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I. GIỚITHIỆUVỀ THẺĐIỂMCÂN B ẰNG (BS C) 
 
1. BSC là gì 

 
Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard- B SC, sau đây gọi tắt là Thẻ điểm h ay  BSC) là 

một tập  hợp  các thước đo hiệu suất (để đánh giá kết quả hoàn thành công việc) bắt  nguồn từ 

Chiến lược của tổ chức, thể hiện thông qua 1  hệ thống thẻ điểm được p hân tầng tới các cấp độ và 

cá nhân.  

M ỗi thẻ điểm gồm 4 Viễn cảnh (Trụ cột , Phương diện, Perspective), bao gồm: Tài 

chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học hỏi & Phát triển. T rong mỗi trụ cột lại bao gồm 

nhiều thước đo h iệu suất, chúng vừa là công cụ đ ánh giá, truyền đạt kết quả công tác vừa l à công 

cụ dẫn d ắt hiệu suất, thu hút nỗ lực từ nhân viên  đến giám đốc đ ể từ đó thực thi thành công chiến  

lược.  

2. Tại  sao nên sử dụng mô hình BSC. 

M ục đích: Nhằm xây dựng một  hệ thống các Thẻ điểm (từ cấp  độ cao nhất đến thấp  

nhất và đến từng cá nhân), trong đó xác đ ịnh Viễn cảnh (Perspective), Mục tiêu (Objective),  

Thước đo (Indicator), Chỉ tiêu  (Target), Sáng kiến (Innit iative) của từng người và bộ p hận để dựa 

vào đó tiến hành thực hiện, đo lường và quản lý việc thực thi Chiến lược của tổ chức 

Những tháchthức trong triển khai chiếnlược 
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BSCgiúp truyềnđạt tầm nhìnvà chiếnlượchữuhiệutrong toàndoanhnghiệp  

 
Giải quy ết được căn bản 4 rào cản lớn trong thực thi Chiến lược ( lý  do chính củavấn  

nạn thất bại trong quản lý Chiến lược) là: Rào cản Tầm nhìn, Rào cản con người, Rào cản  

nguồn lực và Rào cản quản lý . Khảosátcủa 

Aberdeenchothấychỉcó5%trongsốnhânv iênhọhiểuchiến lượckinhdoanhcủaCôngty . 

Mộtkhảosátkhácchothấychỉ59%quảnlýcấpcaohiểurõlàmthếnàođểthựchiệntầmnhìn,7%cánbộquả

nlýcấp trungvànhiênviênh iểuch iếnlượccủacôngtymình.Hệquảlàcácnỗlựcbịphântánvàkhôngtốiưu

hóađượccácnỗlực.Khikhôngcómộtcáchh iểuthốngnhấtvàrõràng,cácbộphậnkhácnhausẽtheođuổicá

cmụctiêu,chươngtrìnhkhácnhautheocáchh iểu củahọ. Vì vậy , nỗlực củahọ không gắn kếtvàđóng 

góp  vào chiến lượctổngthể. 

 
Thựctếchothấy ,BSCđóngvaitròlàcôngcụtruyềnthôngtầmnhìnvàchiếnlượchữuhiệu. 

VớiviệcứngdụngB SC,cácdoanhnghiệpcóthểdiễngiảitầmnhìnvàchiếnlượckinhdoanh dưới dạnghệ 

thốngđo lường, họ triển khai ch iến  lược hiệu quả hơn bởi vì họ có thể truyền 

thôngcácmụctiêudễdànghơn.Quátrìnhtruyềnthônghướngđộin gũquảnlývànhânviêntập 

trungvàocácnhântốthenchốtthúcđẩy hiệuquảhoạtđộng,giúphọcóthểgắnkếtcácchương 

trìnhđầutư,cáckếhoạch 

vàhànhđộngvớiviệcthựchiệncácmụctiêuch iếnlược.B SCphảimôtảđượctầmnhìncủadoanhngh iệp tr

ongtươnglaivàtruyềnđạtđếntoànbộtổchứcnhằm tạo ramột cách hiểu thốngnhất trongtoàn bộ 

tổchức. 

 
BSC giúp cải thiệnviệcliênkết mụctiêucủa cácbộ phận,  nhómvà cá  nhân với 

chiếnlược.  
 
M ộtràocảnlớnđốivớiviệctriểnkhaich iếnlượclàchiến lượckinhdoanhcủadoanhnghiệp 

khôngđượccụthểhóathànhmụctiêuchocácbộphận,tổđộivàcánhân.Thayvàođócácbộ 

phậnvẫntập trungvàoviệcđápứngngânsáchtàichínhđượcthiếtlậptheoquytrìnhkiểmsoát 

truyềnthống.Còncáctổđộivàcánhântrongphòngbannày tậptrungvàothựchiệncácmục 

tiêungắnhạnvàtácnghiệpcủaphòng,khôngtậptrungvàoxâydựngnănglựcđểthựchiệncác mụctiêu  

chiến lượcdài hạn. Nguyênnhân đượcquychogiám đốcnhân sựđãkhôngthúcđẩysự liên kết giữa 

mục tiêu của cá nhân v à tổ đội với mục tiêu của tổ chức.  

Trong khảo sát của 
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Aberdeen,chỉcó25%sốquảnlýcólươngthưởnggắnkếtmụctiêucủahọvớiviệctriểnkhai chiếnlược.  

Hiểnnhiên,khikhôngcósựgắnkếtđãingộvớiviệcthựchiệnmụctiêuthìsẽrất 

khócóthểhướngsựtậptrungcủanhânviênvàoviệctriểnkhaichiến lược,bấtkểchiếnlượccó đượcthiết kết 

tốt đến đâu. 

