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TÓM TẮT: 

Kết quả hoạt động là chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá tính hiệu quả trong quá 

trình vận hành của các tổ chức thuộc đơn vị công. Nếu như doanh nghiệp chỉ có mục 

tiêu gần như duy nhất là sản xuất kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận thì khu vực công 

cần phải thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công và hướng đến các chiến lược an 

sinh, xã hội, thúc đẩy phát triển từng lĩnh vực trong toàn bộ nền kinh tế. 

Bài viết cung cấp một công cụ đánh giá kết quả có tính hiện đại, đo lường theo 

nhiều khía cạnh, đảm bảo sự công bằng giữa các tổ chức, đó là Bảng điểm cân bằng 

trong khu vực công hay còn gọi là PSS. Dùng phương pháp tổng hợp và phân tích, kết 

quả của bài viết giới thiệu việc áp dụng và triển khai tại 4 quốc gia đại diện cho các khu 

vực địa lý, qua đó rút ra một số kinh nghiệm để Việt Nam có thể cân nhắc vận dụng vào 

khu vực công quốc gia trong thời gian tới. 

Từ khóa: Kết quả hoạt động, bảng điểm khu vực công, tổ chức công, mô hình PSS, 

đánh giá kết quả. 

1. Giới thiệu chung 

Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh đang diễn ra nhanh chóng cùng với sự vận 

hành của doanh nghiệp thì các đơn vị công hiện nay cũng đối diện với nhu cầu nâng cao 

năng lực cạnh tranh. Điều này được thủ trưởng các đơn vị công đưa thành một trong 

những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để thực hiện nhiệm vụ này, nhiều giải pháp đã 

được các doanh nghiệp đưa ra, trong đó áp dụng đánh giá kết quả hoạt động của các đơn 

vị công theo nhiều khía cạnh khác nhau sẽ giúp cung cấp một cách nhìn tổng thể về bức 

tranh toàn tổ chức. 

Theo các nhà khoa học, Bảng điểm cân bằng khu vực công (gọi tắt là PSS) là 

một trong những phương pháp quản trị hiện đại và là công cụ được vận dụng nhiều trong 

các tổ chức công khi xây dựng chiến lược hoạt động. Bên cạnh đó, PSS còn là một công 

cụ quản lý hiệu suất sáng tạo và đa chiều đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều tổ chức 

trên toàn thế giới. Để có thể có cái nhìn tổng quát về nội dung thế nào là bảng điểm 



khu vực công và việc áp dụng tại các nước như thế nào, nội dung chính của bài viết sẽ 

giải quyết cơ bản vấn đề đặt ra này. 

2. Phương pháp nghiên cứu sử dụng 

Việc tìm hiểu việc vận dụng một nội dung nào đó tại các nước được xem là một 

công việc được nhiều nhà nghiên cứu lựa chọn thực hiện. Để đạt được mục tiêu nghiên 

cứu này, bài viết đã áp dụng phương pháp nghiên cứu tình huống hay còn gọi là case 

studies diễn ra tại các quốc gia, sau đó sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp 

những kết quả chính đạt được trong từng trường hợp để rút ra những điểm cần quan tâm 

cho vấn đề đang nghiên cứu liên quan đến mô hình PSS. 

3. Kinh nghiệm áp dụng PSS tại một số quốc gia 

3.1. Kinh nghiệm về đánh giá kết quả khu vực công tại Hoa Kỳ 

Mỹ là một trong các quốc gia đi đầu trong việc ứng dụng các nghiên cứu lý thuyết 

vào thực tiễn đánh giá hiệu quả hoạt động các cơ quan, tổ chức trong khu vực công. Từ 

năm 1912, những nỗ lực về đo lường hiệu quả hoạt động đã được thực hiện bởi Văn 

phòng nghiên cứu thành phố New York (the New York Bureau of Municipal Research). 

Theo Williams (2003), các nhà lãnh đạo của cơ quan này đã xác định lại vai trò của ngân 

sách không chỉ là một công cụ của kế toán mà còn có khả năng xác định hiệu quả hoạt 

động của chính phủ, thúc đẩy sự minh bạch. 

