bên ngoài trạm xăng. 

 - Trạm xăng an toàn, đầy đủ ánh sáng 

 - Cửa hàng tiện dụng, luôn dự trữ hàng hóa chất lượng cao và tươi sống. 

 - Mua bán nhanh chóng 

 - Chỗ đỗ xe gần cửa hàng tạp hóa rộng rãi. 

 - Nhân viên thân thiện 

 - Dịch vụ sửa xe nhỏ luôn sẵn sàng 

 ExxonMobil đã tổng hợp lại được những thuộc tính trên để đưa tới khách 

hàng “một dịch vụ nhanh gọn và thân thiện”. Tuy nhiên, bằng cách nào để đo lường 

được tất cả những thuộc tính của trải nghiệm mua hàng được phục vụ nhanh chóng 

và thân thiện? ExxonMobil đã quyết định lấy trải nghiệm mua hàng của khách hàng 

là trung tâm cho chiến lược đến mức họ đã đầu tư vào một hệ thống đánh giá mới: 

“người mua hàng bí ẩn” [8]. ExxonMobil đã thuê một nhóm người độc lập đóng giả 

là người mua hàng tới mỗi trạm xăng hàng tháng để mua nhiên liệu và đánh giá 

những trải nghiệm của mình dựa vào 12 thuộc tính điển hình đã đề cập ở trên. Tổng 

hợp bình chọn hàng tháng sẽ thiết lập điểm số của “người mua hàng bí ẩn” tại các 

trạm xăng. ExxonMobil đã học được rằng để tạo thương hiệu cho sản phẩm không 
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phải là việc dễ dàng. Hiện nay, công ty đang cố gắng tạo thương hiệu qua những trải 

nghiệm về mua sắm. 

 Sự đánh giá của người mua hàng bí ẩn là tuyên bố giá trị mà ExxonMobil 

sẽ đưa ra cho khách hàng mục tiêu của mình. Nếu thuyết kinh doanh của 

ExxonMobil đúng đắn, thì lượng tăng người mua hàng bí ẩn sẽ chuyển thành mức 

tăng thị phần ở những phân đoạn mục tiêu. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng 

ExxonMobil không mong chờ thị phần ở phân đoạn – Price Shoppers và 

Homebodies – sẽ tăng, vì nhóm khách hàng này không coi trọng việc cải thiện kinh 

nghiệm mua sắm đủ để tạo nên sự trung thành và chấp nhận trả mức giá cao hơn 

mức ExxonMobil yêu cầu. 

 Tuy nhiên, khía cạnh khách hàng vẫn chưa hoàn toàn đủ. ExxonMobil 

không thể bán trực tiếp tới khách hàng cuối cùng. Cũng giống như các công ty trong 

nhiều ngành khác, khách hàng hiện tại của ExxonMobil là chủ sở hữu độc lập của 

trạm xăng. Nhà bán lẻ được cấp quyền kinh doanh mua xăng và sản phẩm dầu nhờn 

từ ExxonMobil và bán cho khách hàng ở trạm xăng mang thương hiệu ExxonMobil. 

Nếu khách hàng cuối cùng nhận được kinh nghiệm mua sắm lớn, sau đó, nhà bán lẻ 

độc lập phải cung cấp kinh nghiệm đó. Nhà bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong 

chiến lược mới của ExxonMobil. 

 Trong quá khứ, ExxonMobil không coi nhà bán lẻ hay nhà phân phối như 

yếu tố để cấu thành chiến lược công ty. Mối quan hệ này thậm chí còn mang lại khá 

nhiều mâu thuẫn. Mỗi cent ExxonMobil giảm giá xăng cho đại lý, để giúp họ giảm 

giá bán, 1cent sẽ được giảm vào doanh thu của Mobil. Chiến lược trước đây đã đưa 

ExxonMobil và các đại lý của mình vào quy tắc trò chơi “Được ăn cả, ngã về 

không” (zero-sum game). Giờ đây, ExxonMobil nhận ra rằng chiến lược này không 

thể thành công nếu như họ không ngừng việc đua tranh với các đại lý. 

 Khởi đầu trong quá khứ, ExxonMobil đã thông qua mục tiêu tăng khả năng 

sinh lời của các đại lý. ExxonMobil đã đưa ra một mục tiêu lâu dài biến các đại lý 

trở thành đại lý nhượng quyền thương mại sinh lãi nhiều nhất để thu hút và duy trì 

với những nhà phân phối tốt nhất. Chiến lược mới này nhấn mạnh đến việc tạo dựng 
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thuyết trò chơi cả hai bên cùng có lợi (a positive-sum game), mức tăng lợi nhuận 

được chia cho cả ExxonMobil và các đại lý của công ty. 

 Mức lợi nhuận gia tăng đến từ nhiều nguồn. Đầu tiên, các mức giá đã có bù 

(the premium prices) mà ExxonMobil hi vọng duy trì được ở các trạm xăng sẽ tạo 

ra mức doanh thu cao hơn. Thứ hai, bằng việc gia tăng thị phần ở ba phân đoạn mục 

tiêu, lượng xăng bán ra nhiều hơn, và mức lợi tức hàng năm sẽ cao hơn cho phân 

đoạn cao cấp (đặc biệt là từ True Blues và Road Warriors) (Bảng 7). Thứ ba, đại lý 

cũng có thêm một dòng doanh thu từ việc bán những mặt hàng/dịch vụ không phải 

xăng dầu – cửa hàng tạp hóa và dịch vụ ô tô phụ trợ - một phần doanh thu này sẽ trở 

về với ExxonMobil. 

 Vì vậy, ExxonMobil đưa ra một mục tiêu tạo dựng mối quan hệ hai bên cùng có 

lợi với các đại lý và được đánh giá bằng tổng lợi nhuận bán hàng/lãi gộp được chia giữa 

các đại lý và ExxonMobil. Chiến lược khách hàng giờ có thể được đại diện bằng cách kết 

nối với các thước đo trong khía cạnh khách hàng (Xem hình 6). 

 Chiến lược khách hàng của ExxonMobil là một chu trình hoàn chỉnh. Được 

thúc đẩy, các nhà đại lý độc lập sẽ cung cấp kinh nghiệm mua bán lớn để thu hút sự 

đóng góp gia tăng của các khách hàng mục tiêu. Những khách hàng này sẽ mua 

những sản phẩm/dịch vụ chất lượng cao với mức giá cao nhất, điều này làm tăng 

mức lợi nhuận cho cả ExxonMobil và các đại lý, sau đó sẽ lại được khuyến khích để 

đưa ra trải nghiệm mua sắm. Chiến lược này tạo ra mức tăng trưởng doanh thu chất 

lượng cho chiến lược tài chính của ExxonMobil. Những mục tiêu và sự đánh giá 

trong khía cạnh khách hàng của ExxonMobil không chỉ là những thước đo chung 

chung, không khác biệt như việc làm hài lòng khách hàng hay sự trung thành của 

khách. Chúng là những thước đo tập trung, cụ thể, xuất phát từ chiến lược này, và 

được truyền đạt chiến lược mới. 

Hình 6: Khía cạnh khách hàng của ExxonMobil [18] 



 77 

 

1.3. Khía cạnh kinh doanh nội bộ 

 Với bức tranh rõ ràng về các kết quả mong muốn đạt được trong khía cạnh 

tài chính và khách hàng, ExxonMobil hiện giờ muốn dùng các chỉ tiêu và thước đo 

trong khía cạnh kinh doanh nội bộ. Để kết nối trực tiếp với các mục tiêu khách 

hàng, ExxonMobil đã xác định hai quá trình nội bộ quan trọng: 

 - Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới 

 - Tạo ra lợi nhuận từ doanh thu của mặt hàng không phải là xăng 

 Mục tiêu đầu tiên thể hiện mong muốn tăng trải nghiệm khi mua hàng của 

khách bằng cách phát triển dịch vụ mới tại các trạm xăng. Mục tiêu thứ hai làm rõ 

mối quan hệ hai bên cùng có lợi giữa đại lý và mục tiêu tài chính của ExxonMobil. 

Nếu đại lý làm tăng doanh thu và lợi nhuận từ những sản phẩm ngoài xăng dầu, sau 

đó đại lý sẽ bớt phụ thuộc vào việc bán xăng để đáp ứng mục tiêu lợi nhuận của 

mình. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho ExxonMobil, trong khi vẫn cho 

phép đại lý của ExxonMobil đạt được mức lợi nhuận cao nhất trong ngành. 

ExxonMobil nhận ra rằng một quá trình nội bộ quan trọng là đào tạo cho những đại 

lý trở thành nhà quản lý giỏi hơn của trạm xăng, dịch vụ bến bãi, và cửa hàng tạp 

hóa – những thành phần đóng góp vào khả năng sinh lợi của đại lý. 

 Bên cạnh những phương pháp nhằm cải thiện mục tiêu khách hàng, 

ExxonMobil còn có những mục tiêu và thước đo đánh giá trong khía cạnh kinh 

doanh nội bộ cho các hoạt động/công ty lọc dầu và phân phối. Thước đo cho các 

công ty này tập trung vào mức chi phí thấp, chất lượng ổn định, giảm thời gian chết 

của máy móc, và loại trừ những tai nạn liên quan tới môi trường, sức khỏe và sự an 

toàn. Hầu hết các thước đo này liên quan tới việc giảm chi phí và năng suất trong 

khía cạnh tài chính. 



 78 

Một câu hỏi là tại sao một công ty theo đuổi chiến lược khác biệt sử dụng 

nhiều thước đo đánh giá nội bộ liên quan tới việc cắt giảm chi phí và năng suất. Câu 

trả lời khá đơn giản. Bởi vì ExxonMobil sản xuất hầu hết là những sản phẩm thiết 

yếu (xăng, dầu sưởi dân dụng, nhiên liệu phản lực), công ty không thể sử dụng mức 

giá cao hơn để đáp ứng cho bất kỳ mức chi phí cao nào hay việc không hiệu quả 

trong các hoạt động sản xuất và phân phối. Đối với chiến lược mới của 

ExxonMobil, sự khác biệt là nằm ở các trạm xăng, chứ không phải là nhà máy lọc 

dầu, hay đường ống dẫn, giai đoạn phân phối hay hoạt động vận chuyển… Nếu các 

hoạt động cơ bản của nhà máy lọc dầu và nhà phân phối không tạo ra được sự khác 

biệt trong sản phẩm và dịch vụ, thì bất kỳ mức giá cao hơn nào gánh chịu trong giai 

đoạn này sẽ không được bù lại ở mức giá bán cuối cùng. Vì vậy, Mobil đã thực hiện 

một chiến lược hoạt động xuất sắc trong các quá trình hoạt động cơ bản của mình. 

Chiến lược này có nhiều thước đo trong khía cạnh nội bộ cho việc giảm chi phí, 

năng suất tài sản cố định và đo lường các dấu hiệu tăng trưởng của mục tiêu. 

 Thước đo chất lượng (đúng thời gian và đúng kỹ thuật) và khả năng sẵn 

sàng của sản phẩm đã khuyến khích tuyên bố giá trị của khách hàng. Tuy nhiên, hầu 

hết các lợi ích đều ủng hộ chiến lược hoạt động xuất sắc trong quá trình sản xuất và 

phân phối. Mục tiêu chính liên quan tới các nhân tố môi trường, sức khỏe, và an 

toàn được sử dụng nhiều thước đo, như các vụ tai nạn lao động, những ngày nghỉ 

làm và các vụ ô nhiễm môi trường. Mặt khác, các lợi ích từ việc cải thiện thực hiện 

EHS đã góp phần làm giảm chi phí và tăng năng suất. Tuy nhiên, thước đo EHS góp 

phần đưa Mobil trở thành một công dân tốt trong cộng đồng và có cách ứng xử 

đúng đắn với nhân viên của mình. Ban quản trị của ExxonMobil coi trọng mục tiêu 

cộng đồng, các nhân viên, mong muốn họ trở thành điểm nổi bật trong BSC. 

 Vì vậy, thước đo và mục tiêu quá trình kinh doanh nội bộ đã hậu thuẫn cả 

chiến lược khác biệt hóa của công ty với khách hàng và nhà buôn bán, cùng mục 

tiêu tài chính nhằm giảm chi phí và cải thiện năng suất.  

1.4. Khía cạnh học hỏi và tăng trưởng 

 Nhóm mục tiêu cuối cùng cung cấp nền tảng cho chiến lược của 

ExxonMobil là: những kỹ năng và việc thúc đẩy nhân viên, cùng với vai trò của 



 79 

công nghệ thông tin. Nhóm dự án đã xác định được ba mục tiêu chiến lược trong 

khía cạnh học hỏi và tăng trưởng: 

 * Những năng lực và kỹ năng cốt lõi 

 - Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người đạt được sự hiểu biết rộng 

về thị trường và việc kinh doanh. 

 - Xây dựng trình độ kỹ năng và năng lực cần thiết để thực thi tầm nhìn của 

công ty 

 - Phát triển kỹ năng lãnh đạo để đáp ứng tầm nhìn, đẩy mạnh sự hòa hợp 

trong phương thức kinh doanh, và phát triển nhân lực. 