 
BSCcóthểgiúpdoanhnghiệp liênkếtchặtchẽhơnmụctiêucủacácphòngban,tổđộivàcá 

nhânvớich iếnlượck inhdoanh.B SCtạoramộtmôhìnhkháiquátvềchiếnlượcvàgiúpnhân 

viênthấyđượccáchthứchọđónggóp vàosựthànhcôngcủach iếnlượcthôngquahệthống mụctiêu  

đượcliên kết từcôngtyđếnbộ phận và mỗi cánhân.Nếukhông có sự liên kết 

này ,cáccánhânv àbộphậncóthểtốiưuhóakếtquả/thànht íchcủahọnhưngkhôngđónggóp vàoviệc 

thựchiệncácmụctiêuchiến lược.Nếucácmụctiêuđượcxácđ ịnhđúng,cácnỗlựccủacáccá 

nhânvàbộphậnsẽcósựtậptrung vàkh iđó sựthànhcông trong triểnkhaiđến. Nếukhông,các 

chươngtrình đầu tư, kế hoạch (thựchiện mụct iêu) sẽbị lãngphí. 

 
BSCgiúptăngcường liênkếtgiữachiếnlượcvớichương trìnhhành độngvàphânbổ nguồn 

lực  

 
Việctriểnkhaich iếnlượckhônghiệuq uảcũngxảyrakhidoanhnghiệpkhôngthểliênkếtcác 

chương trình hành động và kế hoạch phân bổ nguồn lực với các ưu tiên chiến lược. Do các 

doanhnghiệptáchrờiquátrìnhhoạchđịnhchiếnlượcvàqu átrìnhlậpkếhoạchngânsáchhàng năm (ngắn  

hạn), việc phân bổ ngân sách ngân sách thường không liên quan đến các ưu tiên  

chiếnlược.VẫntheokếtquảkhảosátcủaAberbeen,cóđến60%cáccôngtykhôngxâydựng 

đượcngânsáchchochiếnlượctriểnkhai.Cácchương trìnhhoặckếhoạchtrọng điểmcuố icùng 

đượcthựchiệnvớirấtítưutiênvàảnhhưởng mang 

tínhchiếnlược.Việcđánhgiáđịnhkỳhàngthángtập trungvàochênhlệchgiữangânsáchthựchiệnsovớik

ếhoạchthayvìtậptrungvàonhữngtiến triển trongviệcthựchiện mụctiêu chiến lược.Việc triển kh ai 

BSC đòi hỏi phải tích hợp toànbộ quá trình hoạch định chiến lược, phân 

bổnguồnlực,lậpkếhoạchngânsách.QuátrìnhtriểnkhaiBSC gắnvớiviệcthiếtlậpcácmụct iêu cụ thể,  

dài hạn, mangtính định lượng vàquản lý  cũng như nhân viênt in làchúngkhảthi. Không dừng 

lạiởđây ,doanh nghiệpp hảixác địnhcácchương trình hành động vàđầutư,phânbổngân  

sáchchocácmụctiêutrongBSC.Trongquátrìnhthựchiện,cácchươngtrìnhvàkếhoạchhành 

độngthựchiệnchiếnlượcsẽđượcđiềuphốinhịpnhàng.M ộtquy  trìnhnhưvậy sẽđảmbảocác 

chươngtrình hành động,kếhoạch ngân sáchgắnkết với chiến lược củadoanh nghiệp . 
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BSC giúp thúcđẩy việcphản hồithôngtinchiếnlược  
 
Hệ thốngthôngtin phản hồi của các doanh ngh iệp  phần lớn vẫn tập trungvào các phản  

hồi mangtínhngắnhạn,tácnghiệpvàphầnlớncácthôngtinp hảnhồichủyếutậptrungvàocác 

thôngtintàichính.TheonghiêncứucủaAberdeen,cóđ ến85%banđiềuhànhdànhdướimộtgiờmỗithángch

oviệctheodõi,thảoluậnđánhgiátìnhhìnhthựchiệnch iếnlượccủacôngty . Kết quả là doanh  nghiệp  

không có thông tin về chiến lược của họ và vì thế lãnh đạo doanh nghiệp  khôngthểkiểm nghiệm 

haybiết được chuyệngì đangxảyravới chiến lược củam ình. 

 
BSClàmộthệthốngkiểmsoátvàquảnlýchiến lượcvìnóđò ihỏidoanhnghiệpápdụngphải 

thựchiệnđánhgiákếtquảthựchiệnchiếnlượcđ ịnhkỳchứkhôngchỉlàđánh giácáckếtquảtácnghiệp ,ngắnh

ạn.Nóchophépnhữngngườiliênquannhìnthấyđượccáchoạtđộngcủahọ 

đónggóp nhưthếnàovàoviệcthựchiệnchiếnlược.BSCluônđ icùngvớiquátrìnhthuthập 

thôngtinvềchiến lượcvàk iểmtrađượcmốiquanhệgiữacácmụctiêuchiến lượcvàcáckế 

hoạchhànhđộng.Cácthôngtinsẽđượcphântíchđểxácđịnhvấnđề,điềuch ỉnhchiếnlượckhicần thiết. 