Năm 1913, tổng thống Mỹ W. H. Taff thành lập Ủy ban quốc gia về hiệu suất, nay 

là Trung tâm quốc gia về hiệu quả trong khu vực công. Năm 1916 và 1928, Viện Nghiên 

cứu hiệu quả quản lý và Ủy ban Quốc gia về tiêu chuẩn địa phương lần lượt ra đời với 

mục đích nghiên cứu xây dựng các chỉ số tiêu chuẩn, chuẩn mực để làm căn cứ đánh 

giá. Như vậy, cho đến năm 1930, đánh giá kết quả hoạt động đã trở thành một công cụ 

quản trị của chính phủ.  

Từ đó, một xu hướng phổ biến trong đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan 

khu vực công ở Mỹ là kèm theo các chỉ số hiệu suất, các phương pháp đánh giá hiệu 

quả và chất lượng công việc theo phương pháp đánh giá điểm chuẩn (benchmarking), 

Thẻ điểm cân bằng PSS và Chỉ số đánh giá thực hiện công việc (Key Performance 

Indicator - KPI) được áp dụng rộng rãi. 

Trong cuộc khảo sát định kỳ năm 1999 của Rigby (2001) về kỹ thuật quản trị, đã 

ghi nhận 44% các tổ chức Bắc Mỹ được khảo sát sử dụng PSS. Thẻ điểm cân bằng là 



công cụ giúp các tổ chức tạo ra sự thay đổi lâu dài, bền vững theo đúng yêu cầu của 

GPRA (Bush, 2005). 

Các thành phần của PSS đáp ứng tất cả yêu cầu mà GPRA đưa ra. Khi sử dụng thẻ 

điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, chính quyền 

nhiều địa phương ở Mỹ đã áp dụng PSS theo 4 khía cạnh cơ bản trong đơn vị công mà 

sau này chính là mô hình PSS đã nêu ra: 

(1) Định hướng khách hàng: bảo đảm an ninh, tỷ lệ tội phạm giảm; (2) Định hướng 

tài chính: khả năng thu thuế, tạo ra nguồn thu cho ngân sách, hiệu quả chi tiêu tài chính; 

(3) Định hướng quá trình hoạt động nội bộ: đổi mới quy trình hoạt động nội bộ, kế hoạch 

nâng cấp chất lượng cung ứng dịch vụ công; (4) Định hướng hoàn thiện và phát triển: 

khả năng nâng cao về kỹ năng làm việc của công chức; mức độ vận dụng các thành tựu 

khoa học vào quản lý. Có thể nhận thấy, các tiêu chí đánh giá này bao quát các vấn đề 

từ yếu tố đầu vào, tổ chức sử dụng nguồn lực và kết quả đầu ra. 

3.2. Kinh nghiệm về đánh giá kết quả khu vực công tại Nhật Bản 

Năm 2001, trong bối cảnh của chương trình cải cách chính phủ trung ương, bao 

gồm việc thành lập các Bộ mới và sáp nhập hoặc bãi bỏ các bộ hiện hành, chính phủ 

Nhật Bản đã bắt đầu giới thiệu các kỹ thuật đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả các chương 

trình và hoạt động của khu vực công. Trọng tâm các kỹ thuật này là nhấn mạnh đến các 

chính sách và hoạt động, cũng như kết hợp các kết quả đạt được vào kế hoạch và ngân 

sách trong tương lai. 

Chính phủ Nhật Bản coi việc đánh giá hiệu quả như là biện pháp để giải quyết các 

vấn đề tài chính đáng kể mà nhà nước phải đối mặt, cải thiện tính minh bạch và trách 

nhiệm (Matsuura, Watkins, và Dorotinsky, 2010). Chính sách đánh giá của Nhật Bản 

mang đặc điểm phi tập trung. Trong đó, chính phủ Nhật Bản đã phát triển nhiều cơ chế 

đánh giá thông qua nhiều cơ quan như Bộ Nội vụ và Truyền thông (Ministry of Internal 

Affairs and Communications - MIC), Bộ Tài chính MOF và Đơn vị phục hồi chính phủ 

(Government Revitalization Unit - GRU). 

Các sáng kiến đánh giá hiệu quả lần lượt được MIC, MOF và GRU thực hiện vào 

năm 2001, 2002 và 2009. Vai trò của MIC là kiểm tra kết quả tự đánh giá của các Bộ và 

tiến hành đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan. 

