
XÂY DỰNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) VÀ KPI

Mô-đun 1:
Hiểu vai trò của 
công cụ BSC
(ngày 23/02)

• Các công cụ trong hệ thống quản lý thành tích và đo lường 
thành tích

• Tại sao doanh nghiệp cần triển khai dự án BSC
 » So sánh giữa BSC và các hệ thống đánh giá thành tích khác
 » Điểm mạnh của Hệ thống đánh giá thành tích sử dụng BSC

• Mẫu tiêu chí đo lường thành tích sử dụng BSC
• Phương pháp 9 bước để xây dựng và triển khai dự án BSC

Mô đun 2:
Thực hành xây 
dựng hệ thống 
BSC
(ngày 24/02)

• Đánh giá tổ chức, thiết lập tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược
• Xác định nhóm khách hàng mục tiêu và phát triển Giản đồ giá 

trị khách hàng (Customer Value Proposition)
• Phác thảo chiến lược kinh doanh
• Thiết lập các mục tiêu chiến lược và Các nhân tố thành công 

chiến lược
• Xây dựng Bản đồ chiến lược – xác định các mối quan hệ nhân 

quả giữa các mục tiêu
• Phác thảo các chỉ tiêu chiến lược, tiêu chuẩn
•  Xây dựng các kế hoạch hành động (thực hiện)

Mô-đun 3:
Thực hành triển 
khai BSC
(Xây dựng Mục 
tiêu chiến lược 
và Chỉ tiêu Hiệu 
suất Quan trọng 
(KPIs))
(ngày 25/02)

• Các vấn đề phát sinh trong triển khai BSC
• Kết nối chiến lược và hoạt động trong toàn bộ tổ chức
• Thu thập, kiểm tra và xác thực dữ liệu thành tích
• Chuyển đổi dữ liệu thành tích thành thông tin
• Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ và bên ngòai
• Thiết lập thẻ điểm trong toàn tổ chức
• Động lực của nhân viên trong việc triển khai BSC
• Kết nối kết quả công việc (thành tích) với hệ thống thưởng

Các giám đốc, trưởng các phòng ban, chuyên gia lập kế hoạch và phân tích – những 
người đang tìm kiếm các ý tưởng trong việc cải thiện thành tích/hiệu quả của tổ chức. 
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Ngô Quý Nhâm (MBA)
Trường ĐH Tổng hợp Wales - Anh Quốc

Chủ nhiệm bộ môn Quản trị & Nhân sự khoa 
Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương 
đồng thời là chuyên gia tư vấn cao cấp của 
Công ty Phát triển Năng lực tổ chức (OCD) 

về quản trị chiến lược, BSC, quản trị nhân sự. 
Có chuyên môn sâu về quản trị chiến lược, 

văn hóa doanh nghiệp và quản trị nhân sự, 
có nhiều kinh nghiệm giảng dạy các chương 

trình MBA nước ngoài tại Việt nam, nhiều kinh 
nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống lương, hệ 

thống quản lý nhân sự, chiến lược tại các do-
anh nghiệp như SUDICO, Tổng công ty Phân 

bón và Hóa chất Dầu Khí và các đơn vị thành 
viên,  Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh 
cho Ngân hàng TMCP Quân đội, Siêu Thanh, 

Công ty Thành Lợi, Techcombank.

BSC giúp doanh nghiệp có thể triển khai chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả nhờ việc giúp người quản lý có thể liên kết giữa 
mục tiêu ngắn hạn với dài hạn, liên kết giữa các mục tiêu phi tài chính như sự hài lòng của khách hàng, cải thiện các quy trình nội 
bộ hay năng lực với các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp.
Chương trình định hướng cho học viên cách thức xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống BSC trong doanh nghiệp thông qua ng-
hiên cứu chiến lược kinh doanh, đánh giá tổ chức xây dựng bản đồ chiến lược, xây dựng các chỉ số và mục tiêu hiệu quả hoạt động.
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n phiếu đăng ký

n thông tin liên hệ

n sơ đồ đường đi

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC 01-11: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài Khoản:

• Tên TK: Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân Hàng: Vietcombank Binh Thanh

Chi tiết xin liên hệ : C. Thảo / C.Uyên
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150 Hotline: 0168 861 3413
 Mail: bc@vjcchcmc.org.vn
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại Thương
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