 * Quyền sử dụng thông tin chiến lược 

 - Phát triển thông tin chiến lược để thực thi chiến lược của công ty 

 * Sự gắn kết của tổ chức tạo ra khả năng đạt được chiến lược của công ty 

bằng việc thúc đẩy sự hiểu biết chiến lược của tổ chức và việc tạo ra môi trường 

làm việc mà ở đó nhân viên được khuyến khích và trao quyền nhằm phấn đấu cho 

tầm nhìn của công ty. 

 Tuy nhiên, những thước đo đánh giá ba mục tiêu này rất khó để làm rõ. 

Theo chủ quan, ExxonMobil muốn xác định được rõ các kỹ năng và thông tin mà 

mỗi cá nhân cần phải có để thúc đẩy các hoạt động nội bộ và cung cấp tuyên bố giá 

trị tới khách hàng; ví dụ chúng có thể gồm những thước đo như tỷ lệ phần trăm. Tuy 

nhiên, công ty đã từng trì hoãn thước đo hiện nay, cho tới khi nó có thể phát triển 

các công cụ đo lường. Với ba mục tiêu trên, ExxonMobil đã thực hiện cuộc khảo sát 

nhân viên để đánh giá thái độ của họ với chiến lược mới và động cơ của họ nhằm 

giúp công ty đạt được chiến lược đã định ra. 

 Với khía cạnh học hỏi và tăng trưởng được làm rõ, giờ ExxonMobil đã có 

một bản tuyên bố hoàn chỉnh về chiến lược mới của mình. Công ty đã hoàn thành 

giai đoạn đầu: chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược thành một bộ các mục tiêu và 

thước đo đánh giá trong 4 khía cạnh (Bảng 8). Tất cả những điều này sẽ được liên 

kết và truyền đạt rõ ràng tới phần còn lại của tổ chức. 
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Bảng 8: Bảng điểm cân bằng của ExxonMobil [18] 

 
Chủ đề 

chiến lƣợc 
Mục tiêu chiến lƣợc Thƣớc đo chiến lƣợc 

Khía 

cạnh 

khách 

hàng 

Làm hài 

lòng khách 

hàng 

Mối quan hệ 

cả hai bên 

cùng có lợi 

C1: Tiếp tục làm hài lòng 

khách hàng mục tiêu 

C2: xây dựng mối quan 

hệ cả hai cùng có lợi với 

đại lý 

Sự chia sẻ phân đoạn trong các thị 

trường chủ chốt 

Người mua hàng bí mật 

Tăng trưởng tổng lợi nhuận của đại 

lý 

Khảo sát đại lý 

Khía 

cạnh 

tài 

chính 

Tăng trưởng 

tài chính 

F1: ROCE 

F2: Khả năng sử dụng tài 

sản hiện tại 

F3: Khả năng sinh lời 

F4: Lãnh đạo chi phí 

ngành 

F5: Tăng trưởng lợi 

nhuận 

ROCE 

Dòng tiền 

So sánh mức lợi nhuận ròng (với 

đối thủ) 

Chi phí trên mỗi gallon 

Tỷ lệ tăng trưởng so với ngành 

Doanh thu và lợi nhuận từ mặt 

hàng không phải xăng 

Khía 

cạnh 

học 

hỏi và 

tăng 

trƣởng 

Lực lượng 

lao động 

luôn sẵn 

sàng và tận 

tụy 

L1: Môi trường hoạt 

động 

L2: Kỹ năng và năng lực 

cốt lõi 

L3: đánh giá thông tin 

chiến lược 

Khảo sát nhân viên 

BSC cá nhân 

Khả năng năng lực chiến lược 

Khả năng năng lực thông tin 

Khía 

cạnh 

nội bộ 

Xây dựng 

nhượng 

quyền 

thương mại. 

An toàn và 

tin cậy. 

Nhà cung 

cấp cạnh 

tranh. 

Chất lượng 

Hàng xóm 

tốt 

I1: sản phẩm/dịch vụ 

sáng tạo 

I2: Nhóm nhượng quyền 

thương mại thành công 

nhất 

I3: hoạt động lọc dầu 

I4: Quản lý hàng tồn kho 

I5: lãnh đạo chi phí 

ngành 

I6: theo may rủi 

I7: cải thiện EHS 

ROI sản phẩm mới 

Tỷ lệ chấp nhận sản phẩm mới 

Điểm chất lượng đại lý 

Khoảng trống sản lượng 

Thời gian chết của máy móc 

Chi phí hoạt động so với đối thủ 

Đơn đặt hàng hoàn hảo 

Số lượng các vụ môi trường 

Tỷ lệ các ngày mất việc 

 

 Việc xây dựng Bảng điểm cân bằng không chỉ là cuộc nghiên cứu tìm sự 

đánh giá tốt nhất mà còn là sự thực hành tiêu chuẩn để tìm ra các công ty khác đang 

đo lường gì trong bảng điểm của họ. Đúng hơn là, quá trình xây dựng Bảng điểm 

cân bằng ExxonMobil đã trải qua những bước sau: 

 - Đánh giá môi trường cạnh tranh 
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 - Nghiên cứu về sở thích khách hàng và các phân đoạn 

 - Phát triển chiến lược để tạo ra bước đột phá trong hoạt động tài chính 

 - Gắn kết sự cân bằng giữa sự tăng trưởng và năng suất 

 - Lựa chọn các phân đoạn khách hàng mục tiêu 

 - Quyết định lời tuyên bố giá trị cho khách hàng mục tiêu 

 - Xác định rõ các quá trình kinh doanh nội bộ quan trọng để đưa tới các 

khách hàng lời tuyên bố giá trị và cho các mục tiêu chi phí và năng suất tài chính 

 - Phát triển kỹ năng, năng lực, động cơ, dữ liệu, công nghệ để đáp ứng quá 

trình nội bộ và sự phát biểu giá trị khách hàng. 

 Kết thúc quá trình này, tổ chức sẽ có một bảng điểm với những mục tiêu và 

thước đo phản ánh hoàn toàn chiến lược. Một quan sát viên bên ngoài có khả năng 

luận ra chiến lược của công ty từ những thước đo và sự liên kết trong bảng điểm của 

công ty đó. Khi thử thách đã hoàn thành, tổ chức sẵn sàng triển khai bảng điểm 

thông qua 4 quá trình sau. 

2.Bốn quá trình trong việc triển khai bảng điểm cân bằng của ExxonMobil  

2.1. Kết nối chiến lược của tổ chức với các đơn vị kinh doanh 

 Hầu hết các tổ chức đều có nhiều phòng ban, nhiều đơn vị kinh doanh, và 

hàng loạt các đơn vị dịch vụ chia nhỏ. Những tổ chức này có nhiệm vụ phải kết nối 

bảng điểm trình độ cao của mình, phát triển toàn diện và ngay cả ở từng phòng ban, 

phân quyền xuống các đơn vị kinh doanh của tổ chức. Điều này tạo ra sự kết nối và 

hiệp lực khắp tổ chức.  

 Là một phần của chiến lược mới – tập trung vào khách hàng, ExxonMobil 

đã phá bỏ một tổ chức tập trung hóa quan liêu và tạo ra 18 đơn vị kinh doanh, có thể 

tác động trở lại các điều kiện thị trường nội địa, theo những cách khác nhau. Thêm 

vào đó, chức năng tập trung nhân viên trước đây đã được chia sẻ cho 14 đơn vị kinh 

doanh khác nhau đảm nhiệm (ví dụ: phục vụ thông tin, tài chính, kế hoạch và phân 

tích, nguồn nhân lức, môi trường và an toàn). Các phòng ban này đã từng phải bán 

các dịch vụ tới các đơn vị kinh doanh địa phương và nhận lời đồng ý từ họ về giá và 

mức độ dịch vụ được cung cấp. Tổ chức mới này đã tạo ra hai thách thức đối với 

ban quản lý cấp cao. 
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 Đầu tiên là tính toán xem làm cách nào để giữ 32 thực thể cùng tập trung 

vào một chiến lược cao cấp. Thứ hai là nâng cấp chất lượng kỹ năng của đơn vị 

kinh doanh mới được bổ nhiệm và các dịch vụ đi đầu. Những đơn vị kinh doanh 

đứng đầu đã thực sự lớn mạnh trong tổ chức hoàn thiện về cấu trúc, chức năng và 

được xem xét toàn diện từ thấo đến cao. Chỉ hai nhà đứng đầu ban quản trị có trách 

nhiệm giải trình về bảng quyết toán doanh nghiệp (Profit & Loss statement). Những 

người khác thì quản lý chi phí (như nhà quản lý nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn, 

hoặc khả năng phân phối) hoặc doanh thu (như nhà quản lý bán hàng khu vực).  

 Bảng điểm cân bằng trở thành cơ chế cho cả việc tạo ra nhận thức chiến 

lược và kỹ năng giữa các nhà quản lý đơn vị mới và kết nối chiến lược của các đơn 

vị phân quyền với các đơn vị, bộ phận khác. Bảng điểm đã được phát triển bởi Đội 

ngũ lãnh đạo của ExxonMobil trở thành mẫu cho các sự tạo thành của chiến lược ở 

tổ chức này. Bảng điểm đã phát triển ở bộ phận thiết lập các mục tiêu chính đã được 

phổ biến cho toàn bộ tổ chức: 

 - Đạt được mức lợi nhuận tài chính (được đánh giá bởi ROCE) 

 - Làm hài lòng khách hàng mục tiêu với trải nghiệm khi mua hàng thực 

phẩm và nhiên liệu 

 - Phát triển mối quan hệ cả hai bên cùng có lợi với đại lý và nhà bán lẻ 

 - Cải thiện các quá trình nội bộ quan trọng – chi phí thấp, không có khuyết 

tật, chuyển hàng đúng thời gian. 

 - Ngăn ngừa tai nạn, giảm thiểu rủi ro, không làm tổn thương tới môi 

trường 

 - Cải thiện tinh thần của nhân viên 

 Sau khi, các mục tiêu cấp cao này được truyền đạt khắp tổ chức bằng việc 

kết hợp chúng trong bảng điểm được phát triển từ các đơn vị kinh doanh cá nhân. 

Mỗi đơn vị hình thành một chiến lược cho thị trường mục tiêu của mình, nhưng mỗi 

chiến lược đó phải phù hợp với các chủ đề và những ưu tiên trong mẫu 

ExxonMobil. Mỗi đơn vị kinh doanh trong số 18 đơn vị ở từng vùng địa lý sẽ 

chuyển đổi chiến lược của mình thành Bảng điểm cân bằng. 18 bảng điểm được 

thực hiện theo từng hoàn cảnh nội bộ - các đối thủ cạnh tranh, cơ hội thị trường, và 
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các quá trình quan trọng – nhưng vẫn phải dựa vào bảng điểm cân bằng của bộ phận 

cấp cao. Như McCool đã nhấn mạnh, ExxonMobil ở Trung tâm phía Bắc nước Mỹ 

không giống như ExxonMobil ở New England, hoặc ở Bờ Tây. Ở mỗi thị trường, 

người tiêu dùng lại có cái nhìn khác nhau về doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh ở mỗi 

khu vực cũng không giống nhau,  

 Với những đường lối chính sách này, mỗi đơn vị kinh doanh đã phát triển 

Bảng điểm cân bằng cho riêng mình trong từng trường hợp của từng địa phương. 

Các thước đo ở các cấp độ cá nhân kinh doanh không cần phải thêm vào một thước 

đo tổng hợp. Các nhà quản lý đơn vị kinh doanh lựa chọn các thước đo nội bộ mà sẽ 

ảnh hưởng tới các phép đo trong bảng điểm tổng hợp, nhưng không nhất thiết là sự 

phân tích đơn giản của bảng điểm cấp cao hơn. Nhiều thước đo trong bảng điểm của 

đơn vị Nhà phân phối và bán hàng ở New England (NES&D) có sự tương đồng với 

bảng điểm ở cấp cao hơn. Nhưng vài thước đo trong bảng điểm doanh nghiệp đã 

không xuất hiện, vì vậy, NES&D đã không có bất kỳ nhà máy lọc nào trong địa 

phận của mình. Và NES&D đã đưa ra một số thước đo mới. Một trong số chúng, 

được gọi là Sự giao phó cho đại lý (Dealer Commitment), theo đuổi sự cân bằng 

giữa đại lý nội địa với trải nghiệm khi mua sắm đáng mong ước “sự phục vụ nhanh 

chóng, thân thiện” của Mobil. Bảng điểm ở New England phản ánh tỷ lệ những đại 

lý đã mua cổ phần của sáng kiến Dealer Commitment. Đây là phương pháp của khu 

vực này để đánh giá mối quan hệ hai bên cùng có lợi với nhà đại lý của mình. Tuy 

nhiên, các vùng khác có thể tiếp cân theo các hướng khác. Do đó, thước đo đánh giá 

cho mục tiêu này thực sự khác nhau ở 18 vùng và vì vậy, chúng không thể tập hợp 

lại thành một thước đo cấp độ bộ phận được. Nhưng mỗi khu vực đã phát triển các 

sáng kiến và biện pháp mà ảnh hưởng tới hoàn cảnh, văn hóa địa phương bằng việc 

sẽ thực hiện như thế nào một liên minh chiến lược với các đại lý trong khu vực. 

