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Mục đích, giá trị cơ bản 
và đặc điểm chính của 
các Tiêu chí GTCLQG



MỤC ĐÍCH

 là cơ sở hướng dẫn tổ chức tự xem xét, đánh giá, qua đó nâng 
cao tính cạnh tranh của tổ chức, thông qua:
• Giúp cải thiện năng lực, hiệu quả, khả năng và kết quả hoạt động của 

tổ chức;

• Cải thiện các giá trị đem lại cho khách hàng và các bên liên quan, đóng 
góp cho sự phát triển bền vững của tổ chức;

• Nâng cao kỹ năng, kiến thức cho các cá nhân và toàn bộ tổ chức

• Tạo điều kiện thông tin và chia sẻ các thực hành tốt nhất giữa các loại 
hình tổ chức; 

 là căn cứ xét giải thưởng cũng như đưa ra phản hồi của hội 
đồng xét thưởng tới các tổ chức tham dự. 



CÁC GIÁ TRỊ CƠ BẢN

1 Tầm nhìn lãnh 
đạo

Các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho toán thể thành viên trong tổ chức với tầm nhìn 
và giá trị của họ.  Họ kiên định trong các nguyên tắc nhưng linh hoạt trong các chi tiết.  
Họ đồng sáng tạo tương lai với các bên liên quan và định hướng để đạt được kết quả 
xuất sắc. 

2 Định hướng
vào khách 
hàng

Hiểu được sự phức tạp của yêu cầu và mong đợi của khách hàng để nâng cao trải 
nghiệm của khách hàng thông qua các sản phẩm/dịch vụ chất lượng. Khi tổ chức hiểu 
được sự mong đợi của khách hàng sẽ tạo ra được SP/DV có giá trị với khách hang. 

3 Chia sẻ, học 
hỏi và cải tiến 
liên tục

Chia sẻ, học hỏi và cải tiến liên tục được định hướng không chỉ giúp cho các sản phẩm 
và dịch vụ trở nên tốt hơn mà còn tạo cho tổ chức một thị trường bền vững, các lợi thế 
hoạt động cũng như tạo sự thoả mãn và động lực cho lực lượng lao động. 

4 Nhân viên và 
đối tác

Thành công của một tổ chức phụ thuộc vào nền tảng, kiến thức, kĩ năng, sáng tạo và 
động lực khác nhau từ người lao động và các đối tác của tổ chức.
Thành công trong việc cộng tác bên trong và bên ngoài góp phần phát triển những 
mục tiêu lâu dài, từ đó tạo ra một nền tảng cho phát triển trên cơ sở tôn trọng lẫn 
nhau



CÁC GIÁ TRỊ CƠ BẢN

5 Sự nhạy bén Các tổ chức đang phải đối mặt với việc quay vòng ngày càng ngắn trong việc giới thiệu 
hàng hoá và dịch vụ mới hoặc đã cải tiến. Để thành công trong môi trường cạnh tranh 
toàn cầu, liên tục thay đổi đòi hỏi sự nhanh nhạy và khả năng thay đổi linh hoạt, tức 
thì. 

6 Chú trọng 
vào tương lai

Theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững và thống lĩnh thị trường đòi hỏi phải định 
hướng tương lai một cách chắc chắn và sẵn sàng đưa ra những cam kết dài hạn với các 
chủ thể tham gia quan trọng gồm: khách hàng, lực lượng lao động, nhà cung cấp, đối 
tác, các cổ đông, công chúng và cộng đồng
Sự chú trọng vào tương lai bao gồm phát triển nguồn lao động và nhà cung cấp, hoàn 
thành kế hoạch có hiệu quả liên tục, tạo cơ hội đổi mới và dự đoán được mối quan tâm 
và trách nhiệm đối với cộng đồng

7 Quản lý tập 
trung vào đổi 
mới

Đổi mới nghĩa là tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong việc cải tiến hàng hoá, dịch vụ, 
chương trình, quy trình và vận hành của tổ chức và tạo ra giá trị mới cho các bên liên 
quan.
Các tổ chức đổi mới thành công không phải bằng cách bắt chước mà bằng cách tái phát 
minh. Nhân viên đam mê đổi mới, cam kết cải tiến và quy trình có hiệu quả cao.



CÁC GIÁ TRỊ CƠ BẢN
8 Quản lý theo 

thực tế
Tổ chức quản lý hoạt động dựa trên các thước đo và phân tích về tình hình hoạt động. 
Những thước đo này phải được rút ra từ nhu cầu và chiến lược kinh doanh, chúng phải 
cung cấp được các thông tin và số liệu then chốt về các quy trình, sản lượng và kết 
quả quan trọng. 