II.  LỊCH S Ử PHÁT TRIỂN 

KháiniệmThẻđiểmcânbằng(BalancedScorecard-BSC) lầnđầut iên đượcgiớithiệu vàon ăm 

1992bởihaigiáosưđạihọcHarvardlàRobert S.KaplanvàDavidNortonvớimụcđíchlàthúc đẩyvàđo  

lườnghiệu quảhoạt độngcủa cácđơn v ị kinh doanh. Thẻđiểmcân bằng, với bốn viễn  

cảnh:tàichính,kh áchhàng,q uytrìnhnộibộvàhọchỏipháttriểnđãgiúpchocácnhàquản lý 

cóđượcbứctranhcânbằngvềh iệuquảhoạtđộn ghiệntạicũngnhưcácnh ântốlàđộnglực 

tăngtrưởngchotươnglai.Ngaysauđó,BSCnhanh chóngđượchàngngàncácdoanhnghiệp , 

cáccơquanchínhphủ,các tổchứcphilợinhuậnkhắpnơitrênthếgiớiápdụng trong đócóViệt  

Nam.Gần20nămsau,trongkếtquảkhảosáttoàncầuvềcáccôngcụquản lýnăm2011do 

hãngtưvấnBaincôngbố,Thẻđiểmcânbằng đãlọtvàotốp 10côngcụquảnlýđượcsửdụng rộn g rãi nhất  

trên thếgiới ( B SC xếp  vị trí thứ 6). 

III. THỰC TRẠNG 

Hiện nay  BSC v ẫn còn là phương pháp  hoạch định chiến lược khá mới mẻ ở Việt nam,  

những năm gần đây  BSCđượcápdụngtrongnhiềun gànhvàlĩnhvựctừdoanhnghiệpđến  

cáccơquanchínhphủ,tổchứcphilợinhuận,từlĩnhvựctàichính,ngânhàngđếnsảnxuất, thươngmại,.. tại 

các côn g t y  lớ n như  CÔNG TY LIKSIN, ngân hàng ACB, ngân hàng Công Thương,… 
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 Tuy  nhiên, những công ty  nhỏ trong nước vẫn chưa quen phân t ích ch iến  lược phát  

triển dựa trên bốn khía cạnh của BSC. Phần lớn các côn g ty  nhỏ ở Việt nam chỉ dừng lại ở việc 

phân tích điểm mạnh, đ iểm yếu trong hoạt động hàng năm, rồi đ ề ra chiến lược cho năm sau. Việc 

triển khai công việc cụ thể đến từng bộ phận còn nhiều lúng túng. Hơn nữa, các công ty  nhỏ đa 

phần chỉ tập  trung triển khai chiến lược về tài chính, doanh số chứ chưa chú trọng đến quy trình 

nội bộ hay con người. Họ  vẫn quan niệm nhân v iên là n guồn  nhân  sự, tức chỉ cần quản lý  sơ yếu  

lý lịch của họ thay vì xem họ là nguồn nhân lực, tức tài nguyên của công 

ty".Tuynhiên,khôngphảidoanhngh iệpnàocũngđượchưởngthànhquảtừdựán 

xâydựngvàtriểnkhaiThẻđiểmcânbằng.Dướiđây làmộtsốbàihọcrútratrongquátrình triển khai 

Thẻđiểm cânbằngởViệt Nam. 

1.   S ự camkếtvà hiểu biếtvềBSC của lãnhđạo 
 
Sự cam kết và quyết tâm đến cùng của lãnh đạo cấp  cao là điều kiện t iên quyết để có 

thể triểnkhai thành công của dự án BSC. Việc triển khai dự án BSC liên quan đến việc thúc đẩy  

tất 

cảcácbộp hậncủadoanhnghiệpthamgia.Vìcácnhàquảntrịcóxuhướngcácchươngtrìnhhaydựánkhôngli

ênquantrựctiếpđếnnhiệmvụcủahọlàưutiênthứhaisaucôngv iệcnêndựán 

gầnnhưchắcchắnsẽdậmchântạichỗnếukhôngcósựcamkếtvàch ỉđạoquyếtliệtcủalãnh 

đạotrongviệcthúcđẩydựán.KhôngítcácdoanhnghiệpởViệtNamphảitừbỏdựántriển khai BSCmà 

nguyên nhân lại do chính lãnh đạo cấp  cao không cam kếtđến cùng.  

Sựcamkếtcủađộingũquảnlýcấpcaophảixuất pháttừ 

hiểubiếtcủalãnhđạovềB SCvàh iểurõtạisaohọcầnnó.KhithựcsựhiểubiếtvềBSCvàlợiíchcủaBSC,lãnhđ

ạocấpcaomớicóthểtựtinvàoquyếtđịnhvàthamgiah iệuquảvàodựán. Sẽlàsailầmnếunhưlãnhđạodo anh  

nghiệpcho rằng chỉ cầnbộ p hận nhân sự hoặcnhóm côngtácbiết và triểnkhai làđủ. 

 
2.   Bắt đầutừ chiếnlượckinh doanh 

 
BSC là một  hệthốn ghoạch  định vàquản lýchiếnlượcđượcthiết kếvới trongtâm là kết 

nối quy trìnhquảnlýhiệuquảhoạtđộngcủa tổchứcvớich iếnlượcnênsẽ khôngcóýngh ĩagìnếumột 

doanhnghiệptriểnkhaiBSCmàlạikhôngcóchiếnlượckinhdoanh.M ộtcáchđơngiảnnhất, 

chiếnlượck inhdoanhlànhữngquyếtđịnhvềmụct iêu,phạmvikinhdoanh(kháchhàngmục 

tiêu,sảnphẩm),lợithếcạnhtranhvànănglựccốtlõivàchuỗihoạtđộngđểthựchiệnchiến lược.  
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ViệclựachọncácmụctiêuvàchỉsốđolườngtrongtừngviễncảnhcủaB SCthểhiệncácưu 

tiênchiếnlượccủadoanhngh iệp .Trongviễncảnhtàichính,nếudoanhnghiệp lựachọnch iến 

lượctăngtrưởng(do anhthu)  mụctiêuquantrọngsẽlàmởrộngdòngsảnphẩm/dịchvụ,tăng 

ứngdụngmới,kháchhàngvàthịtrườngmới.Trongv iễncảnhkháchhàng,doanhnghiệpchỉ 

xácđịnhđượcgiảnđồgiátrịđểđo lườngnếunhưtrướcđóhọxácđịnhđượckháchhàng/thị 

trườngmụct iêu.Tươngtự,chiếnlượckinhdoanhphảixácđịnhrõhọhoạtđộnghoặcnănglựccốt lõinào làđ