Trong quá trình này, chiến lược của toàn bộ các đơn vị trong tổ chức trở nên nhất 

quán để những ảnh hưởng được tích lũy của mỗi hoạt động của đơn vị kinh doanh 

sẽ được củng cố bởi các hoạt động của toàn bộ các đơn vị khác. 

2.2. Đưa chiến lược vào công việc hàng ngày của nhân viên 
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 Tất cả nhân viên nên nắm rõ được chiến lược của công ty và có động lực 

thúc đẩy để giúp công ty gặt hái những mục tiêu đã đặt ra. Bảng điểm cân bằng được 

sử dụng để chuyển tải các mục tiêu chiến lược tới nhân viên, chứ không phải để ra 

lệnh họ phải làm cái gì. Các tổ chức tập trung chiến lược mong muốn nhân viên liên 

kết những công việc hằng ngày tới các mục tiêu chiến lược để tìm ra những  sáng 

kiến, cũng như tạo ra những cơ hội để đóng góp cho mục tiêu của công ty. 

 Nhóm chuyên gia của ExxonMobil đã phải đối mặt với thách thức của việc 

xắp xếp lại một tổ chức vốn hoạt động theo phương cách truyền thống, giờ phải 

hướng sự tập trung vào các khách hàng bên ngoài. Để những chiến lược này mang 

lại thành công, ExxonMobil sẽ phải giúp nhân viên nhận thức được vai trò của mình 

đối với chiến lược của công ty, và phải có trách nhiệm cho những thành công này. 

Bảng điểm cung cấp cầu nối liên kết, chuyển đổi chiến lược cấp cao thành những 

hoạt động mang tính điều hành cấp thấp, tại đây chiến lược sẽ được thực hiện một 

cách hiệu quả. Brian Baker của ExxonMobil đã phát biểu ý kiến về tầm quan trọng 

trong việc nhận thức cũng như sự tận tâm của nhân viên đối với chiến lược: 

 Tôi chịu trách nhiệm đối với một tổ chức quy mô lớn trải rộng khắp lãnh 

thổ. Tại thời điểm kết thúc của một ngày, thành công đến từ những cá nhân ở nơi 

chiến tuyến của các quá trình hoạt động. Bạn phải có một người thợ máy ở nhà máy 

lọc dầu, ngồi trước màn hình máy tính để điều khiển quy trình đến tận 3 giờ sáng 

vào ngày chủ nhật. Thành thật mà nói, nhà quản lý không có mặt ở đó, và sự thành 

bại của tập đoàn lại được định đoạt bởi thái độ, sự tập trung của những nhân viên 

ở đây. Chỉ cần 30 giây của sự lơ đãng có thể làm sập đổ nhà máy lọc dầu, và ngừng 

sản xuất. Nếu bạn đang điều hành công việc kinh doanh, bạn phải hướng thẳng tới 

các cá nhân, những người ở chiến tuyến, để đưa ra được những quyết định đúng 

đắn.[10] 

 Mobil sử dụng một quá trình giao tiếp toàn diện và liên tục, dựa theo Bảng 

điểm cân bằng, để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều hiểu rõ chiến lược. Sự triển 

khai Bảng điểm cân bằng của ExxonMobil bắt đầu với một số thành viên của nhóm 

chuyên gia cấp cao, đi thăm quan tất cả các địa điểm ở Bắc Mỹ. Tại địa điểm gặp 

mặt, các công nhân nhận được một trang thông tin (xem hình 7) tóm tắt các định 
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hướng phát triển của công ty. Cần chú ý rằng cụm từ Bảng điểm cân bằng không 

bao giờ xuất hiện trong trang thông tin đó, và bao gồm 8 chủ đề chiến lược mới 

được đưa ra từ 4 khía cạnh của bảng điểm: 

 - Tài chính (quay vòng vốn) 

 - Khách hàng (thỏa mãn khách hàng, có mối quan hệ tốt với người bán hàng) 

 - Quá trình kinh doanh nội bộ (giá rẻ, an toàn và tin cậy, đúng thời điểm và 

có tính may rủi, láng giềng tốt) 

 - Học hỏi và phát triển (thúc đẩy và sẵn sàng) 

Hình 7: Trang thông tin của ExxonMobil [18] 

 

 Trang thông tin này củng cố thêm thông điệp bằng việc giải thích công ty 

có dự định như thế nào đối với các thước đo sự tiến bộ của ExxonMobil thông qua 8 

chủ đề chiến lược. Bên cạnh đó, trang này cũng truyền đạt một tầm nhìn mới của 

ExxonMobil với một cách thức giản đơn và đáng tin cậy. Các thành viên trong ban 

quản trị đã tới mỗi khu vực làm việc để giải thích các định hướng chiến lược mới và 

giải đáp các thắc mắc của công nhân về cả chủ đề và thước đo của chiến lược. Ví 

dụ, những người lái xe tải ban đầu hoài nghi về việc làm thế nào mà họ có thể ảnh 

hưởng đến các chủ đề chiến lược; họ biết công việc của mình - chỉ là chuyển phát 
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sản phẩm đến khách hàng. Làm cách nào mà sự tầm nhìn mới của tổ chức lại liên 

quan tới những người lái xe này?  

 Ban quản trị có thể giải thích dễ dàng mối quan hệ giữa những người lái xe 

tải và ảnh hưởng của họ đến các thước đo quá trình nội bộ. Bằng việc lái xe an toàn 

và tránh tai nạn, những tài xế có thể cải thiện được sự phát triển trong cả 4 thước đo 

nội bộ: đóng góp vào việc tạo ra chi phí thấp, đáng tin cậy, đúng thời gian, và trở 

thành nhân viên tốt. Bằng việc lái xe theo các tuyến đường quy định và không để 

lạc đường, họ có thể duy trì chi phí thấp và đúng tiến độ. Tài xế dễ dàng hiểu được 

những tác động này nhưng sẽ là khó hiểu khi nó lại liên quan tới thước đo khách 

hàng. Nhà lãnh đạo đã giải thích mối quan hệ hai bên cùng có lợi với người bán 

buôn, và yêu cầu những người lái xe đối xử với người bán buôn như thể họ là 

những khách hàng giá trị trong quá trình phân phối sản phẩm đến nhà bán buôn. 

Các chuyên gia cũng giải thích về chiến lược mới về sự phân khúc thị trường và 

chương trình người mua hàng bí mật để có thể ước lượng việc mua bán theo kinh 

nghiệm ở mỗi trạm ExxonMobil Bắc Mỹ. Họ chỉ ra rằng làm cách nào mà tài xế có 

thể đóng góp tới một khía cạnh của “ kinh nghiệm mua hàng hoàn hảo” bằng việc 

đến đúng giờ với mức độ dầu lửa phù hợp và bôi trơn các sản phẩm để không người 

bán buôn nào rơi vào tình trạng hết hàng. Tuy nhiên, vào cùng thời điểm, tài xế 

cũng học hỏi về tất cả sự đóng góp khác của “ kinh nghiệm mua hàng hoàn hảo” , 

mặc dù họ không thể kiểm soát chúng. 

 Với việc không có sự chỉ đạo chi tiết, bản thân các tài xế xe tải trở thành 

một phần quan trọng trong tổ chức nghiên cứu thị trường tiên phong. Thậm chí 

ngay cả khi họ không thể kiểm soát được kinh nghiệm mua hàng, họ vẫn có thể ảnh 

hưởng đến nó theo cách thức mà nhóm quản trị cấp cao không thể lường trước 

được. Bằng việc truyền đạt, giải thích chiến lược tới các cá nhân ở chiến tuyến, giúp 

họ hiểu trọn vẹn thông điệp, mỗi nhân viên bắt đầu đổi mới việc thực hiện chiến 

lược theo từng cách riêng của mình. 

 Chiến thắng ban đầu từ chương trình giao tiếp xảy ra khi nhóm công nghệ 

của ExxonMobil phát triển và nhanh chóng hoàn thiện Speedpass, một thiết bị nhỏ 

điều khiển một mắt xích. Thiết bị này khi đi qua phía trước của tế bào quang điện 
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gắn trên bơm dầu sẽ nhận dạng khách hàng và thẻ tín dụng cũng như ghi nợ đối với 

việc mua bán. Speedpass làm cho việc mua dầu lửa trở nên dễ dàng và thân thiện 

hơn. Người tiêu dùng không phải rút ví ra hay nhăn nhó khi tìm thẻ tín dụng; cách 

thức chi trả này cũng giống như chìa khóa được sử dụng để lái những chiếc xe của 

họ vậy. Speedpass sớm trở thành một dấu hiệu phân biệt đặc trưng cho 

ExxonMobil, và nó nhanh chóng trở nên phổ biến. Các bảng điểm vào năm 1997 và 

tiếp sau đó, các nhà quản lý sửa đổi bảng điểm của họ để có thể bao hàm cả những 

mục tiêu mới cho quá trình thâm nhập của Speedpass đến cả người tiêu dùng lẫn 

người bán hàng.  

 Khía cạnh có tác động mạnh mẽ và đầy thuyết phục của câu chuyện này là 

làm cách nào mà Speedpass được phát triển. Joe Giordano, một nhà quản lý kế 

hoạch trong nhóm Tiếp thị Công nghệ đã học tập từ Bảng điểm cân bằng về tầm 

quan trọng của tốc độ trong việc giải quyết việc mua bán. Ông đã dựa trên các khái 

niệm để hiểu được làm cách nào mà một thiết bị đơn giản có thể có khả năng khiến 

cho một khách hàng thực hiện việc mua bán mà không cần sử dụng thẻ tín dụng hay 

bấm số từ bán phím. Giordano đã làm việc với một công ty sản xuất bơm dầu và 

một công ty sản xuất chất bán dẫn để phát triển Speedpass, không phải là một công 

nghệ phát triển đặc biệt, nhưng là một phương pháp làm nổi bật kinh nghiệm mua 

bán cho hàng nghìn khách hàng nhỏ lẻ của ExxonMobil. Các chuyên gia cấp cao 

biết về chiến lược nhưng không đủ chuyên môn để biết về công nghệ nhằm đưa ra 

những giải pháp sáng kiến giải quyết các vấn đề của chiến lược. Sự xuyên suốt ý 

tưởng chỉ giống như thông tin phản hồi từ những tài xế xe tải, đến từ một nhà quản 

lý sâu sắc trong công ty xem xét về cách thức mà anh ta có thể tạo ra sự đóng góp 

quan trọng cho chiến lược của công ty. 

 Quá trình theo sau bởi ExxonMobil – một cấu trúc tổ chức mới, hệ thống 

đo lường mới, giao tiếp, và những mục tiêu cá nhân cũng như sự khuyến khích đã 

liên kết đến những kết quả của chiến lược – xắp xếp các cá nhân đến chiến lược mới 

của công ty. ExxonMobil có khả năng phát triển một tầm nhìn của chiến lược. Khi 

công nhân hiểu rõ về các mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ cần giải quyết đối với 

khách hàng và người buôn bán, thì hàng loạt các đề xuất cũng như ý tưởng mới đã 
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bắt đầu tuôn trào trước mắt công nhân (những tài xế xe tải) và các chuyên gia về 

công nghệ để mang lại sự thành công cho công ty. Công ty đã hoàn thành các liên 

kết chiến lược từ trên cao xuống các bộ phận kinh doanh, chia sẻ sự phục vụ, và các 

công nhân. Khi đã hoàn thành tốt, tất cả các cá nhân tạo ra chiến lược cho công việc 

hằng ngày của họ. 

2.3. Tạo ra một quy trình chiến lược liên tục 

 Một bảng điểm cân bằng của ExxonMobil, đã được kết nối với các đơn vị 

kinh doanh và đưa được chiến lược tới công việc của từng nhân viên, sẽ được nhóm 

lãnh đạo cấp cao của ExxonMobil hàng năm xem xét lại và cập nhật bảng điểm để 

phản ánh được những cơ hội và yếu tố cạnh tranh mới. Với những thông tin chiến 

lược được cập nhật, các bộ phận kinh doanh sẽ lập kế hoạch cho các mục tiêu trong 

năm tiếp theo, bao gồm cả những sáng kiến và nguồn vốn chi tiêu. Những kế hoạch 

này trở thành nền tảng cho việc thực thi các mục tiêu trong năm kế hoạch. Những 

bộ phận kinh doanh giờ đây đã có một “ngân sách” cho sự thi hành các thước đo 

chiến lược tài chính và phi tài chính trên Bảng điểm cân bằng.  