9 Trách nhiệm 
xã hội.

TNXH ngày càng quan trọng để làm kinh doanh
Các tổ chức không chỉ tuân thủ các quy định của nhà nước và xã hội, mà còn phải coi 
đây là những cơ hội để cải tiến “ở mức tốt hơn”. Các tổ chức cần chú trọng tới đạo đức 
và bảo vệ sức khoẻ, an toán và môi trường cho cộng đồng trong cả các hoạt động  
cũng như vòng đời của hàng hoá và dịch vụ

10 Chú trọng 
vào kết quả 
và tạo ra giá 
trị

Thước đo hoạt động của tổ chức phải chú trọng vào những kết quả quan trọng. Kết 
qủa phải được sử dụng để tạo ra và cân bằng giá trị cho các bên liên quan chính 
(khách hàng, lực lượng lao động, các cổ đông, nhà cung cấp, đối tác, công chúng và 
cộng đồng). Từ đó, xây dựng được sự gắn bó, lòng trung thành, đóng góp vào việc 
phát triển kinh tế và đóng góp vào xã hội. 

11 Tính hệ 
thống

Các tiêu chí GTCLQG yêu cầu tính hệ thống cao trong quản lý tổ chức và các quy trình 
quan trọng nhằm đạt được các kết quả và hoạt động hoàn hảo. mỗi thành phần đơn lẻ 
của hệ thống quản lý hoạt động phải có sự liên kết lẫn nhau một cách đầy đủ nhất



ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

1. Chú trọng vào kết quả

 chú trọng vào kết quả về các lĩnh vực hoạt động chủ chốt của 
doanh nghiệp:
• kết quả về sản phẩm và quá trình 

• kết quả về định hướng vào khách hàng

• kết quả về định hướng vào lực lượng lao động

• kết quả về điều hành và lãnh đạo

• kết quả về chiến lược, tài chính và thị trường



ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

2. Không theo cứng nhắc và dễ đáp ứng

 Tập trung vào kết quả, không vào thủ tục, phương pháp hay cơ cấu 

tổ chức. Tổ chức được khuyến khích phát triển một cách sáng tạo, 

thích ứng và linh hoạt để đáp ứng yêu cầu. 

 Tổ chức có thể chọn các cách làm, công cụ, kỹ thuật tốt nhất tùy 

vào như hình thức và quy mô kinh doanh, các mối quan hệ, bước 

phát triển của tổ chức cũng như năng lực của lực lượng lao động.

 Có thể áp dụng cho bất kỳ loại hình nào không phân biệt quy mô, 

ngành, mức độ tăng trưởng



ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

3. Khuyến khích �nh hệ thống nhằm đảm bảo liên kết mục tiêu trong 

toàn tổ chức.

 Khía cạnh hệ thống trong liên kết mục tiêu thể hiện qua sự gắn kết hài 
hoà và đồng bộ giữa các yếu tố: giá trị cốt lõi, báo cáo giới thiệu tổ 
chức, các tiêu chí, hướng dẫn đánh gía, cũng như việc định hướng 
vào kết quả, phân �ch mối quan hệ nhân quả và liên kết chéo giữa các 
tiêu chí. 

 Trong các tiêu chí, chu kỳ cải �ến định hướng bởi hành động diễn ra 
thông qua kết quả phản hồi giữa quy trình và kết quả.



Giới thiệu chung 
về các tiêu chí GTCLQG



HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG

Báo cáo Tự 
đánh giá 
theo 7 Tiêu 
chí GTCLQG

Báo cáo 
Giới thiệu 
doanh 
nghiệp

Giới thiệu tổng quan

Các hoạt động 
của hệ thống

Giới thiệu doanh nghiệp: 
Môi trường hoạt động, mối quan hệ  

và các thách thức chiến lược

1
Vai trò của 
Lãnh đạo 

(120)

7
Kết quả

(450)

2
Chiến lược 
hoạt động

(85)

6
Thực hiện

(85)

3
Khách hàng

(85)

5
Lực lượng 
lao động

(85)

4
Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90)



Giới thiệu doanh nghiệp: 
Môi trường hoạt động, mối quan hệ  

và các thách thức chiến lược

1
Vai trò của 
Lãnh đạo 

(120)

7
Kết quả

(450)

2
Chiến lược 
hoạt động

(85)

6
Thực hiện

(85)

3
Khách hàng

(85)

5
Lực lượng 
lao động

(85)

4
Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90)

BÁO CÁO GIỚI THIỆU          
DOANH NGHIỆP

• Cung cấp sơ bộ bối cảnh về 
môi trường tổ chức, các 
thách thức chiến lược, định 
hướng tổ chức và các mối 
quan hệ chính với khách 
hàng, nhà cung cấp, đối tác 
và các bên liên quan.

• Điểm khởi đầu quan trọng 
nhất của việc tự đánh giá & 
viết đăng ký tham dự 
GTCLQG

HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG



Giới thiệu doanh nghiệp: 
Môi trường hoạt động, mối quan hệ  

và các thách thức chiến lược

1
Vai trò của 
Lãnh đạo 

(120)

7
Kết quả

(450)

2
Chiến lược 
hoạt động

(85)

6
Thực hiện

(85)

3
Khách hàng

(85)

5
Lực lượng 
lao động

(85)

4
Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90)

Các hoạt động của hệ 
thống được hình thành từ 
6 Tiêu chí: 1, 2, 3, 5, 6 và 7 
để xác định các hoạt động 
của doanh nghiệp và kết 
quả đạt được. 

HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG



Giới thiệu doanh nghiệp: 
Môi trường hoạt động, mối quan hệ  

và các thách thức chiến lược

1
Vai trò của 
Lãnh đạo 

(120)

7
Kết quả

(450)

2
Chiến lược 
hoạt động

(85)

6
Thực hiện

(85)

3
Khách hàng

(85)

5
Lực lượng 
lao động

(85)

4
Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90)

Nhóm 3 tiêu chí 
về Vai trò của 
Lãnh đạo
 Nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc lãnh đạo 
chú trọng đến chiến lược 
và khách hàng.
 Lãnh đạo thiết lập định 
hướng và tìm kiếm các 
cơ hội trong tương lai 
cho doanh nghiệp 

HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG



Giới thiệu doanh nghiệp: 
Môi trường hoạt động, mối quan hệ  

và các thách thức chiến lược

1
Vai trò của 
Lãnh đạo 

(120)

7
Kết quả

(450)

2
Chiến lược 
hoạt động

(85)

6
Thực hiện

(85)

3
Khách hàng

(85)

5
Lực lượng 
lao động

(85)

4
Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90)

Tất cả mọi hành động đều đi 
đến Kết quả

• kết quả về sản phẩm và 
quá trình 

• kết quả về định hướng vào 
khách hàng

• kết quả về định hướng vào 
lực lượng lao động

• kết quả về điều hành và 
lãnh đạo

• kết quả về chiến lược, tài 
chính và thị trường

HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG



Giới thiệu doanh nghiệp: 
Môi trường hoạt động, mối quan hệ  

và các thách thức chiến lược

1
Vai trò của 
Lãnh đạo 

(120)

7
Kết quả

(450)

2
Chiến lược 
hoạt động

(85)

6
Thực hiện

(85)

3
Khách hàng

(85)

5
Lực lượng 
lao động

(85)

4
Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90)

Nền tảng của hệ 
thống:
 Tiêu chí then chốt đối với 

việc quản lý DN có hiệu quả 
và đối với hệ thống dựa 
trên thực tiễn, định hướng 
vào tri thức nhằm nhằm cải 
tiến hoạt động và cạnh 
tranh. 

 Đóng vai trò nền tảng cho 

hệ thống quản lý hoạt động.

HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG



Giới thiệu chung 
về các tiêu chí GTCLQG



HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG

Báo cáo Tự 
đánh giá 
theo 7 Tiêu 
chí GTCLQG

Báo cáo 
Giới thiệu 
doanh 
nghiệp

Giới thiệu tổng 
quan

Các hoạt động 
của hệ thống

Giới thiệu doanh nghiệp: 
Môi trường hoạt động, mối quan hệ  

và các thách thức chiến lược

1
Vai trò của 
Lãnh đạo 

(120)

7
Kết quả

(450)

2
Chiến lược 
hoạt động

(85)

6
Điều hành

(85)

3
Khách hàng

(85)

5
Lực lượng 
lao động

(85)

4
Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90)



Giới thiệu doanh nghiệp: 
Môi trường hoạt động, mối quan hệ  

và các thách thức chiến lược

1
Vai trò của 
Lãnh đạo 

(120)

7
Kết quả

(450)

2
Chiến lược 
hoạt động

(85)

6
Điều hành

(85)

3
Khách hàng

(85)

5
Lực lượng 
lao động

(85)

4
Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90)

BÁO CÁO GIỚI THIỆU          
DOANH NGHIỆP

• Cung cấp sơ bộ bối cảnh về
môi trường tổ chức, các
thách thức chiến lược, định
hướng tổ chức và các mối
quan hệ chính với khách
hàng, nhà cung cấp, đối tác
và các bên liên quan.

• Là điểm khởi đầu quan
trọng nhất của việc tự đánh
giá & viết đăng ký tham dự
GTCLQG

HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG



Giới thiệu doanh nghiệp: 
Môi trường hoạt động, mối quan hệ  

và các thách thức chiến lược

1
Vai trò của 
Lãnh đạo 

(120)

7
Kết quả

(450)

2
Chiến lược 
hoạt động

(85)

6
Điều hành

(85)

3
Khách hàng

(85)

5
Lực lượng 
lao động

(85)

4
Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90)

Các hoạt động của hệ
thống được hình thành từ
6 Tiêu chí: 1, 2, 3, 5, 6 và 7
để xác định các hoạt động
của doanh nghiệp và kết
quả đạt được.

HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG



Giới thiệu doanh nghiệp: 
Môi trường hoạt động, mối quan hệ  

và các thách thức chiến lược

1
Vai trò của 
Lãnh đạo 

(120)

7
Kết quả

(450)

2
Chiến lược 
hoạt động

(85)

6
Điều hành

(85)

3
Khách hàng

(85)

5
Lực lượng 
lao động

(85)

4
Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90)

Nhóm 3 tiêu chí về 
Vai trò của Lãnh 
đạo
 Nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc lãnh đạo
chú trọng đến chiến lược
và khách hàng.
 Lãnh đạo thiết lập định
hướng và tìm kiếm các
cơ hội trong tương lai
cho doanh nghiệp

HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG



Giới thiệu doanh nghiệp: 
Môi trường hoạt động, mối quan hệ  

và các thách thức chiến lược

1
Vai trò của 
Lãnh đạo 

(120)

7
Kết quả

(450)

2
Chiến lược 
hoạt động

(85)

6
Điều hành

(85)

3
Khách hàng

(85)

5
Lực lượng 
lao động

(85)

4
Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90)

Tất cả mọi hành động đều đi 
đến Kết quả

• kết quả về sản phẩm và
quá trình

• kết quả về định hướng vào
khách hàng

• kết quả về định hướng vào
lực lượng lao động

• kết quả về điều hành và
lãnh đạo

• kết quả về chiến lược, tài
chính và thị trường

HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG



Giới thiệu doanh nghiệp: 
Môi trường hoạt động, mối quan hệ  

và các thách thức chiến lược

1
Vai trò của 
Lãnh đạo 

(120)

7
Kết quả

(450)

2
Chiến lược 
hoạt động

(85)

6
Điều hành

(85)

3
Khách hàng

(85)

5
Lực lượng 
lao động

(85)

4
Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90)

Nền tảng của hệ thống:
 Tiêu chí then chốt đối với

việc quản lý DN có hiệu
quả và đối với hệ thống
dựa trên thực tiễn, định
hướng vào tri thức nhằm
cải tiến hoạt động và cạnh
tranh.

 Đóng vai trò nền tảng cho
hệ thống quản lý hoạt

động.

HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG



PHẠM VI XEM XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA 
CÁC TIÊU CHÍ GTCLQG

QUÁ TRÌNH

• Đề cập đến các phương
pháp mà doanh nghiệp sử
dụng và cải tiến nhằm
hướng tới các yêu cầu của
Hạng mục trong các Tiêu
chí 1 đến 6.

KẾT QUẢ

• Đề cập đến đầu ra và kết
quả của DN trong việc đạt
được những yêu cầu
trong các Hạng mục kết
quả của Tiêu chí 7 (7.1 -
7.5).



Hướng dẫn chung về 
tài liệu



Bố cục của hạng mục tiêu chí

Câu hỏi tổng 
thể

Số, Tên 
Hạng 
mục và 
lĩnh vực 
đề cập

Loại thông tin mà DN 
trả lời cho Hạng mục 
tiêu chí

Chủ đề 
chính của 
mục

Điểm số

Câu hỏi chi 
tiết



Các dạng câu hỏi chính thường gặp

a) Câu hỏi “Như thế nào” hoặc “Cách thức” (How)

 Phần lớn các câu hỏi "Như thế nào?" xuất hiện trong các hạng mục của Tiêu chí 1 - 6.

 Các câu trả lời phải nhấn mạnh thông tin về quá trình chính mà DN đã, đang và sẽ 
thực hiện trong hoạt động SXKD. 

b) Câu hỏi  “Là gì” (What).

 Loại thứ nhất đòi hỏi những thông tin cơ bản về các quá trình chính và có thông tin ai 
làm công việc đó.

• Loại câu hỏi này xuất hiện nhiều trong Báo cáo giới thiệu DN. 

 Loại thứ hai đòi hỏi thông tin về các kết quả, kế hoạch, mục tiêu, mục đích hoặc 
các chỉ số đo lường chính của DN là gì. 

• Loại câu hỏi này xuất hiện nhiều trong Báo cáo tự đánh giá theo 7 tiêu chí . 



Các câu hỏi 
“Như thế 
nào”

Các câu hỏi 
“Là gì”



Trình bày Báo cáo 

Theo bố cục qui định

Sử dụng bảng, biểu, đồ thị, hình 
ảnh minh họa

Thông tin súc tích, đầy đủ, 
chính xác



Báo cáo Giới thiệu 
doanh nghiệp



Báo cáo Giới thiệu tổ chức/doanh nghiệp

là tài liệu mô tả tóm tắt về tổ chức và môi trường chiến lược 
của tổ chức

 Cung cấp sơ bộ về bối cảnh của tổ chức, môi trường hoạt động, các 

thách thức chiến lược, định hướng tổ chức và các mối quan hệ chính 

với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và các bên liên quan. những 

lợi thế chính và hệ thống cải tiến hoạt động của tổ chức.

 Xác định phạm vi hoạt động của doanh nghiệp

 Cung cấp cơ sở để đánh giá doanh nghiệp

 Chỉ thông tin - không dùng để đánh giá hoặc chấm điểm



Báo cáo Giới thiệu tổ chức/doanh nghiệp

Phần 1   Mô tả tổ chức

• P.1.a.  Môi trường hoạt động của 
tổ chức.

• P.1.b. Các mối quan hệ của tổ 
chức

Phần 2 Bối cảnh chiến lược 
của tổ chức

• P.2.a. Môi trường cạnh tranh

• P.2.b. Bối cảnh chiến lược

• P.2.c. Hệ thống cải tiến hoạt 
động



Báo cáo tự đánh giá
theo 7 tiêu chí 

Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia



Tiêu chí 1: 
Lãnh đạo



Tiêu chí 1: Lãnh đạo (120 điểm)

 Lãnh đạo cao nhất chỉ đạo và duy trì DN, thiết lập tầm nhìn, các
giá trị và các mong muốn về hoạt động của DN.