Ngoài ra, MIC còn thực hiện quá trình tổng hợp và công bố kết quả đánh giá. Đạo 

luật đánh giá chính sách của chính phủ Nhật Bản (The Government Policy Evaluation 



Act - GPEA) xác định 3 phương pháp đánh giá tiêu chuẩn: đánh giá dự án, đánh giá hiệu 

quả và đánh giá toàn diện. Trong đó, MIC sẽ cung cấp hướng dẫn về đánh giá hiệu quả, 

dựa trên khuôn khổ quản trị chiến lược, giúp xác định đầu vào, đầu ra, kết quả và mục 

tiêu của các bộ chủ quản. 

Theo đó, các Bộ sẽ xây dựng kế hoạch đánh giá cơ bản và kế hoạch thực hiện đánh 

giá cho giai đoạn từ 3 đến 5 năm, và gửi báo cáo đánh giá hàng năm cho MIC thông qua 

sử dụng các chỉ số KPIs. Bên cạnh đó, MIC cũng thực hiện chương trình đánh giá từ 

trên xuống dưới đối với một số chương trình cụ thể có tầm quan trọng chiến lược theo 

quy định của văn phòng nội các, thông qua đó nhằm đề xuất các chính sách cho các bộ 

liên quan. Nội dung của MIC thực hiện có những chức năng gần như vai trò của mô 

hình PSS nhưng có những điều chỉnh theo bối cảnh của quốc gia trong khối dịch vụ 

công. 

3.3. Kinh nghiệm về đánh giá kết quả khu vực công tại Trung Quốc 

Vấn đề đo lường kết quả hoạt động tại Trung Quốc chính thức được quan tâm từ 

những năm 1985, khi mà hệ thống trách nhiệm mục tiêu bắt đầu được áp dụng trong 

quản lý chính quyền địa phương (Jing, Cui, & Li, 2015) theo hệ thống trách nhiệm khách 

quan (Objective Responsibility System - ORS), bao gồm việc thiết lập mục tiêu cũng 

như đo lường hiệu quả trong việc đạt được các mục tiêu đó. 

Đo lường kết quả hoạt động của chính phủ Trung Quốc bước đến giai đoạn 2 vào 

đầu những năm 1990, khi mà các nỗ lực cải cách hệ thống hành chính tại Trung Quốc 

đã khiến tất cả các cấp chính quyền nâng cao hơn nữa tính hiệu quả và chất lượng dịch 

vụ. Trong thời kỳ tiếp theo, khi Trung Quốc dần chuyển sang cách tiếp cận quản trị theo 

hướng cân bằng phát triển kinh tế và xã hội, tập trung vào các dịch vụ công và con người 

nhằm đạt được sự phát triển bền vững, vấn đề đo lường kết quả hoạt động khu vực công 

của quốc gia này bước sang giai đoạn thứ ba. 

Song song đó, để cải thiện tính khách quan, độc lập của việc đo lường, một số chính 

quyền Trung Quốc cũng đã chủ động ký hợp đồng với các bên thứ ba để tiến hành đo 

lường, đánh giá. Những nỗ lực trong quản lý kết quả này đã được chia thành 3 loại theo 

Hiệp hội hành chính công Trung Quốc (2003), đó là: 

(1) đo lường hiệu quả chung, chẳng hạn như đo lường mục tiêu và trách nhiệm điều 

hành, việc thực thi các cam kết dịch vụ xã hội, giám sát hiệu quả và xây dựng hiệu quả, 

(2) đo lường hiệu quả theo ngành, nghĩa là các cơ quan chính phủ có thẩm quyền thiết 



lập bộ chỉ số về hiệu quả và tổ chức đánh giá thường xuyên cho các doanh nghiệp và tổ 

chức công, (3) đo lường hiệu quả cho các dự án, chiến dịch lớn của chính phủ. 

Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ công, các công cụ, kỹ thuật quản lý cũng 

được giới thiệu nhằm đo lường, đánh giá, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng 

của khách hàng, bao gồm: công cụ quản lý chiến lược, đánh giá chương trình, quản lý 

chất lượng tổng thể (TQM), hệ thống kiểm định chất lượng (ví dụ ISO 9000) và các kỹ 

thuật đo lường kết quả hoạt động (điểm chuẩn, thẻ điểm cân bằng,…). 