 Các cuộc họp về quản lý, tập trung vào Bảng điểm cân bằng, rất khác biệt 

so với quá khứ - chỉ tập trung vào thước đo tài chính. Bob McCool bình luận về sự 

khác biệt: “Trong quá khứ, chúng ta tập trung những người kiểm soát ngồi lại với 

nhau và thảo luận về sự mâu thuẫn. Giờ đây chúng ta thảo luận về cái gì đang đi 

đúng hướng, và cái gì đi sai hướng. Chúng ta nên tiếp tục làm cái gì, và chúng ta 

không nên tiếp tục làm gì? Những tài nguyên nào mà chúng ta cần khai thác.” [18] 

 Brian Baker mô tả cách thức mà ông sử dụng các cuộc họp trực tiếp để xem 

xét lại các chiến lược trong bộ phận kinh doanh của ông và chia sẻ sự phục vụ của 

các công ty: 

 Tôi đã nghiên cứu xem xét những sự phê bình và nghĩ rằng chúng sẽ rất 

dài và khó khăn. Tôi đã bị ngạc nhiên khi thấy chúng đơn giản như thế nào. Các 

nhà quản lý đã sẵn sàng. Họ chú ý đến bảng điểm của họ và sử dụng chúng rất 

năng suất – điều khiển công ty của họ vất vả để đạt được các mục tiêu…. 

 Về cơ bản, không có cách nào để tôi có thể hiểu và giám sát tất cả các hoạt 

động mà tôi được báo cáo. Tôi cần một thiết bị giống như bảng điểm nơi mà các 
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nhà quản lý bộ phận kinh doanh đang đo lường sự thi hành của chính họ. Công việc 

của tôi là duy trì điều chỉnh ánh sáng để soi sáng chiến lược và sự thi hành của họ, 

kiểm soát và hướng dẫn hành trình của họ, và thấy được những cơn bão tiềm ẩn sắp 

xảy ra mà chúng tôi nên biết.[18] 

 McCool lặp lại vai trò đối với những cuộc họp để hướng dẫn các nhà quản 

lý và học về chiến lược, không quy đổi trách nhiệm. “Quá trình này cho phép tôi có 

khả năng thấy được cách nghĩ, kế hoạch và thực hiện của các nhà quản lý đơn vị 

kinh doanh. Tôi có thể thấy được những chỗ hở, và thông qua việc không hiểu văn 

hóa cũng như tâm lý của các nhà quản lý, tôi có thể phát triển những chương trình 

theo yêu cầu để biến anh ta hoặc cô ta trở thành một nhà quản lý tốt hơn.” 

 Các nhóm quản lý cần có sự hào hứng, các cuộc thảo luận tranh cãi về 

những điều còn sót lại của công ty trên con đường lâu dài phía trước, hoặc những ý 

tưởng mới, kiến thức mới, những mối đe dọa mới và cơ hội xảy ra để yêu cầu thay 

đổi chiến lược. BSC cung cấp những vấn đề cần phải bàn bạc trong cuộc họp của 

các nhà quản lý, tạo ra những thông tin phản hồi cho chiến lược. Trong chiến lược 

tập trung tổ chức, chiến lược là một quá trình liên tục, không phải là một sự kiện 

hàng năm. 

2.4. Huy động sự lãnh đạo cho sự thay đổi  

 Có lẽ vấn đề nan giải và khó khăn nhất của việc tạo ra chiến lược tập trung 

tổ chức là làm cách nào để duy trì những nỗ lực. Các nhà quản lý trong nhiều công 

ty đã đọc nhiều sách và báo về chiến lược Bảng điểm cân bằng, đã chú tâm đến các 

hội nghị cũng như các chuyên đề nghiên cứu, và áp dụng vào công ty của họ để 

truyền cảm hứng vào các dự án với mong muốn có được thành công đáng kể.  

 Khi Bob McCool trở thành người đứng đầu của ExxonMobil vào năm 

1992, ông đã làm sáng tỏ một điều rằng sự thực thi trong quá khứ không còn đúng 

với hiện tại nữa; mọi thứ phải thay đổi. Làm việc với nhóm lãnh đạo của mình, ông 

đã phát triển một tầm nhìn và chiến lược để làm thế nào có thể thay đổi để gặt hái 

được thành công. Bảng điểm cân bằng đóng vai trò là một công cụ quan trọng trong 

quá trình này. Bảng điểm cân bằng giúp tạo ra một chiến lược đơn và hợp nhất. 

Những người đứng đầu của bộ phận phục vụ - tiếp thị, nguồn nhân lực và công 
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nghệ thông tin – bao gồm cả thành viên của nhóm lãnh đạo đảm bảo rằng thông tin 

về khách hàng, con người và công nghệ được kết hợp chặt chẽ trong kế hoạch và tư 

duy chiến lược. Một vài thành phần then chốt đã không được quan tâm đúng mức ở 

các cuộc thảo luận trong quá khứ. Trách nhiệm đối với các phần nhỏ của chiến lược 

giờ đây đã được thiết lập bên trong nhóm một cách rõ ràng và sáng sủa hơn. 

 McCool và Brian Baker đóng vai trò trọng tâm trong sự giao tiếp chiến 

lược mới và Bảng điểm cân bằng đối với công ty, phân chia hệ thống đền bù mới 

thông qua bảng điểm và sửa lại kế hoạch, dự thảo ngân sách để ủng hộ chiến lược. 

Họ cũng củng cố chiến lược và bảng điểm khi có cơ hội, đặc biệt là trong những 

cuộc họp mặt với các nhà quản lý và công nhân. 

3. Kết quả đạt được sau 1 năm áp dụng Bảng điểm cân bằng của tập đoàn dầu 

khí ExxonMobil 

 Mùa đông năm 1995 (quý đầu tiên) ấm một cách bất thường ở Bắc Mỹ. Sản 

lượng dầu đốt cung cấp cho gia đình và khí ga tự nhiên bị giảm xuống mức trung 

bình, và tổng thu nhập của Mobil có thể dẫn đến việc thâm thủng ngân sách. Tháng 

4 năm 1995, McCool chỉ đạo một cuộc họp tại cơ quan cấp cao để xem xét lại các 

kết quả của quý đầu. Tất cả mọi người bước vào phòng đều cảm thấy run, như thể 

họ biết rằng sự thực thi tài chính đã bị giảm xuống dưới mức mong đợi và việc kết 

quả tài chính thấp sẽ khiến cho nhiều người bị xa thải. McCool đã bắt đầu những 

nhận xét của ông bằng việc đưa ra các kết quả của quý đầu đã sụt giảm nghiêm 

trọng so với kế hoạch đề ra. Nhưng ông tiếp tục với một cách gây kinh ngạc: 

 Từ những gì mà tôi thấy, chúng ta đã có một quý tốt mặc dù các kết quả tài 

chính thật đáng thất vọng. Nguyên nhân của các kết quả không mong muốn này 

được cho là bởi mùa đông ấm lên một cách bất thường nên sản lượng bán khí ga tự 

nhiên và dầu đốt trong nhà bị giảm xuống. Như các bạn biết, đây cũng là quý đầu 

tiên mà chúng ta sử dụng Bảng điểm cân bằng, vì vậy tôi có thể thấy sự thi hành 

thông qua một bộ các thông số hiển thị. Chia sẻ thị trường trong phân khúc khách 

hàng chủ chốt của chúng ta là trên hết. Phí tổn hoạt động nhà máy lọc dầu giảm 

xuống. Và các kết quả từ sự thỏa mãn công nhân của chúng ta theo khảo sát là rất 

cao. Trong tất cả các lĩnh vực mà chúng ta kiểm soát, chúng ta đã đi theo đúng 
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hưởng của kim la bàn. Chúng ta thực sự có một quý đầu rất tốt. Hãy tiếp tục làm tốt 

công việc.[18] 

 Người nghe hoàn toàn bị bất ngờ. Trước đây chưa từng có nhà lãnh đạo cấp 

cao nào của công ty chúc mừng và khuyến khích họ sau một kết quả tài chính tồi tệ 

và đáng thất vọng như vậy. Nhưng McCool đã nhìn thấy gì? Kết quả tài chính như 

vậy là do những điều kiện khác thường bên ngoài mà nhân viên không thể kiểm soát 

được. Các thước đo phi tài chính trong bảng điểm, cái mà các nhân công có thể chi 

phối và kiểm soát, tất cả đang chuyển động theo chiều hướng đầy triển vọng. 

McCool khẳng định niềm tin của ông trong chiến lược khi ông tự tin nói với công 

nhân về việc tiếp tục công việc, tiếp tục cải tiến các thước đo trong bảng điểm. Và 

sự tin tưởng của ông sớm được chứng thực: giai đoạn cuối của năm, ExxonMobil 

trở thành một tập đoàn có lợi nhuận cao nhất trong ngành. 

 Trong giai đoạn ngắn, các kết quả tài chính có thể bị ảnh hưởng bởi các 

nhân tố mang tính tạm thời – thời tiết, lãi suất, tỉ giá hối đoái thay đổi, giá cả năng 

lượng, và chu kỳ kinh tế. Nhưng cái để xác định tình trạng của công ty trong giai 

đoạn lâu dài là nó có vị trí như thế nào đối với các công ty cạnh tranh. Nếu các công 

ty có thể tiếp tục đầu tư, thậm chí ngay cả khi nền kinh tế đang suy giảm, trong mối 

quan hệ khách hàng, quá trình cải tiến, phát triển sản phẩm mới, và năng lực của 

nhân công, họ có thể cải thiện vị trí của mình có liên quan đến các công ty cạnh 

tranh, vì thế khi các môi trường bên ngoài được cải thiện, họ sẽ thu được lợi nhuận 

cao hơn so với trung bình ngành.  

 Tóm lại, ExxonMobil đưa dự án Bảng điểm cân bằng vào sử dụng năm 

1994. Vào năm tiếp theo 1995, là năm đầu tiên ExxonMobil thu được hiệu quả từ 

bảng điểm. Để mở rộng kết quả được trình bày ở chương 1, chúng tôi lựa chọn dữ 

liệu từ công ty trong vòng năm năm từ 1994 đến 1998 (cuối năm 1999, Mobil hợp 

nhất với Exxon thành ExxonMobil).  

 Chiến lược năng xuất đã tạo ra 20% sự giảm giá của sản phẩm dầu mỏ, tiếp 

thị và chuyển đổi một galông (4,54 lít) của dầu lửa. ExxonMobil sản xuất tương 

đương với 12 tỉ galông của dầu lửa hàng năm, vì thế mà chỉ một sự thay đổi nhỏ 

trong giá cả của mỗi galông cũng là một điểm mấu chốt có ảnh hưởng to lớn. Việc 
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tận dụng tài sản sẵn có đã tạo ra những sự cải tiến hơn nữa trong sự quay vòng vốn. 

Chiến lược năng xuất sử dụng một số yếu tố then chốt sau để được hoàn thành: 

 - Chất lượng sản phẩm đã cải tiến hàng năm trong vòng 4 năm liên tiếp 

 - Sản lượng thua lỗ hàng năm giảm xuống 70% 

 - Các tai nạn lao động giảm xuống 80% 

 - Các tai nạn liên quan tới môi trường giảm xuống 63%  

Chiến lược tăng trưởng, với những giá trị mới được xác định mục tiêu cho 

phân khúc khách hàng, nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, định hướng cho việc gia 

tăng thu nhập thông qua mua bán những sản phẩm không liên quan đến xăng dầu cũng 

như làm tăng sản lượng dầu hỏa để đưa sản lượng trung bình trong nền công nghiệp 

tăng lên hơn 2% mỗi năm. Sự đổi mới của ExxonMobil là Speedpass -  một trong 

những cách thức của sự phục vụ nhanh chóng. Đào tạo nghiệp vụ cho người buôn bán, 

nâng cao chất lượng của chuyên gia và đem lại sự phục vụ thân thiện.  

Không có thành công nào có thể xuất hiện mà không có một sự thay đổi hoàn 

toàn về văn hóa ở những nền tảng cơ bản của công ty. Khảo sát về nguồn nhân lực 

hàng năm chỉ ra rằng chỉ có 20% của lực lượng lao động hiểu được chiến lược của 

Mobil vào năm 1994. Năm 1998, nhận thức và sự hiểu biết về chiến lược của Mobil 

tăng lên 80%. 

Tóm lại: ExxonMobil đã ứng dụng năm nguyên tắc sau để thực hiện Bảng điểm cân 

nhằm gặt hái thành công trong quá trình hoạt động: 

- Đưa chiến lược đến với các giai đoạn hoạt động 

- Xắp xếp tổ chức đối với chiến lược 

- Tạo ra chiến lược công việc hằng ngày của mọi người 

- Tạo ra một quá trình chiến lược liên tục 

- Tổ chức tập hợp các thay đổi thông qua ban lãnh đạo cấp cao 

Bằng việc ứng dụng những nguyên tắc này, ExxonMobil đã kết hợp và sắp 

xếp toàn bộ công ty đến chiến lược mới. Với sự tập trung và sự liên kết, mang lại sự 
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hài lòng nhưng không ngạc nhiên rằng ExxonMobil có thể thực thi chiến lược mới 

của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

II. Việc sử dụng Bảng điểm cân bằng trên thế giới 

1. Thực trạng sử dụng Bảng điểm cân bằng trên thế giới 

 Bảng điểm cân bằng được Robert Kaplan, trường Kinh doanh Havard và 

David Norton, sáng lập viên của công ty tư vấn Công nghệ thong tin, khởi xướng 

vào những năm đầu của thập niên 1990. Hiện tại có khoảng một nửa trong số 1000 

công ty trong danh sách Fortune 1000 sử dụng phương pháp này. Lý thuyết Bảng 

điểm cân bằng tưởng như khô khan, chỉ áp dụng trong quản trị doanh nghiệp bỗng 

trở nên sinh động và hiệu quả bất ngờ khi ứng dụng vào điều hành của các chính 

phủ, các cơ quan công quyền. Tất cả những tổ chức và ngành nghề này đều đạt 

được rất nhiều thành công to lớn 

 Hiện nay, ước tính có khoảng 30-40 nước có DN sử dụng Bảng điểm cân 

bằng, ở khắp các khu vực trên thế giới, trong đó tại Mỹ, ước tính có khoảng 65% – 

70%  doanh nghiệp đang áp dụng BSC. Điều này đồng nghĩa với việc Bảng điểm 

cân bằng không bao giờ ngủ, vì nó được áp dụng ở các nước trải dài khắp các múi 

giờ. Trong đó, khu vực dịch vụ sử dụng Bảng điểm cân bằng nhiều hơn khu vực sản 

xuất: dịch vụ tài chính, viễn thông... bởi họ có liên hệ trực tiếp với khách hàng. Khu 

vực sản xuất bị hạn chế trong mối liên kết từ doanh nghiệp tới khách hàng. Trong 

lĩnh vực dịch vụ, mỗi nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng, vì thế, việc khiến 

cho mỗi nhân viên hiểu tầm quan trọng của mục tiêu và hướng quan hệ khách hàng 

theo mục tiêu đó tốt hơn.    