 Lãnh đạo cao nhất trao đổi thông tin với lực lượng lao động,
phát triển đội ngũ lãnh đạo tương lai, đo lường hoạt động của
DN

 Tuân thủ pháp luật và tạo ra môi trường khích lệ lối hành xử về
đạo đức và hoạt động có hiệu quả cao.

 Sự đóng góp cho xã hội và hỗ trợ các cộng đồng chính



Tiêu chí 1: Lãnh đạo (120 điểm)

1.1. Lãnh đạo cấp cao (70)

1.1.a. Tầm nhìn và các giá trị 

1.1.b. Trao đổi thông tin 

1.1.c. Sứ mệnh và kết quả hoạt 
động

1.2. Điều hành và trách 
nhiệm xã hội (50)

1.2.a. Điều hành của tổ chức

1.2.b. Tuân thủ pháp luật và hành 
vi đạo đức

1.2.c. Trách nhiệm xã hội



Tiêu chí 2:  
Chiến lược



Tiêu chí 2:  Chiến lược (85 điểm)

Tiêu chí này đề cập đến cách thức của tổ chức :

xây dựng mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành
động,

triển khai, điều chỉnh (nếu có) và đo lường việc 
thực hiện mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành
động đã lựa chọn



Tiêu chí 2:  Chiến lược (85 điểm)

2.1. Xây dựng chiến lược (45)

2.1.a. Quá trình xây dựng chiến 
lược

2.1.b. Mục tiêu chiến lược 

2.2. Triển khai chiến lược 
(40)

2.2.a. Xây dựng và triển khai kế 
hoạch hành động

2.2.b.  Điều chỉnh kế hoạch hành 
động



Tiêu chí 3:
Khách hàng



Tiêu chí 3: Khách hàng (85 điểm)

 cách thức tổ chức thực hiện sự gắn bó, cam kết với khách hàng 
của mình nhằm đạt được thành công dài hạn trên thị trường.

 cách thức tổ chức xây dựng một nền văn hoá định hướng vào
khách hàng

 cách thức tổ chức lắng nghe mong muốn của khách hàng, phục
vụ và đáp ứng vượt quá sự mong đợi của khách hàng

 cách thức xây dựng mối quan hệ bền vững, gắn bó lâu dài với
khách hàng.



Tiêu chí 3: Khách hàng (85 điểm)

3.1. Mong đợi của khách 
hàng (40) 

3.1.a. Lắng nghe khách hàng

3.1.b. Phân khúc khách hàng và cung
cấp sản phẩm

3.2. Gắn kết khách hàng (45)

3.2.a. Xây dựng quan hệ và hỗ trợ khách
hàng

3.2.b. Xác định sự hài lòng và gắn bó của
khách hàng

3.2.c. Sử dụng dữ liệu thị trường và
“tiếng nói của khách hàng - VOC”



Tiêu chí 4: 
Đo lường, phân tích 
và quản lý tri thức 
(90 điểm)



Tiêu chí 4: Đo lường, phân tích 
và quản lý tri thức (90 điểm)

Tiêu chí này đề cập đến:

 cách thức tổ chức lựa chọn, thu thập, phân tích, quản lý và cải
tiến dữ liệu, thông tin và tài sản tri thức, quản lý công nghệ
thông tin.

 tổ chức thực hiện việc xem xét và sử dụng việc xem xét này để
cải tiến hoạt động của mình cũng như nâng cao khả năng học
hỏi trong toàn bộ tổ chức.



Tiêu chí 4: Đo lường, phân tích 
và quản lý tri thức (90 điểm)

4.1. Đo lường, phân tích và cải 
tiến hoạt động của tổ chức (45)

4.1.a.  Đo lường hoạt động của tổ 
chức 

4.1.b.  Phân tích và xem xét hoạt 
động 

4.1.c.  Cải tiến hoạt động 

4.2. Quản lý thông tin và tri 
thức (45)

4.2.a.  Thông tin và dữ liệu

4.2.b.  Tri thức của tổ chức



Tiêu chí 5: Lực lượng 
lao động (85 điểm)



Tiêu chí 5: Lực lượng lao động (85 điểm)

Tiêu chí đề cập đến:

 cách thức tổ chức quản lý, xây dựng và gắn kết lực lượng lao
động của mình để sử dụng hết tiềm năng nhằm thực hiện được
nhiệm vụ, chiến lược và kế hoạch hành động tổng thể của tổ
chức.

 khả năng xây dựng một môi trường cho lực lượng lao động
nhằm đạt được hiệu quả cao trong công việc.