ộnglựcđểtạoralợithếcạnhtranhvàcácmụctiêuvàchỉtiêutrongv iễncảnhq uy trìnhnộibộphảitậpt rungvà

ođolườngsựthayđổicủacácquy trìnhtạonênnănglựccốt lõiđó.Nhưvậy ,khicómộtchiếnlượckinhdoan

hrõràng,cácmụctiêuvàchỉtiêutrongcácviễn cảnh sẽđảm bảo đượcsự nhất quán vàgắn kết với 

mụctiêu côngty . 

 
3.   Pháttriển kếhoạch/biện pháp, ngânsách thựchiệncácmục tiêu 

 
MộtsốdoanhnghiệpởViệtNamđãmắcmộtsailầmlàcoiviệcthiếtlậpxonghệthốngmục 

tiêu,chỉtiêulàkếtthúcgiaiđoạnxâydựngBSCvàchỉđợiđểđánhgiá.Thựctế,cácmụctiêu 

khôngbaogiờthựchiệnđượcnếu doanhnghiệpkhôngxácđịnhđượccácchươngtrìnhđầutưvà hành 

động cũng như kế hoạch p hân bổ nguồn lực cần  thiết. Đáng tiếc là không ít doanhngh iệp  khi áp  

dụng B SC đãkhôngđầu tư  nỗ lựcđúngmứcvào phần sau này . 

Hãyt íchhợp toànbộquátrìnhhoạchđịnhchiếnlượcvớiquátrìnhxácđịnhchươn gtrìnhđầutư,kế

hoạchhànhđộng,lậpkếhoạch ngân sáchcùng nhauđểđảmbảocácmụctiêucóthểđược thựchiện. 

 
4.   Tậptrung như tialade 

 
Trongquátrìnhxácđịnhmụctiêuchocácv iễncảnhcủaBSC,cácnhàquảnlý  trongcácdoanh  

nghiệpViệtNamluôncó xuhướng đưanhiềumụctiêuvàchỉtiêuvàodotâmlýnếukhông xuất 

hiệntrênBSCthìcácmụctiêuđósẽkhôngđượcquantâmhoặcthựchiện.Tưduynàysẽthayđổibảnchấtcủ

aBSCtừcôngcụquảnlývàkiểmsoátchiếnlượcthànhcôn gcụquảnlý tácnghiệptruyềnthống.Hậuquảlàc

óthểlàmphântánnỗlựcvànguồn lựccủadoanhnghiệpthayvì tập  trungvàocácưu tiên ch iến lược. 

 
Pháttriểnmộtsốítcácmụct iêuvàchỉsốđolườnghiệuquảhoạtđộngnhưng 

tốiquantrọnglàv iệclàmtháchthứcvàđòihỏithờigianv à sựsáng tạonhưng 

làcầnthiếtvìdoanhnghiệpcóthểtậptrungvàocácmụct iêuvàhoạtđộngtrọngyếucóthểthựcsựgiúpdoanhn

ghiệp tiếnlên. Tùytheolĩnhvựcvàphạmvihoạtđộngcủadoanhnghiệp ,sốlượngcácchỉsốđolườngcủa 

BSCtốtnhấtnằmtrongkhoảng20-
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25chỉtiêu.Đểxâydựngđượchệthốngchỉtiêuthựcsựgắnkếtvớichiến lược,doanhn gh iệpsẽphảimấtnhiềut

hờigian. Việcpháttriểnchỉtiêuphảibámsátvàoưutiênchiếnlượccủadoanhnghiệpđồngthờicầnsựsángtạ

o,khôngbịbóbuộ cvàonhững gì doanh ngh iệp đang có.  

 
5.   Hệ thống theo dõi  kết quả thựchiện 

 
ThiếtlậpxongB SCvàcácKPImớichỉlàmộtphầncủacôngviệc.ĐểBSCvàKPIthựcsựđi 

vào“cuộcsống”củadoanhnghiệp,doanhngh iệpcầnxâydựngthêmhệthốngtheodõivàcập 

nhậtkếtquảthựchiệncácchỉtiêuKPI.Hệthốngtheodõicóthểxâydựngđểnhập liệumột  

cáchthủcông,đ ơngiản(nhậpsốliệucậpnhậtcủatừngchỉtiêutạinhữngthờiđiểmnhấtđịnh 

nhưcuốitháng),bánthủcông(xâydựngdựatrêncáccôngcụbảngtínhnhưExcel,nhập liệu 

địnhkỳ tùytheochỉtiêu–

vídụdoanhthucóthểnhậptheohàngtuần,hàngthángvàhệthốngtựđộngtínhtoánkếtquảhoànthànhchỉti

êu)hoặchoàntoàntựđộngbằngcáchxây  dựngphần 

mềmquảnlýcácchỉtiêuKPI.Ngoàira,cóthểxâydựngdashboardthểhiệnnhữngkếtquảch ỉ 

tiêuchínhyếunhấtdướihìnhthứcđồthị,hìnhảnhtrựcquan.Dashboardcóthểxâydựngmột  

cáchthủcôngnhưngmộthệthốngdashboarddựatrênphầnmềmtínhtoántựđộngsẽhữuíchvàtạođộnglự

ctốthơnchocánbộquảnlývànhânviêncácbộphận.Dashboardcóthểtrìnhchiếutheothờigianthựctrêncá

cmànhìnhtạiphònghọp tạicôngtyhoặcxâydựngonlineđểcáccán  bộ lãnh đạo, quản  lýcó thểtheo dõi 

tình hình thựchiện các chỉ tiêu bất cứ lúc nào, từ bấtcứ đâu. 