 Theo khoa kinh tế trường đại học Harvard, Bảng điểm cân bằng là 1 trong 

15 khái niệm quản lý quan trọng đã được giới thiệu rộng rãi qua các phương tiện 

thông tin đại chúng. Từ khi được giới thiệu năm 1992, Bảng điểm cân bằng là một 

trong những đề tài hấp dẫn đối với những nhà nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh 

vực kinh tế. Bảng điểm cân bằng cũng là một trong vài quyển sách bán chạy nhất 

vào thời điểm đó. Nhưng hầu hết các quyển sách lúc bấy giờ chỉ tập trung ứng dụng 

trong những doanh nghiệp lớn có tầm cỡ quốc tế và các ví dụ thường được lấy từ 
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những doanh nghiệp có vốn kinh doanh hàng tỉ đô la như: Mobil and CIGNA, ABB, 

Skandia, SKF and Halifax. Sở dĩ như vậy là vì những doanh nghiệp này có rất nhiều 

thử thách trong các hoạt động như đối thoại, cộng tác kiểm soát. Việc chuyên môn 

hóa nhiệm vụ và các vị trí trong các hệ thống cấp bậc của doanh nghiệp luôn được 

đòi hỏi nhằm hỗ trợ cho các phạm vi hoạt động, chính điều này làm cho các hình 

thức thay đổi trở nên khó khăn hơn trong các doanh nghiệp lớn. 

 Thực tế cho thấy có nhiều doanh nghiệp đã không triển khai Bảng điểm cân 

bằng trong thời điểm thuận lợi, vì dù không có hệ thống quản trị mạnh, thì doanh 

nghiệp vẫn đang thành công và kết quả doanh thu vẫn tăng. Đối với những doanh 

nghiệp đang gặp khó khăn, nhu cầu áp dụng Bảng điểm cân bằng trở nên bức thiết 

hơn. Họ cần một hệ thống quản trị mang tính nguyên tắc, có cơ sở, nền tảng, để chỉ 

đạo những vấn đề doanh nghiệp có thể làm và đưa ra những quyết định ưu tiên hết 

sức khó khăn.Ví dụ, khi bạn có một quy trình, bạn cần xác định biện pháp, xác định 

các ý tưởng chiến lược để triển khai và cần ngân quỹ cho việc triển khai các ý tưởng 

chiến lược đó. Thật không may, vào thời điểm khó khăn, rất nhiều ý tưởng phải bị 

xem lại và bỏ sang một bên cùng với việc cắt giảm ngân sách.  

Những doanh nghiệp tốt nhất biết rằng khi khủng hoảng chấm dứt, họ phải ra 

khỏi khủng hoảng để tiến tới giai đoạn phát triển tiếp theo, thậm chí còn khó 

khăn hơn trước. Muốn đạt được điều đó, họ cần phải tiếp tục đầu tư vào năng lực 

con người, quan hệ khách hàng và các sáng kiến cải tiến. Trong khó khăn, doanh 

nghiệp có thể ngừng thực hiện nhiều sáng kiến, ý tưởng, có thể giảm đầu tư vào một 

số vấn đề, sa thải một số nhân viên để tồn tại và thoát ra khỏi thời điểm ngặt nghèo, 

nhưng họ phải tiếp tục theo đuổi việc xây dựng năng lực nhân sự, ngay cả trong giai 

đoạn đi xuống, để xây dựng một doanh nghiệp mạnh hơn. Bạn cần xác định phải tập 

trung nguồn lực vào vấn đề, mục tiêu, dự án nào nhằm có được năng lực tốt hơn cho 

tương lai. 

Những cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy khả năng lập kế hoạch chiến lược 

của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên việc điều hành và phát triển của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, những kết luận này cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(SMEs) sẽ gặp thách thức trong việc cải tiến cho quá trình lập kế hoạch chiến lược 
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phù hợp với lợi thế cạnh tranh, cũng như việc trở thành một tổ chức “gọn nhẹ” và 

có khả năng phản ứng nhanh với thị trường. 

 Trên thực tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có “thói quen” sử dụng 

Bảng điểm cân bằng, điều này không có nghĩa là Bảng điểm chỉ ứng dụng cho các 

doanh nghiệp lớn. Bằng việc phát triển phương pháp luận Bảng điểm cân bằng sẽ 

giúp tăng cường sự thích hợp đối với các danh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ vạch ra chiến lược cho từng mục tiêu cụ thể, thứ tự ưu tiên trên 

nền tảng thống nhất là lí do mà các danh nghiệp này thích hợp hơn với những giá trị 

của Bảng điểm cân bằng. 

 Theo thời gian, Bảng điểm cân bằng sẽ phát triển trở thành trọng tâm của 

hoạt động giao tiếp và phương pháp đo lường thành quả hoạt động của doanh 

nghiệp. Bảng điểm giúp cho các ban quản trị có thể diễn giải, đối thoại và giám sát 

việc thực thi các chiến lược thông qua sử dụng hệ thống liên kết bên trong với mục 

tiêu dài hạn của doanh nghiệp. 

 Đạt được một kết quả thực hiện sẽ ảnh hưởng đến công ty của bạn theo một 

số cách khác nhau- đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, khách 

hàng, nội bộ công ty và triển vọng tăng trưởng. Trong một thế giới nơi mà chín 

trong số mười tổ chức thất bại trong việc thực hiện các chiến lược của họ, 70% các 

tổ chức sử dụng quy trình chính thức để quản lý chiến lược có hiệu quả cao hơn các 

tổ chức khác. Dưới đây là vài ví dụ về giá trị thực hiện cho khách hàng mà các công 

ty đã đạt được khi nhận sự tư vấn của Palladium: 

 * Marriott Vacation Club (Mỹ) đã thấy lợi nhuận hoạt động tăng 80%, và 

được khách hàng của nó đánh giá là “dễ dàng hợp tác kinh doanh” tăng 70% và số 

nhân viên hiểu được chiến lược tăng từ 74% lên 86%. 

 * Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ đã đạt được mức tăng lợi nhuận dòng 

117%, xếp hạng tín dụng Mood”s/ S+ P tăng (A2/BBB lên A1/A) và ngân hàng này 

trở thành thương hiệu số một trong số các tổ chức tài chính Nhật Bản. 

 * SOHO tại Indonesia chứng kiến doanh thu tăng 65%, cả thị phần và xếp 

hạng sự hài lòng khách hàng đều tăng gấp đôi, và thời gian để một sản phẩm chủ 

lực dẫn đầu giảm từ 25 ngày xuống còn 2 ngày . 
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 * InfoSys chứng kiến doanh thu tăng 310%, doanh thu sản phẩm mới tăng 

48% và nó được xếp hạng là công ty quản lý tốt nhất Ấn Độ. 

 Như những ví dụ trên đã minh hoạ rõ, xuyên suốt các ngành công nghiệp 

và xuyên khắp các lục địa, khi bạn có thể liên kết thành công việc hình thành và lên 

kế hoạch chiến lược với việc tiến hành thực hiện, bạn đạt được giá trị sáng tạo- một 

giá trị thực hiện. 

2. Bài học thành công của những tập đoàn tên tuổi trong việc ứng dụng Bảng 

điểm cân bằng 

 Không phải ai cũng có những đóng góp quan trọng cho nghệ thuật kinh 

doanh và đặc biệt là khoa học chiến lược kinh doanh như Robert S. Kaplan. Bảng 

điểm cân bằng của ông là một công cụ hàng đầu để sắp xếp các hành động hiện thời 

của một công ty với những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Hệ thống quản lý kết quả 

hoạt động này giúp các nhà lãnh đạo kinh doanh xác định rõ tầm nhìn chiến lược 

của họ và lái con người, các đơn vị kinh doanh và nguồn lực hướng về một chiến 

lược thống nhất. 

 Những công ty tên tuổi đã gặt hái được rất nhiều thành công từ phương 

pháp này phải kể tới Walt Disney trong ngành công nghiệp giải trí, UPS trong lĩnh 

vực giao nhận vận tải, Siemens trong lĩnh vực sản xuất... và  nhiều trường đại học 

danh tiếng. Ở Việt Nam, hiện có một số tập đoàn tên tuổi và có sự tham gia của đối 

tác nước ngoài như tập đoàn FPT, Phú Thái, GaMi... cũng đang áp dụng hiệu quả 

mô hinh này. 

1.1. UPS: Kéo khách hàng trở lại nhờ Bảng điểm cân bằng 

 Trong giai đoạn tình trạng nợ chồng chất, công ty dịch vụ chuyển phát 

nhanh UPS của Mỹ (United Parcel Service) đã bắt đầu thực hiện thực thi Bảng điểm 

cân bằng. Trên thực tế, UPS là một trong những công ty có sức lôi cuốn khách hàng 

nhất trong ngành công nghiệp giao nhận trong hơn một thập kỷ. Nhưng UPS vẫn 

muốn tiếp tục cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh hơn nữa. Và họ đã làm được 

điều này sau khi thực hiện Bảng điểm cân bằng. Họ sắp xếp và hướng tầm nhìn cho 

tương lai để đảm bảo rằng mỗi nhân công đều hiểu rằng những đóng góp của anh ta 

có ảnh hưởng như thế nào tới kết quả hoạt động cuối cùng của công ty. 
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 Một nhà quản lý của UPS đã mô tả tác động của quá trình chuyến đổi sau 

khi thực hiện chương trình Bảng điểm cân bằng như sau: “Nhà cung cấp dịch vụ khi 

đứng trước khách hàng giờ đây như một người bán hàng, quảng bá về công ty và 

phát triển doanh thu bán hàng”. Kết quả là UPS được vinh danh là Công ty của năm 

1999 do tạp chí Forbes bình chọn. 

 Sức mạnh của phương pháp tiếp cận Bảng điểm cân bằng nằm ở quá trình 

điều chỉnh, sắp xếp tầm nhìn và nhiệm vụ xuyên suốt tổ chức, giúp các nhân viên 

thấy được giá trị của mình. Mỗi nhân viên cần phải biết những đóng góp của họ có 

ảnh hưởng như thế nào tới tổ chức. Khi nhận thấy đang dần mất khách hàng, các 

nhà lãnh đạo của UPS đã yêu cầu nhân viên gọi điện trực tiếp cho từng khách hàng 

hiện thời để xác định rõ những mong muốn của họ, và sau đó chào mời những gói 

dịch vụ phù hợp hơn với những mong muốn của họ. Quá trình này đòi hỏi các nhân 

viên học cách đặt câu hỏi cho khách hàng và thu thập phản hồi của họ để cải tiến. 

UPS đã giảm được 75% số khách hàng bỏ đi và học được cách thay đổi dịch vụ để 

duy trì lợi thế cạnh tranh. 

1.2. Tập đoàn Hilton: Chiến lược marketing đặc biệt từ Bảng điểm cân bằng 

 Tập đoàn khách sạn Hilton đã bắt đầu áp dụng Bảng điểm cân bằng từ năm 

1997 và kể từ đó họ đã coi phương pháp là nền tảng để chuyển từ tầm nhìn chiến 

lược của công ty sang chiến lược marketing, quản lý thương hiệu và quá trình hoạt 

động cũng như một loạt các nhóm cấu thành khác bao gồm cả khách sử dụng dịch 

vụ của khách sạn, các cổ đông của công ty và các nhân viên của Hilton. Bảng điểm 

cân bằng của Hilton không chỉ giữ điểm mà còn phục vụ theo cách xác định và ưu 

tiên những hoạt động sẽ có thể cải thiện điểm, thực thi hành động đúng đắn và ghi 

nhận sự cải thiện.  