Tiêu chí 5: Lực lượng lao động (85 điểm)

5.1. Môi trường làm việc của 
lực lượng lao động (40) 

5.1.a.  Khả năng và năng lực của 
lực lượng lao động 

5.1.b.  Môi trường của lực lượng 
lao động 

5.2. Gắn kết của lực lượng 
lao động (45)

5.2.a.  Đánh giá sự gắn bó của lực 
lượng lao động 

5.2.b.  Văn hóa tổ chức 

5.2.c.  Phát triển và quản lý hiệu 
quả hoạt động 



Tiêu chí 6: Điều hành
(85 điểm)



Tiêu chí 6: Điều hành (85 điểm)

 cách thức tổ chức thiết kế hệ thống làm việc;

 cách thức tổ chức thiết kế, quản lý và cải tiến các quá trình
chính

 cách thức tổ chức quản lý chi phí,

 cách thức cung cấp môi trường làm việc an toàn, chuẩn bị ứng
phó với các trường hợp khẩn cấp để đảm bảo hiệu quả hoạt
động



Tiêu chí 6: Điều hành (85 điểm)

6.1. Các quá trình làm việc 
(45)

6.1.a.  Thiết kế sản phẩm và quá 
trình

6.1.b.  Quản lý và cải tiến quá trình 
làm việc

6.1.c.  Quản lý chuỗi cung ứng

6.1.d.  Quản lý đổi mới

6.2. Hiệu quả hoạt động (40)

6.2.a.  Hiệu quả và hiệu lực của 
quá trình

6.2.b.  An ninh và an ninh mạng

6.2.c.  An toàn và sự sẵn sàng 
trong trường hợp khẩn cấp



Tiêu chí 7: Kết quả 
hoạt động (450 điểm)



Tiêu chí 7: Kết quả hoạt động (450 điểm)

 Tiêu chí này xem xét kết quả thực hiện và hoạt động cải tiến
của tổ chức trong tất cả các lĩnh vực chính

Mức độ kết quả này cần được so sánh với các kết quả tương
ứng của đối thủ cạnh tranh và các tổ chức khác cung cấp sản
phẩm tương tự.



Các vấn đề cần lưu ý

1. Nếu số liệu tại tiêu chí 7 là trung thực sẽ phản ánh được thực tế tổ chức đã làm tốt tới

đâu.

2. Với mỗi phần số liệu nên có phần dẫn giải/chú giải bằng lời để chuyên gia đánh giá hiểu

thêm bối cảnh (như tại sao tổ chức lại sử dụng loại chỉ số này hay ý nghĩa của chỉ số).

3. Tại tất cả các phần của tiêu chí 7 cần có sự so sánh với các đối thủ cạnh tranh (hay mức 

độ chuẩn trong ngành)

4. Có số liệu về xu hướng: đưa kết quả 3 – 5 năm gần nhất và kết quả trong các năm tiếp

theo (2 – 3 năm tiếp theo) để theo dõi các xu hướng tăng/giảm của số liệu

5. Thống nhất các kết quả với phần nội dung đề cập trong Tiêu chí 1 đến Tiêu chí 6 (cả

phần Báo cáo giới thiệu DN)

6. Cách trình bày mạch lạc (bảng, biểu)

7. Nêu rõ nguồn trích dẫn số liệu



Tiêu chí 7: Kết quả hoạt động (450 điểm)

7.1. Kết quả về sản phẩm và 
quá trình (120)

7.4. Kết quả về điều hành và 
lãnh đạo (80)

7.2. Kết quả về định hướng 
vào khách hàng (80) 

7.3. Kết quả về định hướng 
vào lực lượng lao động  (80)

7.5. Kết quả về chiến lược, 
tài chính và thị trường (90) 

Lưu ý quan trọng: Xu hướng và cấp độ
Dữ liệu và so sánh



7.1. Kết quả về sản phẩm và quá trình 
(120)

7.1.a. Kết quả về sản phẩm và dịch vụ định hướng vào

khách hàng

7.1.b. Kết quả của quá trình làm việc hiệu quả

[1] Hiệu lực và hiệu quả của quá trình làm việc

[2] Chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp

7.1.c. Kết quả quản lý chuỗi cung ứng



Các vấn đề cần lưu ý

1. Tóm tắt các kết quả về sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của DN,
phân loại một cách thích hợp các kết quả đó theo các nhóm
và loại sản phẩm/dịch vụ, theo nhóm khách hàng, theo phân
khúc thị trường, ...

2. Tổ chức có thể trình bày các số liệu đo lường các quá trình 
làm việc chính của tổ chức đã được đề cập đến trong Tiêu chí 
6. Lưu ý các số liệu về quá trình này cần được liên kết chặt 
chẽ với các kết quả đầu ra của tổ chức.