Những cam kết mạnh mẽ của chính quyền Trung Quốc nhằm thể chế hóa và hệ 

thống hóa việc đánh giá hiệu quả hoạt động được thể hiện qua việc thành lập Văn phòng 

quản lý và giám sát kết quả (Performance Management and Supervision Office) trực 

thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 7 năm 2010. Tiếp theo đó, vào tháng 3 

năm 2011, Hội nghị Liên Bộ về công tác quản lý kết quả Chính phủ (Inter-Ministry Joint 

Conference on Government Performance Management Work - IJCGPMW) bao gồm 9 

cơ quan Trung ương cũng được phê chuẩn thành lập. 

IJCGPMW đã bắt đầu thử nghiệm thí điểm việc đánh giá kết quả hoạt động cho 4 

khu vực bao gồm: chính quyền địa phương, cơ quan chính phủ Trung ương, các chương 

trình Trung ương, và Chi tiêu ngân sách Trung ương. Nghiên cứu của Jing, Cui, & Li 

(2015) cho thấy, đánh giá kết quả ở Trung Quốc không chỉ đơn thuần là một công cụ kỹ 

thuật để cải thiện hiệu quả tổ chức mà giữ một vai trò quan trọng phục vụ quản lý và 

xây dựng nhà nước của Trung Quốc trong thời kỳ cải cách. 

3.4. Kinh nghiệm về đánh giá kết quả khu vực công tại Singapore 

Singapore là quốc gia có sự khác biệt đáng kể về hệ thống chính trị, sự đa dạng về 

văn hóa, dân tộc, tài nguyên thiên nhiên so với các quốc gia Đông Á khác. Khu vực 

công của Singapore bao gồm Cơ quan dân sự Singapore (Singapore Civil Service - 

SCS), các cơ quan nhà nước và hơn 500 công ty liên kết với chính phủ (Government-

linked companies - GLCs), hay còn gọi là cục tác vụ, lực lượng vũ trang, dịch phụ pháp 

lý và lực lượng cảnh sát. 

Để nâng cao và mở rộng chất lượng dịch vụ công, Singapore đã thành lập các cục 

tác vụ được giám sát bởi các bộ chủ quản. Hội đồng quản trị của cục tác vụ có thể bao 

gồm các cá nhân uy tín ở khu vực tư nhân trong và ngoài nước, tuy nhiên người đứng 

đầu phải là thành viên cao cấp của chính phủ. Những năm gần đây, các tổ chức khu vực 

công của Singapore cũng đã tập trung chú ý vào việc đo lường hiệu quả hoạt động. 



Một trong những công cụ được xem xét áp dụng là thẻ điểm cân bằng PSS - công 

cụ quản lý chiến lược giúp các tổ chức đo lường, giám sát và truyền đạt kế hoạch, mục 

tiêu chiến lược trong toàn tổ chức, đảm bảo tiêu chí của PSS là hướng vào khách hàng 

và đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên. 

Quá trình đo lường kết quả hoạt động của Singapore bao gồm 4 bước: (1) phát triển 

các chỉ số cho các hoạt động trong chương trình, (2) thiết lập mục tiêu định lượng dựa 

trên các chỉ số, (3) đo lường kết quả thực hiện các chỉ số và (4) đánh giá kết quả thông 

qua các mục tiêu đã thiết lập cùng các tiêu chí khác (Jones, 2001). Các chỉ số và mục 

tiêu thường liên quan đến các khía cạnh về khối lượng đầu ra, chất lượng đầu vào, tính 

hiệu quả và thành quả/tính hữu hiệu. 

4. Một số bài học rút ra cho Việt Nam và kết luận 

Trong những năm gần đây, đánh giá kết quả hoạt động khu vực công đã thu hút 

nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu, tuy nhiên phần lớn lại chỉ tập trung nghiên cứu 

rõ khung lý thuyết đo lường ở các nước phát triển. Trong khi đó, các nước đang phát 

triển còn gặp khó khăn trong việc xác định rõ các công cụ và bộ tiêu chí đo lường. 