 Chuỗi giá trị của Hilton cho thấy sự nổi bật của cải thiện không ngừng giữa 

những mắt xích khác kết nối tầm nhìn và chiến lược với marketing, hệ thống điều 

hành và tài chính. Trước hết chiến lược của công ty được kiểm tra về khả năng có 

thể nuôi dưỡng tầm nhìn hay không. Sau đó chiến lược và các chiến thuật marketing 

được phát triển, kết quả tạo ra những chỉ số thể hiện kết quả hoạt động cụ thể và các 

mục tiêu hợp thành bảng điểm cân bằng. 

 Hilton đặt ưu tiên hàng đầu cho việc cải thiện các chiến lược, quá trình 

kinh doanh, và bảng điểm cân bằng hướng tới việc đảm bảo rằng những nhân tố 
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thúc đẩy giá trị mô tả chân thực cách thức công ty có thể thực hiện tốt nhất những 

mục tiêu đề ra. Cải thiện liên tục không ngừng của bảng điểm cân bằng Hilton là 

một quá trình đa giai đoạn nhằm xác định chính xác phương hướng hành động.  

 Mặc dù đã có thương hiệu nổi tiếng, Hilton vẫn chú ý thu hút khách sử 

dụng dịch vụ ngay từ những lần đầu tiên, duy trì khả năng lợi nhuận ổn định, trong 

dài hạn dựa vào sự trung thành của khách hàng. Tuy nhiên khi sử dụng Bảng điểm 

cân bằng, Hilton đã có thể tăng hơn 3% lợi nhuận biên so với những khách sạn cung 

cấp dịch vụ đầy đủ khác. Trong giai đoạn 2000 – 2002, kết quả này đã chuyển thành 

quá trình gia tăng 100% trên giá cổ phiếu của tập đoàn. 

 Các tác giả của công trình Bảng điểm cân bằng đã ví công việc quản lý 

kinh doanh chỉ với những con số tài chính ngày nay cũng giống như bay bằng máy 

bay chỉ sử dụng một công cụ. Họ nói: “Thật là nực cười khi bay bằng máy bay mà 

chỉ sử dụng máy đo nhiên liệu như một dụng cụ đo lường của chuyến bay”. Sử dụng 

Bảng điểm cân bằng cho phép một tổ chức vượt xa ra ngoài những con số tài chính 

đo lường hiện tại để tiến xa hơn tới những chỉ số dự báo khả năng sinh lời trong 

tương lai. 

1.3. Bí quyết của ExxonMobil – một trong những ví dụ thành công nhất thế giới 

trong áp dụng mô hình Balanced Scorecard 

 Có hai căn cứ để đo lường sự tăng trưởng: Doanh số có tăng với cùng 

khách hàng hiện có hay không và doanh nghiệp có phát triển thị trường mới, sản 

phẩm mới, khách hàng mới – tức là tạo nguồn để có doanh số mới không? 

 Để trả lời câu hỏi trên, ExxonMobil xác định cần phải làm gì đó khác biệt 

để tốt hơn đối thủ cạnh tranh – và đó chính là tâm điểm chiến lược, để cải thiện vị 

trí trong thị trường khai thác và kinh doanh các sản phẩm xăng dầu đầy khắc nghiệt 

của Mỹ.   

 Để thực hiện mục tiêu trở thành nhà cung cấp chiếm thị phần lớn nhất, 

ExxonMobil quyết tâm nhắm tới 3 trong 5 phân đoạn thị trường, sẽ chiếm tổng số 

60% người tiêu dùng Mỹ. Họ còn là những người khá giả, sẵn sàng trả mức cao hơn 

nếu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tốt hơn.  

 Họ đã thực hiện việc cung cấp dịch vụ tiện nghi, thuận lợi, đầy đủ nhất tại 

những trạm xăng dầu: từ nhân viên bán hàng thân thiện, giao dịch nhanh chóng đến 
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những cửa hàng tiện lợi, nhà vệ sinh sạch sẽ. Mobil còn nhờ một bên thứ ba độc lập, 

hàng tháng đến mua hàng và chấm điểm.  

 Kết quả, từ chỗ là doanh nghiệp có lợi nhuận kém nhất trong ngành ở Mỹ, 

chỉ một năm sau khi thực hiện Bảng điểm cân bằng (1995), Mobil đã nhảy vọt lên 

vị trí số 1 về lợi nhuận và giữ vững ngôi vị trong nhiều năm sau, mặc dù 

ExxonMobil là hãng tính giá xăng cao nhất tại các trạm xăng. Có được kết quả 

ngoạn mục trên là nhờ vào sự hài lòng, trung thành của khách hàng thông qua việc 

đo lường chất lượng phục vụ, quan hệ với khách hàng. 

 Chiến lược trên của ExxonMobil được thực hiện một cách công khai, các 

thiết bị, quy trình sản xuất của hãng không có gì khác biệt so với các đối thủ cạnh 

tranh nhưng bí quyết của họ là luôn thực hiện tốt hơn, công cụ đo lường được sử 

dụng ở đây chính là thẻ điểm cân bằng. 

 Tuy nhiên, có một khoảng trống giữa tầm nhìn của lãnh đạo và hành động 

của nhân viên. Một chiến lược được các nhà lãnh đạo đưa ra nếu không đo lường 

được thì sẽ không có cách gì để quản lý và đạt kết quả mong muốn. Còn với nhân 

viên, họ thường tỏ ra bối rối không rõ thực hiện chiến lược này thế nào, chiến lược 

này liên quan gì đến công việc hàng ngày của họ, họ phải làm gì khác đi hoặc tốt 

hơn so với trước, đồng thời họ đặt câu hỏi: Nếu làm như thế thì tôi sẽ được cái gì? 

Theo GS. Robert S.Kaplan, để hiện thực hóa được tầm nhìn của lãnh đạo, công cụ 

Bảng điểm cân bằng sẽ giúp lấp đầy khoảng trống kể trên, để đạt được sự phối hợp 

hài hòa, nhịp nhàng ở từng thành viên của doanh nghiệp 

 Tóm lại, mỗi doanh nghiệp cần phải vận hành phương thức: lợi nhuận có 

được là từ hàng giờ làm việc chăm chỉ và mồ hôi nước mắt của tất cả các nhân viên 

đều phải dựa trên cùng một chiến lược chung. Mỗi hành động, công việc của các 

nhân viên đều là để góp phần hiện thực hóa mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp 

III. Phƣơng hƣớng ứng dụng Bảng điểm cân bằng tại Việt Nam 

 Tháng 11/2007, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên WTO, tham 

gia vào cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Do đó, Việt Nam sẽ xuất khẩu nhiều hơn 

ra nước ngoài đồng thời các nước cũng bán hàng vào Việt Nam nhiều hơn. DN có 

nhiều cơ hội cũng như cạnh tranh hơn. Doanh nghiệp Việt Nam cần bảo vệ thị 
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trường khi đã gia nhập WTO, mở rộng ra các thị trường mới. Vì thế, chiến lược rất 

quan trọng. Và hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động khác đi và tốt 

hơn, giảm chi phí và tăng trách nhiệm. Tuy nhiên, có một chiến lược là chưa đủ. 

Cần sử dụng hệ thống để hiện thực hóa chiến lược. Đó là Bảng điểm cân bằng. 

 Theo khảo sát của Vietnam Report  tháng 1/2009, có 68% doanh nghiệp 

trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) đã và đang triển khai áp 

dụng các công cụ đánh giá, đo lường chiến lược cho doanh nghiệp [4]. Con số khá 

ấn tượng này cho thấy các doanh nghiệp lớn của Việt Nam có sự chủ động trong 

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

doanh nghiệp.  

 Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhận thức rõ mối quan hệ giữa xây 

dựng chiến lược với điều hành và phát triển doanh nghiệp, ngày càng quan tâm đến 

gắn kết tầm nhìn chiến lược với thực tiễn hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đây chắc 

chắn là một tiền đề tốt để các doanh nghiệp tiến những bước vững chắc  trong xây 

dựng kế hoạch chiến lược phù hợp với lợi thế cạnh tranh của mình và phản ứng 

nhanh chóng với những thay đổi của thị trường.  

 Số liệu khảo sát cho thấy trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, 

hiện có 7% doanh nghiệp đang áp dụng và 36% doanh nghiệp đang có kế hoạch áp 

dụng BSC trong quá trình xây dựng chiến lược của mình [4]. Trong bối cảnh trình 

độ quản trị công ty nói chung tại các doanh nghiệp Việt Nam, đây là một con số 

thống kê ấn tượng.  

 Các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang sử dụng BSC nhằm giúp cân 

bằng các chỉ số tài chính đã có trong quá khứ và triển vọng tài chính trong tương lai. 

Đồng thời, BSC cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hoạch định và áp dụng các 

chiến lược khác nhau trong những biến động thăng trầm của nền kinh kế. Có thể nói 

mô hình BSC như một công cụ đặc biệt giúp nhìn xuyên qua những đám mây mù 

của thị trường là sự lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp đặc biệt trong môi trường 

kinh doanh bất ổn hiện nay.  

 Trong quản trị chiến lược có các khái niệm nền tảng như Sứ mệnh 

(Mission), Tầm nhìn (Vission), Mục tiêu (Objective). Sứ mệnh là chức năng chính 

http://www.vnr500.com.vn/
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của doanh nghiệp, trả lời câu hỏi tại sao doanh nghiệp tồn tại. Tầm nhìn là những 

mục đích chính doanh nghiệp muốn đạt được trong thời gian dài hạn (1-5 năm). 

Tầm nhìn rất quan trọng vì nó giúp doanh nghiệp định hướng hoạt động của mình, 

giúp những đối tác liên quan (người lao động, nhà cung cấp, khách hàng…) biết 

được công ty làm gì, đem lại điều gì cho họ và cách thức đem lại cái đó như thế 

nào? Mục tiêu cụ thể hoá tầm nhìn của doanh nghiệp bao gồm những chỉ tiêu rõ 

ràng, khả thi, trong một thời gian ngắn hạn.  

 Để đạt được vị trí ngày càng cao và vững chắc, chắc chắn các doanh nghiệp 

lớn đều có chiến lược phát triển riêng của mình. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, 

các doanh nghiệp này có thể sử dụng mô hình BSC để rà soát lại các chiến lược đã 

được hoạch định. Trong mô hình BSC, chiến lược được coi là hạt nhân, là trung tâm 

của hệ thống khép kín với những khía cạnh như Tài chính, Quá trình kinh doanh nội 

bộ, Nghiên cứu và tăng trưởng, Khách hàng. 

Nhằm giúp nhân viên hướng tới mục tiêu chung của tổ chức, điều quan trọng là cần 

phải hòa hợp giữa tầm nhìn lãnh đạo và yếu tố quản lý trong từng phòng ban, từng 

đơn vị kinh doanh của tổ chức. Điều khiến không ít các tổ chức bối rối là đề ra 

chiến lược rồi nhưng làm thế nào để hiện thực hóa chiến lược ấy. Điều quan trọng là 

không thể chỉ nói với nhân viên tầm nhìn, chiến lược của tổ chức, mà cần phải cho 

họ thấy tầm nhìn chiến lược đó liên quan gì đến công việc hàng ngày của họ, những 

nhân viên đó cần phải làm gì khác đi hay tốt hơn và họ đang làm việc vì điều gì. 

Khi nhân viên hiểu được điều đó, chắc chắn khoảng trống giữa tầm nhìn của lãnh 

đạo và nhận thức của nhân viên cấp dưới sẽ được thu hẹp lại. 

 Với kinh nghiệm triển khai và áp dụng mô hình này ở các doanh nghiệp 

trên thế giới, thách thức chính là sự thay đổi nhận thức, từ việc cho rằng đây không 

chỉ là vấn đề hệ thống quản lý giá trị, mà là kênh giao tiếp, kết nối các thành viên 

trong nội bộ doanh nghiệp, để mọi người làm việc cùng nhau đạt tới mục tiêu chiến 

lược chung. Còn rào cản lớn nhất của việc nhận thức là sự thiếu cam kết của chính 

giới lãnh đạo doanh nghiệp. Để có thể hành xử được như lãnh đạo của Tập đoàn 

cung cấp xăng dầu và khí đốt lớn nhất thế giới Exxon Mobil không hề đơn giản. Họ 

biết cách giúp tất cả nhân viên hiểu chiến lược của tập đoàn là gì và làm thế nào để 
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mỗi người có thể đóng góp cho chiến lược đó. Một khi vượt qua được rào cản này, 

phần việc còn lại rất đơn giản. Để thực hiện được điều này, các doanh nghiệp Việt 

Nam cần phải xác định được ứng dụng các biện pháp quản lý mới trong doanh 

nghiệp là rất quan trọng nhưng nó không đơn thuần chỉ là hệ thống quản lý. Nhóm 

các nhà quản lý cấp cao phải xem đây là cơ hội để giao tiếp tốt hơn với các nhân 

viên của mình, giúp nhân viên hiểu hơn mục tiêu mà tổ chức hướng tới và cải thiện 

công việc của họ theo hướng đóng góp cho mục tiêu chung đó. Khi nhân viên hiểu 

được điều đó, chắc chắn khoảng trống giữa tầm nhìn của lãnh đạo và nhận thức của 

nhân viên cấp dưới sẽ được thu hẹp lại. 