 
6.   Hệ thống lương, thưởng dựa trênthànhtích 
 

M ộthệthốngđãingộ( lương,thưởng)dựatrênthànhtíchlànhântốquantrọngđểtriểnkhai 

thànhcôngB SCtrongdoanhn ghiệp.Cácdoanhnghiệpánhdụngthànhcôn gBSCđềugắnkết 

quytrìnhquảntrịthànhtíchvớiBSC.Trong quátrìnhthiếtlậpmụctiêu,các mụctiêucủacác 

tổđộivàcánhân,đặcbiệtlàcủađộingũquảnlý ,phảibaogồmhoặcgắnkếtvớicácmụctiêu 

trongBSC.Cơchếlương,thưởngđượcđiềuch ỉnhtheohướngv iệctănglương,p hânbổt iền thưởng 

dựatrênmức độhoànthànhcác mụctiêucánhân vàtổđội.Tỷ lệthunhậpbiếnđổi(t iền 

lươngvàtiềnthưởng)phụthuộcvàotínhchấtcôngviệcvàtráchnhiệmcủahọđổ ivớicácmục 

tiêuchiếnlược.Tỷlệtốithiểucóthểmangtínhkhuyếnkhíchlà20%. Đốivớiqu ảnlýhoặcbộ phận chịu  

trách nhiệm chính với các mụctiêuchiến lược, tỷ lệbiến đổi sẽlớn hơn. Một 
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hệthốngđãingộdựatrênthànhtíchlàcôngcụvôcùngquantrọngđểhướngsựnỗlựccủacáctổđộivànhân 

viên vào việcthựchiện cácmụctiêu chiến lược.  

IV.  TẦM NHÌN, CHIẾN LƯỢC 
 

Một doanh nghiệp /tổ chức  muốn tồn tại và phát triển đều phải xây  dựng cho mình mục tiêu 
mà mình muốn vươn tới cũng như con đường riêng để đi đến mục tiêu đó như thế nào, và từ đó 
hình thành nên hệ thống ch iến lược của tổ chức gồm: 

 
1. Tầm nhìn (Vision) 

Là một hình  ảnh, tiêu  chuẩn, hình tượng độc đ áo và lý  tưởng trong tương lai, là những 

điều doanh n ghiệp  muốn đạt tới hoặc trở thành. 

Là câu trả lời của câu hỏi “Chúng ta sẽ trở nên như thế nào trong tương lai?” 

Ví như: Người lãnh đạo phải đặt câu hỏi tron g 5 năm  nữa, 10 n ăm nữa… chún g ta muốn  tổ chức 

của chún g ta tới đâu? Tới b ến bờ nào?  

2. Sứ mệnh (Mission): 
 

Là lý do để tổ chức tồn tại. Các tổ chức thường thể hiện sứ mệnh của mình bằng một  "tuyên 
bố sứ mệnh” xúc tích, ngắn gọn, giải thích tổ chức đó tồn tại để làm gì và sẽ làm gì để tồn  
tại.Tuyên bố sứ mệnh của tổ chức cần đưa ra thông tin để trả lời 3 câu hỏi sau:  

 Mục tiêu của tổ chức là gì? 
 Tổ chức sẽ làm gì và phục vụ ai ( l ĩnh vực hoạt động, khách hàng)?  
 Những nguy ên tắc và giá trị nào là kim chỉ nam cho các hoạt động củ a tổ chức? 

Một bản tuyên bố sứ mệnh có hiệu quả thường phải đáp  ứng các tiêu chí sau : 
Rõ ràng, dễ hiểu. N gắn gọn và cô đọn g; 

 Chỉ ra được tại sao ta làm v iệc đó và lý  do tồn tại của tổ chức là gì? 
 Phải đưa ra được định hướng cho các hoạt động thích hợp  và không quá hẹp ; 
 Phải thể hiện được các cơ hội và ch ỉ ra được cái mà xã hộ i nhớ đến chún g ta; 
 Phù hợp  với các khả năng r iêng có của ta;  
 Phải thấy được cam kết của chúng ta. 

Những sai lầm thường gặp  với sứ mệnh của tổ chức: 

 Không có tuyên bố sứ mệnh; 
 Đồng nhất chức năng nhiệm vụ với sứ mệnh; 
 Các mục  tiêu nhiệm vụ mâu thuẫn với sứ mệnh hoặc đ i chệch hướng đề ra trong sứ  

mệnh; 
 Sứ mệnh không được mọi người hiểu và ủng hộ; 
 Sứ mệnh  không được rõ ràng hoặc không được truyền đạt rõ ràng tới cá nhân trong tổ  

chức, không thể hiện rõ phương hướng hoạt động của tổ chức; 
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3. Các giá trị cốt lõi (Core Values)  
Là các nguyên tắc, nguyên lý nền tảng và bền vững của tổ chức.Những n guyên tắc này: 

 Có những nguyên tắc tồn tại không phụ thuộc vào thời gian.  

 Tự thân, không cần sự biện hộ bên ngoài,  

Có giá trị và tầm quan trọng với bên trong tổ chức. 

Giá trị cốt lõi qua việc sàng lọc t ính chân thực, có thể nhận diện nhờ xác đ ịnh giá tr ị 

nào thực sự là trung tâm và mặt khác p hải bền vững trước kiểm định của thời gian.  