Qua nghiên cứu thực tế việc áp dụng quản lý dựa trên kết quả hoạt động của các 

quốc gia trên thế giới, có thể thấy nhiều tổ chức trong khu vực công đã vận dụng các kỹ 

thuật của khu vực tư như điểm chuẩn, thẻ điểm cân bằng, KPIs nhằm mang lại hiệu quả 

cao nhất. Các mô hình đo lường đa phương diện như PSS về Bảng điểm cân bằng đã 

được xây dựng nhằm khắc phục hạn chế của các thước đo tài chính truyền thống khi đã 

quá tập trung kiểm soát về tài chính trong giới hạn ngân sách. 

Bên cạnh đó, điểm chuẩn (Benchmarking) được sử dụng ở khá nhiều quốc gia như 

một công cụ nhằm giảm khoảng cách nhận thức về hiệu quả khu vực công và khu vực 

tư, cải thiện chất lượng dịch vụ công. Theo phương pháp này, các chỉ số đo lường thường 

tập trung vào chi phí và hiệu quả hoặc sự khác biệt (sự hài lòng của khách hàng, chất 

lượng dịch vụ). 

Tại Việt Nam, không nằm ngoài tác động của xu hướng toán cầu hóa, nhu cầu nâng 

cao hiệu quả quản lý khu vực công thông qua vận dụng các nguyên lý của chính mô 

hình PSS trên cơ sở của mô hình Quản lý công mới (NPM), nhằm nâng cao năng suất, 

hiệu quả quản lý và cải thiện dịch vụ cần được chú trọng. Như vậy, một trong những 

nhu cầu cấp bách mà khu vực công Việt Nam cần giải quyết đó là tìm ra hệ thống đo 

lường, đánh giá kết quả hoạt động phù hợp và đảm bảo tính toàn diện, hướng đến sự cân 

bằng. 



Theo đó, các tiêu chí đo lường khi xây dựng cần kết hợp giữa thang đo tài chính 

và phi tài chính để khắc phục được những khuyết điểm của thang đo truyền thống. Có 

thể thấy, Bảng điểm cân bằng PSS là một giải pháp phù hợp bởi nó đánh giá kết quả 

hoạt động theo 4 phương diện (tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát 

triển). Bên cạnh đó, thông qua tổng quan kinh nghiệm đánh giá kết quả khu vực công 

của các quốc gia trên thế giới, PSS là một công cụ khá hiệu quả và toàn diện. Khi áp 

dụng mô hình đánh giá này, Việt Nam cần lưu ý các điểm sau: 

o Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng về hiệu quả sử dụng vốn, mức độ sử 

dụng nguồn lực đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước. 

o Xây dựng chiến lược phát triển trong đó tập trung vào mục tiêu đảm bảo sự hài 

lòng của khách hàng, nâng cao kỹ năng và sự hài lòng của nhân viên tương tự như một 

doanh nghiệp khu vực tư. 

o Xây dựng các tiêu chí đo lường về tính hiệu quả và hữu hiệu của các quy trình 

nội bộ nhằm cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ công tới người dân. Trong đó, Việt Nam 

có thể xem xét áp dụng mô hình giao dịch một cửa tương tự Indonesia, nhằm đổi mới 

và nâng cao hiệu quả quy trình nội bộ của khu vực công. 

Một trong những khó khăn khi đánh giá kết quả hoạt động của khu vực công đó là 

cân bằng lợi ích của các bên liên quan (stakeholders). Do đo, khi xây dựng hệ thống 

đánh giá, các tiêu chí cần tập trung vào việc đảm bảo nhu cầu của các nhóm lợi ích như 

đơn vị cấp vốn, khách hàng và nhân viên. 

Kết quả của bài viết này đã cung cấp được một bức tranh khái quát nhất về việc áp 

dụng PSS ở một số nước để Việt Nam có những bước đi cơ bản và chuẩn bị đầy đủ cho 

việc đánh giá kết quả hoạt động một cách rõ ràng hơn, công bằng hơn và thích hợp hơn 

ở nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động khác nhau. 

Cần khẳng định rằng, Bảng điểm cân bằng cung cấp một cơ cấu cho việc lựa chọn 

các chỉ số đánh giá hiệu suất quan trọng, bổ sung cho các biện pháp tài chính truyền 

thống, giúp các nhà quản trị quản lý và đánh giá hiệu quả thực thi chiến lược của một tổ 

chức một cách toàn diện và đầy đủ, đồng thời liên kết được các hoạt động kiểm soát 

ngắn hạn với chiến lược và tầm nhìn dài hạn của tổ chức công. 
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