 Bên cạnh việc áp dụng Bảng điểm cân bằng cho doanh nghiệp, Việt Nam 

hoàn toàn có thể áp dụng thành công trong chính phủ và cơ quan công quyền. Hiện 

nay, ở những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, hầu hết không hoạt động theo 

một mô hình lý tưởng. Các nhà lãnh đạo chủ yếu quản trị trong ngắn hạn, họ tiến 

hành những hoạt động để được tái đắc cử hơn là theo đuổi chiến lược quốc gia dài 

hạn. Điều này sẽ gây khó khăn cho các quốc gia đầu tư vào năng lực dài hạn: giáo 

dục, y tế, cơ sở hạ tầng… và động lực dài hạn là kinh tế và cải cách. Chính vì vậy, 

việc tạo dựng chiến lược dài hạn cho các quốc gia này nói chung, và cho Việt Nam 

nói riêng là hết sức cần thiết. 

 Hiện nay, một số nước đã phát triển bản đồ chiến lược quốc gia trong kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mình. Quốc gia đầu tiên áp dụng là Brazil, ở 

những tỉnh quan trọng, chính quyền cấp tỉnh tự quyết định và triển khai ở địa 

phương của mình. Còn về phía Việt Nam, trong bối cảnh là một nước đang phát 

triển, với nhiều hạn chế về hệ thống thông tin, trình độ quản trị, sự gắn kết giữa các 

bộ, ngành, địa phương, thì việc áp dụng Bảng điểm cân bằng trong quản trị và điều 

hành quốc gia phụ thuộc chính vào sự lãnh đạo và nhà lãnh đạo, không chỉ người 

đứng đầu đất nước mà cả lãnh đạo của các bộ, ngành. Họ cần phải khẳng định mong 

muốn xây dựng bộ máy hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho nhân dân, và có thể mở 

rộng ý tưởng đó qua cách thức hoạt động của bộ và kết quả thực tế. Sau khi đạt 

được thành công ở địa phương, gặt hái được những kinh nghiệm, thúc đẩy khái 

niệm ở những nơi đó, thì sẽ mở rộng mức độ áp dụng Bảng điểm cân bằng trên toàn 
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quốc gia. Nếu làm được như vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể áp dụng Bảng điểm 

cân bằng trong điều hành chính phủ và các cơ quan công quyền.Con thuyền đất 

nước chỉ lướt tới đích nếu các tay chèo nhịp nhàng, phối hợp; một đất nước nếu 

muốn phát triển mạnh, mỗi địa phương, mỗi bộ ngành, mỗi thành phần trong nền 

kinh tế cần phải cùng nhau làm việc để đạt được mục tiêu chung. Để đạt được điều 

đó, cần phải phát huy được hết tiềm năng của người dân, của doanh nghiệp giúp đất 

nước thoát khỏi khó khăn và đẩy mạnh hơn nữa tốc độ phát triển. 
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KẾT LUẬN 

 Các công ty trên thế giới đang ở giữa sự chuyển giao cách mạng. Sự đua 

tranh trong kỷ nguyên công nghiệp đang dần chuyển sang sự đua tranh của kỷ 

nguyên thông tin. Trong suốt thời kỳ công nghiệp, từ 1850 đến 1975, các công ty 

chỉ quan tâm làm sao có thể đạt được lợi ích kinh tế theo quy mô một cách tốt nhất. 

Ngày nay các tổ chức đang phải ganh đua nhau trong môi trường kinh doanh phức 

tạp hơn, bởi vậy mà việc hiểu biết sâu sắc, chính xác mục tiêu, phương thức hoạt 

động của tổ chức mình là điều tối cần thiết. Bảng điểm cân bằng chính là công cụ 

hữu ích giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề này, cũng như cân đối hoàn chỉnh 

các mặt hoạt động để doanh nghiệp phát triển toàn diện và bền vững.  

 Những kết quả mà luận văn thu được: 

- Đã làm rõ đựợc khái niệm, vai trò, ưu nhược điểm của Bảng điểm cân bằng 

cũng như các bước thực hiện một Bảng điểm. 

- Đã đi sâu vào phân tích bốn khía cạnh cũng như các thước đo của Bảng điểm 

cân bằng. 

- Đã làm sáng tỏ việc ứng dụng thành công bảng điểm cân bằng trong tập đoàn 

dầu khí ExxonMobil, và  

- Đưa ra được phương hướng phát triển Bảng điểm cân bằng tại Việt Nam. 

Với những gì đạt được qua luận văn này, tác giả nhận thấy Bảng điểm cân 

bằng đã đem lại hiệu quả cao cho các tập đoàn, và đang có ngày càng nhiều các 

công ty vừa và nhỏ tiếp cận công cụ này ở trên thế giới. Tại Việt Nam hiện đã có 

một số doanh nghiệp sử dụng thành công Bảng điểm cân bằng nhưng vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn trong việc áp dụng. Theo tác giả, nếu được nghiên cứu và học hỏi 

các kinh nghiệm từ sự thành công của nhiều tổ chức đã áp dụng trên thế giới thì các 

doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể áp dụng được Bảng điểm cân bằng, nhất là 

với các doanh nghiệp quy mô lớn. Bởi đây là một phương pháp khó áp dụng, nên 

khi thực hiện, đòi hỏi các doanh nghiệp trên toàn thế giới nói chung cũng như các 

doanh nghiệp của Việt Nam nói riêng một sự đầu tư đáng kể về thời gian, nguồn lực 

con người, và trên hết là sự đồng lòng của toàn doanh nghiệp. 

Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới cô giáo ThS. Đặng Thị Lan, 

người đã nhiệt tình hướng dẫn em viết khóa luận, đồng thời em cũng xin cảm ơn các thầy 

cô giáo trong khoa quản trị kinh doanh đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt luận văn 

này. 
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PHỤ LỤC I 

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ CỦA BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG 

1. Robert S. Kaplan 

 Robert S. Kaplan - cha đẻ mô hình Balanced Scorecard - hiện là Giáo sư 

chuyên ngành kế toán và quản trị tại Trường kinh doanh Harvard, là đồng Chủ tịch 

cấp cao của tập đoàn Palladium Group. Giáo sư Kaplan tham gia giảng dạy tại 

Trường kinh doanh Havard từ năm 1984, sau 16 năm cống hiến tại Trường kinh 

doanh thuộc Đại học Carnegie – Mellon, nơi ông giữ chức Chủ nhiệm khoa từ năm 

1977 tới năm 1983. 

 Ông hoàn thành bằng cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành cơ khí điện tại 

trường Đại học MIT và Tiến sĩ chuyên ngành vận trù học tại trường Đại học 

Cornell. Ông cũng nhận học vị Tiến sĩ danh dự từ trường Đại học Stuttgart (1994), 

Lodz (2006) và Waterloo (2008). 

  Năm 2006, Giáo sư Kaplan được bầu vào Hội vinh danh giới kế toán 

(Accounting Hall of Fame) và nhận giải thưởng cống hiến suốt đời từ Bộ phận kế 

toán quản lý thuộc Hiệp hội Kế toán Hoa Kỳ (AAA). Tháng 12/2004, ông nhận 

được giải thưởng “Năng lực lãnh đạo trong tư duy kinh tế và kinh doanh” của ngành 

viễn thông Italia. Ông cũng có tên trong danh sách 25 nhà tư duy kinh doanh của 

tạp chí Financial Times năm 2005. 

 Kaplan cũng vinh dự nhận giải thưởng Nhà giáo dục kế toán xuất sắc năm 

1988 do AAA trao tặng, giải thưởng CIMA năm 1994 từ Học viện Kế toán quản lý 

(Anh) cho “những đóng góp xuất sắc vì sự nghiệp kế toán”, và giải thưởng “Dịch vụ 

nổi bật” năm 2001 do Học viện Kế toán quản lý trao tặng vì những đóng góp của 

ông cho thực tiễn và cộng đồng học thuật. 

 Các nghiên cứu của Giáo sư Kaplan, các bài giảng và tư vấn về giáo dục 

quản trị, đều tập trung vào vấn đề kết nối hệ thống quản lý hoạt động và chi phí với 

quá trình thực thi chiến lược và điểm mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Ông 

là tác giả của 14 cuốn sách, 17 bài viết cho tạp chí Harvard Business Review, và 

hơn 120 bài báo khác. 



 ii 

2. David P. Norton 

 David P. Norton - người sáng lập và giám đốc của Palladium, và là người 

đồng sáng lập của  Balanced Scorecard Collaborative. Norton từng là Chủ tịch của 

Renaissance Solutions, một công ty tư vấn quốc tế mà ông đồng sáng lập vào năm 

1992. Trước Renaissance, Nortong còn đồng sáng lập Nolan, Norton & Company 

nơi ông là chủ tịch 17 năm trước khi nó bị mua lại bởi Peat Marwick của KPMG. 

 Tiến sĩ Norton có bằng kĩ sư ngành kĩ thuật điện của Học viện bách khoa 

Worcester, bằng cử nhân về nghiên cứu vận hành của Học viện công nghệ Florida, 

bằng cử nhân quản trị kinh doanh của Đại học bang Florida và học vị tiến sĩ quản trị 

kinh doanh của Trường kinh doanh Harvard. 

 Một số tác phẩm nổi tiếng mà Robert Kaplan và David P Norton đã viết như: 

 The Excution Premium (Giá trị thực hiện): Miêu tả 1 cơ cấu đã được thử 

thách để đạt được thành quả tài chính đã được đề ra trong chiến lược của  mỗi công 

ty. Làm sao để có thể đặt chiến lược ấy vào hành động, kiểm tra, giám sát nó để có 

thể đạt được kết quả như mong muốn. 

 The Strategy – Focused Organization (Tổ chức tập trung chiến lược): mô 

tả cách thức tạo ra chiến lược để duy trì quá trình sở hữu của tất cả mọi người thông 

qua công ty. Đây là cuốn sách về kinh doanh quốc tế hay nhất năm 2000. 

Strategy Maps (Bản đồ chiến lược): đưa ra một công cụ mới rất mạnh về tầm nhìn 

cho việc xắp xếp các quá trình, con người và IT. 

 Alignment (Sự liên kết): ứng dụng BSC vào tổ hợp chiến lược, xắp xếp các 

bộ phận kinh doanh với mục tiêu dài hạn của các cơ quan đầu não, sử dụng một 

chức năng của quản lý chiến lược.  

 Nhưng công trình nghiên cứu xuất sắc nhất và có tầm ảnh hưởng sâu rộng 

nhất trong sự nghiệp của Kaplan và Norton cho tới nay là mô hình Balanced 

Scorecard – Bảng điểm cân bằng – công cụ chuẩn hóa giữa chiến lược và hoạt động 

của doanh. Cuốn sách “Bảng điểm cân bằng: Biến chiến lược thành hành động” của 

hai ông đã được dịch ra 22 thứ tiếng và dành Huy chương vàng giải thưởng 

Wildman năm 2001 do Hiệp hội Kế toán Hoa Kỳ (AAA) trao tặng vì tính thiết thực 

của nó. 
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PHỤ LỤC II 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY EXXONMOBIL 

1. Lịch sử công ty 

ExxonMobil được thành lập năm 1999 sau khi hợp nhất hai công ty chính là 

Exxon và Mobil. Cả Exxon và Mobil đều là thế hệ sau của công ty Standard Oil 

được thành lập năm 1870 bởi tập đoàn John D.Rockefeller. Sự nổi tiếng của 

Standard Oil trong con mắt của công chúng đã bị giảm bớt sau khi những quan điểm 

của Ida M.Tarbell trong cuốn The History of the Standard Oil Company được xuất 

bản năm 1904, là những lời la ó với chính phủ vì đã có những hành động chống lại 

công ty này. 

Năm 1911, đỉnh điểm của sự căng thẳng khi tòa án tối cao Mỹ buộc Standard 

Oil phải chia thành 34 công ty nhỏ riêng rẽ bao gồm Jersey Standard, Socony và 

Vacuum Oil. Hai trong số những công ty đó, Jersey Standard sau này trở thành 

Exxon và Socony sau này trở thành Mobil. Cũng trong năm này, Jersey Standard đã 

rất thành công trong việc cung cấp sản lượng dầu hỏa vượt qua cả xăng.  

Trải qua một vài thập kỉ, cả hai công ty đều lớn mạnh đáng kể. Jersey 

Standard dưới sự dẫn dắt của Walter C.Teagle, trở thành công ty sản xuất dầu lớn 

nhất thế giới. Nó chiếm 50% cố phần của Humble Oil & Refining Co., một nhà sản 

xuất dầu ở Texas. Socony kiếm được 45% lợi tức của Magnolia Petroleum Co. Vào 

năm 1931, Socony hợp nhất với Vacuum Oil Co., và đã thu được nhiều thành công 

lớn. 

Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Jersey Standard đã có nhà máy lọc 

dầu và sản xuất dầu hỏa ở Ấn Độ nhưng không có mạng lưới tiếp thị. Socony-

Vacuum có thị trường tiêu thụ ở Châu Á được cung cấp từ California. Năm 1933, 

Jersey Standard và Socony-Vacuum đã sát nhập lại với nhau với 50 – 50 vốn liên 

doanh. Standard-Vacuum Oil Co., hay “Stanvac," hoạt động ở 50 quốc gia, từ Đông 

Phi đến New Zealand, trước khi nó bị giải thể vào năm 1962. 