Một số gợi ý: 7.1.a. Kết quả về sản phẩm và 
dịch vụ định hướng vào khách hàng

 Sản lượng, doanh số của từng sản phẩm chính đã nêu trong
Báo cáo giới thiệu doanh nghiệp

 Số lượng sản phẩm mới

Một số chỉ tiêu chất lượng chính của sản phẩm so với tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc mục tiêu của doanh nghiệp

 Số lượng các cải tiến liên quan đến sản phẩm

 Các kết quả khác (nếu có)



Ví dụ 7.1.a



Ví dụ 7.1.a



Một số gợi ý 7.1.b. Kết quả của quá 
trình làm việc hiệu quả

• Số lượng sáng kiến, cải tiến các

hoạt động

• Tiết kiệm chi phí thông qua việc

cải tiến hoạt động

• Tăng năng suất làm việc của nhân

viên

• Thời gian giải quyết công việc, ví

dụ: khiếu nại của khách hàng

• Thời gian ban hành và thực thi

các quyết định

• Giảm các rủi ro, sai lỗi, sự cố

• Các hành động khắc phục, quản lý rủi

ro và hiệu quả mang lại

• Cải cách các quy trình, thủ tục

• Giảm các đầu mối công việc

• Tỷ lệ nhân viên hoàn thành công việc

• Các lần diễn tập theo các tình huống

khẩn cấp đã được xác định

• Các kết quả khác (nếu có)



Ví dụ 7.1.b



Một số gợi ý 7.1.c. Kết quả quản lý mạng 
lưới cung ứng

 Báo cáo kết quả đánh giá/kiểm toán nhà cung cấp và đối tác;

 Thời gian giao hàng;

 Tỷ lệ chấp nhận (đạt/không đạt) cho các sản phẩm, dịch vụ và
quá trình được cung cấp từ bên ngoài.

 Các biện pháp và chỉ số đóng góp của tổ chức để nâng cao hiệu
suất làm việc của nhà cung cấp

….



Ví dụ 7.1c



7.2. Kết quả về định hướng vào khách hàng

[1] Sự hài lòng của khách hàng

[2] Sự gắn bó của khách hàng



Các vấn đề cần lưu ý

1. Mức độ và Xu hướng là hai yếu tố quan trọng nhất trong việc thể hiện các 
kết quả hoạt động của tổ chức. Nên tập trung cung cấp bằng chứng về xu 
hướng gia tăng sự hài lòng của khách hàng trong 3-5 năm qua do các nỗ lực 
cải tiến của tổ chức

2. Nên sử dụng bảng biểu, đồ thị để diễn tả với mục đích trực quan, dễ hiểu
cho người đọc và có thể tận dụng tối đa diện tích trang giấy để trình bày. 
Một điểm rất quan trọng khi đưa số liệu là cần có sự so sánh với các đối thủ 
cạnh tranh (thường nên chọn từ 3-4 đối thủ cạnh tranh).

3. Các kết quả về sự thoả mãn, không thoả mãn của khách hàng, xây dựng
mối quan hệ và sự gắn bó với khách hàng nêu trong Hạng mục này phải gắn
liền với các nhóm khách hàng, phân khúc thị trường như đã nêu tại P.1.b [2]
và Tiêu chí 3.



Một số gợi ý 7.2. Kết quả về định 
hướng vào khách hàng
• Tăng trưởng doanh số dựa trên gia 

tăng sự ưa thích/gắn bó của khách 
hàng

• Giảm mức độ sai lỗi hoặc để mất 
khách hàng

• Gia tăng các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ 
khách hàng

• Tăng trưởng doanh số dựa trên gia 
tăng sự ưa thích/gắn bó của khách 
hàng

• Số lượng phàn nàn, khiếu nại, của KH

• Tỷ lệ khách hàng trung thành
(sử dụng lại SP-DV)

• Số lượng khách hàng mới

• Mức độ gia tăng khách hàng
thu hút được từ các đối thủ 
cạnh tranh

• Những số liệu/dữ liệu về khách 
hàng thu được qua các cuộc 
khảo sát, điều tra, nghiên cứu 
thị trường

• …….



Ví dụ 7.2.a



Ví dụ 7.2.a



7.3. Kết quả về định hướng vào lực lượng 
lao động  (80)

7.3.a. Kết quả định hướng vào lực lượng lao động

[1] Khả năng và năng lực của lực lượng lao động

[2] Môi trường làm việc

[3] Gắn bó của lực lượng lao động

[4] Phát triển lực lượng lao động



Các vấn đề cần lưu ý

Các kết quả nêu trong Hạng mục này phải gắn liền với các quá
trình đã nêu trong Tiêu chí 5. Những kết quả này phải phản ánh
các nhu cầu của các quá trình làm việc chính đã nêu trong Tiêu
chí 6 cũng như các kế hoạch hành động, kế hoạch về nguồn
nhân lực đã nêu tại Hạng mục 2.2.[4]



Gợi ý về [1] Khả năng và năng lực của lực 
lượng lao động

Đánh giá kết quả hoạt động đào tạo nhân viên

Các đo lường về thái độ làm việc trước và sau đào tạo

Chi phí đào tạo, số lượt người được đào tạo, số lượng

các khóa đào tạo

Tỷ lệ nhân viên được đào tạo/luân chuyển qua nhiều vị 

trí công việc để có kiến thức/kỹ năng đa dạng

Số lượng bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn



Ví dụ



Gợi ý về [2] Môi trường làm việc

+ tỷ lệ/số lượng nhân viên tham dự các khóa đào tạo về an toàn
(an toàn lao động, an toàn cháy nổ, ...)