M ột công ty  lớn cần xác định cho chính mình những giá trị được giữ làm cốt lõi, độc  

lập với môi trường h iện tại, với yêu cầu cạnh tranh và cách thức quản trị. 

Như vậy  việc xác định tầm nh ìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi là sự tuyên bố chiến lược 

của tổ chức, là một sự trăn trở để thiết kế, xây  dựng chứ không phải chỉ là câu chữ đơn thuần, ch ỉ 

để p hát biểu cho hay. 

4. Chiến lược 
 

Là chươn g trình hành động, kế hoạch  hành động được thiết kế để đạt  được một mục 

tiêu cụ thể, là tổ hợp  các mục tiêu dài hạn và các biện pháp, các cách thức, con đường đạt đến  các 

mục tiêu đó.Như vậy một chiến lược p hải giải quy ết tổng hợp  các vấn đề sau: 

 Xác định chính xác mục tiêu cần đ ạt. 

 Xác định con đường, hay p hương thức để đạt mục tiêu. 

 Và định hướng phân bổ nguồn lực để đạt được mục tiêu lựa chọn. 
Trong ba yếu tố này , cần chú ý, nguồn lực là có hạn và nh iệm vụ của ch iến lược là t ìm 

ra p hương thức sử dụng các nguồn lực sao cho nó có thể đạt được mục tiêu một  cách h iệu quả 

nhất. 
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Để một chiến lược hiệu  quả, đạt được mục tiêu thì cần có một hệ thống quản lý  chiến lược 
đáng tin cậy . Và BSC và KPI đáp  ứng nhu cầu đó của tổ chức 

Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance Scoredcard –  BSC)  là một hệ thống quản lý chiến  
lược dựa vào kết quả đo lường và đánh giá, được áp  dụng cho mọi tổ chức. Nói một  cách khác,  
BSC chính là phương pháp  chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược thành mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá 
và hoạt động cụ thể.  

Hệ thống đo lường & đánh giá hiệu quả công việc (Key  Performance Indicator – KPI) là 
công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định 
lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay  cá nhân. 

Nếu như BSC đánh giá sự hoàn thành của doanh n ghiệp thông qua 4 chỉ tiêu (tài ch ính,  
khách hàng, quá trình hoạt độn g nội bộ, hoạt động nghiên cứu phát triển), giúp  doanh n ghiệp phát  
triển cân đối và bền vững thì KPI được áp dụng cho nhiều mục đích: quản lý hệ thống công việc 
của một tổ chức, tự quản lý côn g việc của nhóm, tự quản lý công việc của cá nhân.  

BSC  & KPI giúp kết nối giữa chiến lược lãnh đạo và chiên lược kinh doanh 
Chiến lược lãnh đạo chính là quá trình hiện thực “giấc mơ” của người chủ doanh nghiệp,  

là sự cổ vũ nhân viện thực thi kế hoạch kinh doanh.  

Question: Vậy, làm thế nào để k ết nối một cách h iệu quả giữa chiến lược lãnh đạo  với 
chiến lược k inh doanh?  

Answer :  Để đảm bảo các mục tiêu kinh doanh, n gười chủ doanh ngh iệp cần thực thi chiến  
lược lãnh đạo song son g với chiến lược kinh doanh của cả công ty lẫn các bộ phận chức năn g (  
tiếp thị, bán hàng…). M uốn làm được điều này, n gười lãnh đạo phải biết cách đối ngoại và chia sẻ 
với nhân viên về ” giấc mơ” của mình cũng như tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp. 



THẺ ĐIỂM CÂN BẰN G TRON G DOANH NGHIỆP                         GVHD : TS. VŨ VIỆT HẰN G 

 

 

NHÓM 3_ MBA12 B Trang 14  

 

Việc sử dụng các công cụ h iện đại như BSC và KPI sẽ giúp n gười chủ doannh n ghiệp triển  
khai chiến lược lãnh đạo thành các m ục tiêu quản lý và chương trình hành độn g cụ thể cho từng 
bộ phận, từng nhân viên. 

5. Chiến lược kinh doanh 

 
 

5.1. Văn hóa tổ chức 
 
 
 

 
 
 
 

5.2. Kế hoạch chiến lược 
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5.3. Phân tích 
 

 
5.4. Đánh giá 
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5.5. Các loại  chiến lược 
 

 
 

Lợi thế cạnh tranh: 
Một cái gì đó mà cung cấp  cho các tổ chức một số lợi thế hơn đối thủ của mình  
Lợi thế chi phí: 
Một chiến lược để tìm kiếm và bảo đảm một  lợi thế chi phí của một số loại - chi phí trung bình  
thấp , chi phí lao động thấp  hơn, vv 
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Thống trị thị trường: 
Đạt được thông qua tăng trưởng nội bộ 

M ua lại - sáp nhập và thâu tóm 

Phát triển sản p hẩm mới: 
Đi trước đối thủ và thiết lập  tốc độ 

Thu hẹp / mở rộng: 
Tập trung vào những gì bạn đang tốt (năng lực cốt lõi) hoặc tìm cách mở rộng sang một loạt các 

thị trường. 

Giá trị lãnh đạo: 

Thông qua thống trị ngành công nghiệp - những người khác theo sự dẫn dắt đáng giá của bạn 

Hoạt động toàn cầu 

Đang tìm cách mở rộn g các hoạt động toàn cầu  

Tái cấu trúc 

Suy  nghĩ đến môi t rường bên ngoài và t ìm cách để thúc đẩy hoạt động của tổ chức 

Chiến lược cấp  kinh doanh nội bộ  

Thu hẹp:  

Bán ra phần không mong muốn của doanh nghiệp  

Đơn giản hóa cấu trúc 

Làm phẳng các cơ cấu quản lý , loại bỏ tệ quan liêu, tăng tốc độ ra quyết định 

Tái cơ cấu  

Suy  xét lại về cách làm việc của doanh nghiệp đã tổ chức 

5.6 Chiến lược tập trung vào việc tổ chức  

Năm Nguyên tắc: 

1. Gắn kết chiến lược với các điều kho ản hoạt  động.  

2. Sắp xếp việc tổ chức với chiến lược.  

3. Tạo chiến lược công việc cho mọi người. 
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4. Thực hiện chiến lược như một quá trình liên tục. 