Mobil Chemical Company được thành lập năm 1950. Cho đến năm 1999, các 

sản phẩm chủ yếu của nó bao gồm cả olefins, aromatics, ethylene glycol và

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnolia_Petroleum_Co.
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polyethylene. Công ty đã sản xuất dầu nhờn tổng hợp làm chất phụ gia. Exxon 

Chemical Company ( ban đầu tên là Enjay Chemicals) trở thành một công ty toàn 

cầu năm 1965 và đến năm 1999 thì là một công ty hàng đầu trong việc sản xuất, tiêu 

thụ olefins, aromatics, polyethylene và polypropylene bằng các phương pháp hóa 

học đặc biệt như các chất đàn hồi, các chất làm mềm dẻo và dung môi hòa tan. Là 

một công ty đi đầu trong công nghệ sử dụng chất xúc tác metallocene nhằm tạo ra 

hợp chất polymer độc đáo. 

Năm 1955, Socony-Vacuum trở thành Socony Mobil Oil Co., và năm 1966 

dưới tên đơn giản hơn là Mobil Oil Corp. Một thập kỉ sau, sự sát nhập mới của tập 

đoàn Mobil Corporation đã thu hút sự chú ý của Mobil Oil như một công ty con. 

Jersey Standard đã thay đổi tên thành Exxon Corporation vào năm 1972 và gây 

dựng Exxon như một thương hiệu trong suốt Liên bang Mỹ. Ở các khu vực khác 

trên thế giới, Exxon và các công ty con của nó vẫn tiếp tục sử dụng thương hiệu 

Esso. 

Vào ngày 24 tháng 3 năm 1989, tàu chở dầu Exxon Valdez đã đâm phải đá 

ngầm ở Nam Prince William, Alaska và làm tràn hơn 11 triệu gallon (42,000 m
3
) 

dầu thô. Đó là trường hợp tràn dầu lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ, và với hậu 

quả sau tai nạn của Exxon Valdez, quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật về ô nhiễm 

dầu hỏa năm 1990. Hình phạt ban đầu là 5 tỉ đô la nhằm trừng phạt đã được giảm 

xuống còn 507,5 triệu bởi tòa án tối cao của Mỹ vào tháng 6 năm 2008. 

Năm 1998, Exxon và Mobil đã đăng ký một khoản tiền là 73,7 tỉ đô la trong 

một thỏa thuận dứt khoát nhằm sát nhập và hình thành một công ty mới với tên gọi 

Exxon Mobil Corporation, công ty lớn nhất hành tinh. Sau khi việc chia cổ phần 

được tán thành, sự sát nhập này được hoàn thành vào ngày 30 tháng 11 năm 1999. 

Sự sát nhập của Exxon và Mobil là duy nhất trong lịch sử nước Mỹ vì nó là sự hợp 

nhất của hai công ty lớn nhất Standard Oil Company của New Jersey/Exxon và 

Standard Oil Company của New York/Mobil, mà các công ty này đã từng bị chính 

phủ chia rẽ bằng vũ lực gần một thế kỉ trước. Sự hợp nhất này là lớn nhất trong lịch 

sử sát nhập các công ty của Mỹ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polypropylene
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Vào năm 2000, ExxonMobil đã bán một nhà máy lọc dầu ở Benicia, 

California và 340 chi nhánh của Exxon cho Valero Energy Coporation, như một 

phần của FTC – tước bỏ quyền sở hữu của California. ExxonMobil tiếp tục ủng hộ 

các sản phẩm dầu mỏ đến 700 chi nhánh bán lẻ của Mobil ở California. 

Năm 2005, giá cổ phiếu của ExxonMobil tăng lên song song với việc tăng 

giá dầu, trội hơn cả General Electric là tập đoàn lớn nhất trên thế giới trong các giai 

đoạn của thị trường vốn. Cuối năm 2005, ExxonMobil đưa ra lợi nhuận hàng năm là 

36 tỉ đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kì năm ngoái. 

Tháng 6 năm 2008, ExxonMobil thông báo rằng công ty này đang kết thúc 

việc bán lẻ nhiên liệu, với sự viện dẫn là việc khó khăn ngày càng gia tăng đối với 

các trạm xăng khi giá cả dầu thô tăng lên. Quá trình sẽ dần dần hủy bỏ từng bước ra 

khỏi thị trường tiêu thụ trực tiếp, và sẽ ảnh hưởng đến 820 trạm do công ty sở hữu 

cũng như 1400 trạm khác được vận hành bởi các nhà phân phối trên khắp liên bang 

Mỹ. Những người sở hữu mới sẽ tiếp tục bán sản phẩm dầu hỏa của ExxonMobil và 

cho phép những cái tên phù hợp từ ExxonMobil, những người sẽ phải đền bù cho 

việc sử dụng những nhãn mác này. 

2. Sự sản xuất 

ExxonMobil áp dụng hầu hết các chi phí hiệu quả về công nghệ và quá trình 

hoạt động của các hệ thống quản lý đến tất cả tài sản nhằm tối đa hóa lợi nhuận thu 

được từ hydrocarbon. ExxonMobil sử dụng đòn bẩy là chức năng tổ chức toàn cầu 

của nó nhằm quản lý tài sản quý báu là dầu và khí gas thông qua chuyển giao công 

nghệ và các ứng dụng thực tiễn tốt nhất. Cơ cấu tổ chức và các quy trình nhất quán 

của ExxonMobil cho phép công ty có khả năng xác định các ưu tiên trên một cơ sở 

toàn cầu và triển khai các nguồn lực vào thời điểm và địa điểm mà họ cảm thấy cần 

thiết, dẫn đến một lực lượng lao động đa dạng có kinh nghiệm và tận tụy cũng như 

vượt trội về chất lượng. 

ExxonMobil đặt sự tập trung chủ yếu vào quản lý và tối ưu hóa hiệu suất cơ 

bản cũng như liên tục tạo ra những cơ hội để tối đa hóa giá trị tài sản của công ty. 

Nguồn quản lý chất lượng cao và các kế hoạch khắt khe đảm bảo tối ưu sự thực thi 

lâu dài và nâng cao sản lượng từ những giếng dầu đã tồn tại trước đó. ExxonMobil 
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liên tục đầu tư vào tài sản của họ dựa vào việc nâng cao phục hồi các nguồn tài 

nguyên, tối đa hóa lợi nhuận và mở rộng lĩnh vực đời sống. Khối lượng sản lượng 

mới được sinh ra thông qua việc khoan các giếng dầu mới cũng như cung cấp dụng 

cụ cho các chương trình phục hồi đại trung sinh và kỉ thứ ba.  

ExxonMobil được công nhận là ngành công nghiệp đi đầu trong việc sử dụng 

những chi phí hiệu quả đối với công nghệ cho việc phục hồi dầu, bao gồm cả sử 

dụng nước hay phun khí gas, dầu nặng và sử dụng phương pháp lên men khí gas để 

tăng khả năng phục hồi. 

Sản xuất được tối đa hóa thông qua sự tập trung có kỉ luật vào các hoạt động 

liêm chính. Ví dụ, duy trì các hoạt động phải được lên kế hoạch thật khắt khe và 

thực thi kết quả trong các kế hoạch làm việc có tính lạc quan cao.  

Tất cả những hoạt động này được thực hiện với một cấu trúc tập trung vào 

chi phí quản lý và sự thi hành có tính kỉ luật trong sự phối hợp với một lời cam kết 

kiên định đến quá trình hoạt động. Các quá trình hoạt động liêm chính là nền tảng 

cơ bản cho thành công của ExxonMobil và luôn được đặt lên hàng đầu. Bên trong 

các hệ thống quản lý quá trình hoạt động liêm chính (OIMS), các quá trình quản lý 

liêm chính đề cập đến tất cả diện mạo của các công ty và  xác định rõ các tiêu chuẩn 

toàn cầu cho sự an toàn cũng như các hoạt động đúng đắn về phương diện môi 

trường. 

Yếu tố tài sản luôn được xem xét nhằm đảm bảo rằng tất cả tài sản đang 

đóng góp cho mục tiêu chiến lược của ExxonMobil nhằm tối đa hóa phạm vi hoạt 

động. ExxonMobil kiếm được nhiều tiền  lãi trong mỗi thùng dầu so với các đối thủ 

cạnh tranh. Đây là một sự phản ánh trực tiếp lời cam kết của ExxonMobil đối với 

phương pháp đầu tư, sự thực thi mạnh hơn, và khả năng khôi phục nguồn tài nguyên 

ở mức tối đa. 

3. Sự phát triển 

ExxonMobil tiếp tục tập trung vào các quyết định đầu tư có tính kỉ luật và sự 

thực thi các dự án đi đầu trong ngành công nghiệp để cung cấp dịch vụ siêu lợi 

nhuận từ các dự án ngược dòng.  



 vii 

Là dự án có quy mô và phức tạp gia tăng trên khắp các ngành công nghiệp, 

những thách thức mang lại những nguồn cung cấp năng lượng mới đúng thời điểm 

và ngân sách phát triển. Các hệ thống quản lý dự án của ExxonMobil có tác dụng 

đòn bẩy bắt nguồn từ các dự án trước đó để cung cấp một phương pháp đúng đắn 

đáng tin cậy đến nhiều thách thức khác nhau trên khắp thế giới. Siêu dự án bắt đầu 

bằng việc lựa chọn ý tưởng và nhân tố vận hành, điều này đòi hỏi sức mạnh thông 

qua một chuỗi rủi ro và sẽ tạo ra một khối tài sản lớn. Điều này yêu cầu một sự cam 

kết và đầu tư vào công nghệ để phát triển tạo ra những giải pháp, sáng kiển nhằm 

giảm chi phí, gia tăng sự tin cậy, và phân phối số lượng lớn lợi nhuận. ExxonMobil 

bỏ ra rất nhiều thời gian để thực hiện kế hoạch nhằm giảm tối thiểu chi phí và rủi ro 

trong suốt giai đoạn thực hiện các dự án then chốt. Sự kết hợp của các quy trình 

toàn cầu, công nghệ độc quyền, và dự án quản lý ý kiến đánh giá chuyên môn về kết 

quả trong công nghiệp dẫn hướng cho các dự án thực thi. ExxonMobil có dự án lớn 

rất đa dạng và mang tính toàn cầu. Rất nhiều sự phát triển được đặt trong môi 

trường thử thách bao gồm cả nước ngầm, dầu nặng, dầu cát, khí ga khác thường, 

hóa lỏng khí ga tự nhiên (LNG), dự án khí ga chua và axit. Hơn 120 dự án dự kiến 

sẽ phát triển hơn 24 tỉ thùng dầu tương đương. 

4. Thu nhập và lợi nhuận 

Vào năm 2005 ExxonMobil vượt qua cả Wal – Mart như là tập đoàn công 

khai lớn nhất thế giới thông qua đánh giá tổng thu nhập, mặc dù Wal – Mart có số 

lượng người lao động rất đông. ExxonMobil kiếm được 340 tỉ đô vào năm 2005, 

tăng 25,5% so với tổng thu nhập năm 2004. 

Vào năm 2006, Wal – Mart đoạt lại vị trí dẫn đầu với tổng thu nhập là 348,7 

tỉ đô so với 335,1 tỉ đô của ExxonMobil. ExxonMobil đã tiếp tục dẫn đầu thế giới 

về cả lợi nhuận (39,5 tỉ đô năm 2006) và cả giá bán thị trường (460,43 tỉ đô). 

Năm 2007, ExxonMobil đã có một thành tích mạng lưới thu nhập 40,61 tỉ đô 

trong số 404,552 tỉ đô tổng thu nhập, tăng lên nhanh chóng theo giá dầu leo thang 

mà trên thực tế sản lượng dầu tương đương giảm 1%. 

Tháng 4 năm 2008, ExxonMobil đã có mặt ở tất cả 10 vị trí hàng đầu trong 

bảng xếp hạng những tập đoàn thu lợi lớn nhất hàng quý. 
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Bảng thống kê tiền lãi hàng năm của tập đoàn ExxonMobil 

Nguồn: http://www.exxonmobil.com/ 

                                                

Tiển lãi (triệu 

USD) 

Giá mỗi cổ phiếu 

(USD) 

2005   

Quý 1 7,860 1.23 

Quý 2 7,640 1.21 

Quý 3 9,920 1.58 

Quý 4 10,710 1.72 

Năm 36,130 5.74 

2006   

Quý 1 8,400 1.38 

Quý 2 10,360 1.72 

Quý 3 10,490 1.77 

Quý 4 10,250 1.77 

Năm 39,500 6.64 

2007   

Quý 1 9,280 1.63 

Quý 2 10,260 1.83 

Quý 3 9,410 1.71 

Quý 4 11,660 2.14 

Năm 40,610 7.31 

2008   

Quý 1 10,890 2.03 

Quý 2 11,680 2.24 

Quý 3 14,830 2.86 

Quý 4 7,820 1.55 

Năm 45,220 8.7 

2009   

Quý 1 4,550 0.92 

 

http://www.exxonmobil.com/Corporate/default.aspx
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