+ tỷ lệ/mức độ nhân viên sát hạch đạt/không đạt các khóa đào 
tạo trên

+ mức độ an toàn đạt được (ví dụ đạt 10.000 giờ lao động an 
toàn) cũng như việc nhận dạng và giải quyết các mối nguy hiểm
gây mất an toàn

+ kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát từ bên ngoài (ví dụ thanh
tra về môi trường lao động của công nhân)



Gợi ý về [3] Gắn bó của lực lượng lao động

 Các cuộc phỏng vấn/khảo sát/nghiên cứu về sự gắn bó/hài lòng của lực 
lượng lao động

 Tổng hợp, phân tích các phàn nàn của nhân viên

 Số giờ làm việc trung bình/làm thêm

 Mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra trong bản kế hoạch của mỗi cá
nhân

 Số lượng/tỷ lệ tuyển dụng nhân viên mới

 Số lượng/tỷ lệ nhân viên bỏ việc

 Lương và thu nhập của người lao động

 Số lượng sáng kiến cải tiến



Ví dụ



Gợi ý về [4] Phát triển lực lượng lao động

 Số giờ đào tạo trung bình tính trên một nhân viên

 Mức độ tiến bộ thông qua thời gian nhân viên mới (hoặc nhân
viên được thăng tiến) nắm bắt và đáp ứng được hoàn toàn yêu 
cầu của vị trí công việc.

 Số lượng sáng kiến cải tiến

….



7.4. Kết quả về điều hành và lãnh đạo (80)

[1] Lãnh đạo

[2] Điều hành

[3]   Luật pháp và chế định

[4] Đạo đức

[5] Xã hội



Các vấn đề cần lưu ý
1. Cần liên kết các kết quả đưa ra trong phần này với sứ mệnh và 

tầm nhìn tổ chức nêu trong Báo cáo giới thiệu tổ chức. Ví dụ một 
tổ chức có tầm nhìn là phát triển mạnh mẽ thị phần với chiến lược 
phát triển thương hiệu thì tại phần này nên đưa ra các chỉ số đo 
lường liên quan đến thị phần và thương hiệu. Nếu không có kết 
quả của đối thủ cạnh tranh để so sánh cần so sánh với chính các 
mục tiêu đặt ra của tổ chức để thấy được mức độ/xu hướng hoàn 
thành.

2.  Ngày nay các kết quả thể hiện thông qua các chỉ tiêu hoặc chỉ số
chính về sự tuân thủ luật pháp, các chế định và hành vi đạo đức 
có số điểm ngang bằng (bình đẳng) với các kết quả hoạt động 
khác, kể cả kết quả về tài chính



Gợi ý về 7.4. Kết quả về điều hành 
và lãnh đạo

• Số lượt lãnh đạo tiếp xúc người lao 
động
• Khả năng điều hành của lãnh đạo 

(hoàn thành các mục tiêu đề ra)
• Sự tín nhiệm của người lao động đối 

với lãnh đạo
• Tỷ lệ nhân viên tham dự các chương 

trình/khóa học về hành vi đạo đức và 
kết quả của các khóa học/chương trình 
này
• Số lượng nhân viên/lãnh đạo vi phạm 

quy chế hoặc pháp luật

• Số lượng cuộc đánh giá, kiểm tra của

đơn vị độc lập (kiểm toán, cơ quan

chủ quản, tổ chức chứng nhận, ban

kiểm soát, ...)

• Các biện pháp giảm tiêu thụ năng

lượng, sử dụng tài nguyên/ năng

lượng tái tạo và nước tái chế, giảm

thiểu và sử dụng chất thải, phương

pháp thay thế để bảo tồn tài nguyên

• Số tiền tài trợ, đóng góp cho các

chương trình, quỹ từ thiện, nhân đạo



Ví dụ



Ví dụ



7.5. Kết quả về chiến lược, tài chính và thị 
trường (90) 

7.5.a. Kết quả tài chính và thị trường

[1] Hoạt động tài chính

[2] Hoạt động thị trường

7.5.b. Kết quả về thực hiện chiến lược

Kết quả sẽ liên quan đến các biện pháp tài chính báo cáo trong
hạng mục 4.1.a[1] và phương pháp tiếp cận quản lý tại Hạng
mục 2.2



Gợi ý về 7.5.a. Kết quả tài chính và 
thị trường

Về tài chính: Chủ yếu dựa 
vào các thông tin từ Báo 
cáo tài chính của DN:
• Tăng trưởng tài sản
•Doanh thu
• Lợi nhuận
•Khả năng thanh toán
•Vốn vay

Về thị trường:
•Vị thế hoặc thị phần
•Sự tăng trưởng thị
trường và thị phần
•Khả năng thâm nhập
thị trường mới



Ví dụ về tài chính



Ví dụ về tài chính



Gợi ý về 7.5.b. Kết quả về thực hiện chiến 
lược

 Các biện pháp hoặc chỉ số về chiến lược và kế hoạch hành động
phải liên quan đến mục tiêu chiến lược đã báo cáo trong hạng
mục 2.1.b (1), và các biện pháp thực hiện kế hoạch hành động
và hiệu quả dự kiến đã báo cáo trong 2.2.a (2) và 2.2.a (6)
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