5. Huy động thay đổi thông qua lãnh đạo đ iều hành 

5.7 Hệ thống quản lý hiệu quả chiến lược 
 

Tạo môi trường để thay  đổi hướng chiến lược 

Xác định Mục tiêu Thực hiện BSC trong chiến lược giao t iếp  

BSC đo lường  quy trình cải tiện hiệu quả 

Xác định lại các sáng kiến đ ể đánh giá và điều chỉnh cải t iến liên tục 
 
 

 
 
 

V.  BSC TẠI DOANH NGHIỆP 
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Bốn viễn cảnh của Thẻ điểm cân bằng 
1. Khía cạnh tài chính: 

Thể hiện lợi ích kinh tế trong sử dụng n guồn nh ân lực, thông qua các chỉ t iêu : 

Doanh số bình quân trên một nhân viên: xác định mức độ đóng góp trung bình của một  

nhân viên cho doanh số của doanh ngh iệp . 

Lợi nhuận bình quân trên một nhân viên: xác đ ịnh lợi nhuận trung bình của một  nhân viên  

mang lại cho doanh ngh iệp. 

Lợi nhuận bình quân trên ch i phí nguồn nhân lực: xác định tỷ  suất lợi nhuận t rung bình t ạo  
ra trên một đồng chi phí nguồn nhân lực cho người lao động.ng, Lưu ý  rằng chi phí nhân sự sẽ 

bao hàm tất cả chi phí mà người sử dụng lao độn g trả cho người lao độngnhư tiền lương, tiền  

thưởng, p húc lợi, bảo hiểm y  tế, bảo hiểm xã hội, chi phí đào t ạo,… 

Tỷ  lệ giá trị gia tăng ( doanh số trừ đi tổng chi  phí vật chất) chia tổng chia tổng chi  phí về 

nguồn nhân lực: xác định tỷ  suật gía giá trị gia tăng của  doanh nghiệp  được tạo ra từ một đồng chi 

phí liên quan đến yếu tố con người.  
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2. Khía cạnh khách hàng:  

Cán bộ nhân viên trong tổ chức được coi là khách hàng nội bộ. Tiếu chí này được đo 

lường bằng sự thỏa mãn của cán bộ nhân viên t rong tổ chức, ví dụ: tỷ  lệ cán bộ nhân viên thỏa 

mãn chung với công việc từ mức khá trở lên..  

Khi lựa chọn những phép đo đối với khía cạnh về khách hàng để làm BSC, các tổ chức 
phải trả lời hai câu hỏ i quan  trọng: ai là khách  hàng mục tiêu của tổ chức, và cái gì thực sự là giá 
trị mà chúng ta p hục vụ khách hàng. 

 Tuy nhiên, hai 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 t iêu, và các hoạt động của họ cho  
thấy chiến lược của họ là “ Mọi thứ cho mọi khách hàng”. Thực tế cho chúng ta thấy  rằng thiếu đi 
những trọng tâm và sẽ làm giảm khả năng của tổ chức trong việc tạo ra sự khác b iệt so với đối thủ  
cạnh tranh. Việc xác định những giá trị thích hợp  để phục vụ khách hàng cũn g gây ra không ít  
thách thức đối với đa số tổ chức. 

 Khía cạnh v ề 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 h àng mới. Cũng không 
kém p hần quan trọng, tổ chức p hải phát triển định hướng hiệu  quả để  thực hiện cải t iến những chỉ 

số “trễ” để có được thành côn g về khía cạnh khách hàng.  
 

3. Khía cạnh quy trình nội bộ. 

 

Đối với khía cạnh  quy t rình nội bộ, chúng ta p hải 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.  

Nhiệm vụ của chúng ta trong khía cạnh này  là xác định nhữn g quá trình chính và xây dựng 
những thước đo tốt nhất. Để thỏa mãn nhu  cầu  của  khách  hàng,  các tổ chức hoàn toàn có thể xây  
dựng những quá trình nội bộ m ới, 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.Các quy  trình p hát triển sản p hẩm, chế tạo, 
sản xuất, giao hàng và các hoạt động sau bán hàng có thể được xem đến trong khía cạnh này . 

Thiết lập , hoàn thiện và ứng dụng những quy  trình mới vào trong tổ chức như hệ thống 
cân bằng điểm, hệ thống định giá công việc, hệ thống lương doanh nghiệp . 



THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG DOANH NGHIỆP                         GVHD: TS. VŨ VIỆT HẰNG 

 

 

NHÓM 3_ MBA12B  Trang 21 

 

 
 
4. Khía cạnh học hỏi và phát triển.  

 
Được đánh giá thông qua các tiêu chí: 

Mức độ thỏa mãn của cán bộ nhân viên.  Sự hài lon g, thỏa mãn của cán bộ nhân v iên trong 

doanh nghiệp  đo lường b ằng cách khảo sát mức độ hài lòn g của họ đối với tổ chức về công việc ,  

môi trường làm việc, cơ hội đào t ạo, thăng tiến, lương bổng,…  

Lòng trung thành của cán bộ nhân v iên, thể hiện thông qu a tỷ  lệ thuy ên chuyển, nghỉ việc. 

Lưu ý  phân tích tỷ lệ nghỉ v iệc của các đối tượng khác nhau ví dụ theo cấp bậc : như cán bộ qu ản  

lý  , chuyên viên, nhân viên; theo chức năng nghiệp vụ như tài chính- kế toán, hành chính- nhân  

sự, kinh doanh- tiếp  thị,…để  mau chón g có biện p háp  khắc p hục tình trạng nghỉ việc của cán  bộ  

nhân viên.  

Mức độ gia tăng về trình độ n ăng lực của cán bộ nhân viên, thể hiện  bằng tỷ  lệ cán  bộ  

nhân viên  thi đạt yêu cầu  các bài kiểm tra n gh iệp  vụ, thời gian đào tạo trung bình cho từng nhó m 

chức danh, chất lượng các khóa đào t ạo,… 

 
VI.   ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BS C TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á Châu (ACB) 

 
1. Chiến lược kinh doanh của ACB:  

 
Chuyển đổi từ chiến lược các quy t ắc đơn giản (simple rule strategy) sang chiến lược cạnh 

tranh bằng sự khác biệt hóa (a competitive strategy  of different iation). Định hướng ngân hàng bán 
lẻ (định hướng khách hàng cá nh ân và doanh n ghiệp vừa và nhỏ). 
 

2. Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2015 
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Nhằm đưa ACB phát triển là “Ngân hàng của mọi nhà”, chiếm v ị trí hàng đầu trong hệ 

thống ngân hàng Việt Nam.  
Định hướng của ACB trong năm 2013 là khôi phục dần quy mô hoạt động, uy tín và thị 

phần theo hướng tập  trung vào hoạt động kinh doanh cốt  lõi, đồn g thời củng cố, nâng cao n ăng 
lực quản trị rủi ro, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực nhằm tạo t iền đề đ ể tăng trưởng b ền 
vững trong dài hạn.  

Trên cơ sở định hướng đó, mục tiêu tài chính tín dụng trong n ăm 2013 được đặt ra như 
sau: 

  Tổng tài sản dự kiến tăng lên mức 183.000 tỷ  đồng. 
  Tiền gởi huy động  từ khách hàng tăng trưởng 12% 
  Tín dụng tăng trưởng 12%  
  Lợi nhuận trước thuế Tập  đoàn khoảng 1.800 tỷ  đồng. 
  Tỷ  lệ nợ xấu không vượt quá 3% 
  Hệ số chi p hí/thu nhập  không vượt quá 45% 

 
3. Mô hình BSC cụ thể: 

 
Sau khi nhận chỉ tiêu/mục tiêu từ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sẽ hoàn thành BSC 

của toàn ngân hàng, xác định KPI chun g và ch ỉ đạo các đơn v ị xây dựng BSC cho đơn vị và nh ân 
viên. BSC được xây  dựng tại ACB được chia thành 5 cấp  độ, từ BSC cấp 1 đến BSC cấp 5. BSC 
được xây  dựng theo nguyên tắc từ trên xuống theo trình tự BSC cấp  1 → BSC cấp  2 → BSC cấp 
3 → BSC cấp 4 → BSC cấp 5. Mỗi cấp độ BSC dành cho mỗi cấp sẽ được xây  dựng bởi từng 
chức danh khác nhau, chức danh từ cao xuống thấp.  

BSC được xây dựng cụ thể đối với từng đơn vị, từng cá nhân. Và dưới đây là quy trình 
xây  dựng B SC đối với cá nhân  

  Bước 1: Lựa chọn các KPI từ BSC của đơn vị/KPI list p hù hợp  với công việc được giao 
theo bảng M ô tả công việc. 

  Bước 2: Sắp xếp các KPI vào các nhóm mục tiêu tương ứng.  
  Bước 3: Xác định tỷ trọng cho từng nhóm mục tiêu, cho mỗi KPI trong từng nhóm mục 

tiêu 
  Bước 4: Trình duyệt BSC 
  Bước 5: Nhận BSC đã được duyệt 

 
Danh mục KPI được quy định cụ thể đối với nhóm mục tiêu : Tài chính, Khá ch hàng, Quy  

trình nội bộ, Nhân sự. Do chúng ta học về môn quản trị nhân sự , nên trong phần này, nhóm chỉ 
trình bày  chi tiết về danh mục KPI  đối với nhóm mục tiêu Nhân sự 

Nhóm mục tiêu Tên KPI Đơn vị tính Chiều giá trị 

NHÂN SỰ Đạt kỳ  thi nghiệp  vụ Điểm Càng cao càn g tốt 

Tỷ  lệ nhân viên đạt kỳ thi nghiệp vụ % Càng cao càn g tốt 

Tỷ  lệ hoàn thành IDP (kế hoạch phát 
triển cá nhân)  

% Càng cao càn g tốt 

Tỷ  lệ nhân viên thuộc quyền quản lý  đạt  
kỳ  thi nghiệp  vụ 

% Càng cao càn g tốt 
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Điểm xử lý hồ sơ của các nhân viên trong 
nhóm/bộ phận có trách nhiệm quản lý 

% Càng cao càn g tốt 

Đôn đốc, hướng dẫn nhân v iên có trách 
nhiệm quản lý  hoàn thành nhiệm vụ 

Điểm Càng cao càn g tốt 

 
 

Các KPI trên sẽ được lựa chọn cho từng chức danh trong hệ thống, p hù hợp  với công v iệc 
được giao theo bảng mô tả công việc. Căn cứ vào định hướng chính chiến lược phát triển trong 
từng thời kỳ  mà tỷ  trọng của các nhóm mục tiêu trong BSC sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.  
 

4. Bảng BS C và KPI cụ thể của một nhân viên kinh doanh tại ACB:  
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