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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

_ Về lý luận: Hiện nay, phát triển công nghệ thông tin là xu thế tất yếu của thế giới, đảm 

bảo khai thác được tối ưu mọi nguồn lực, đáp ứng nhu cầu về công nghệ thông tin cho sự 

phát triển của kinh tế - xã hội với việc ổn định về chất lượng, an toàn và kinh tế góp phần 

thúc đẩy Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của quốc gia. Đối với nước ta, Công nghệ thông 

tin có vai trò quan trọng trong sự phát triển xã hội ngày này. Tuy nhiên, việc phát triển công 

nghệ thông tin trong thời gian qua ở nước ta, đặc biệt phát triển phần mềm đã phát sinh 

nhiều bất cập, chưa có lộ trình rõ ràng và chưa được kiểm soát chặt chẽ trong công tác quản 

lý phát triển và vận hành các ứng dụng phần mềm. Để phát triển Công nghệ thông tin nói 

chung và Phần mềm nói riêng thì từ công tác lập kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, thiết kế kỹ 

thuật, thực hiện phát triển phần mềm cho đến quản lý vận hành ứng dụng phải tuyệt đối 

tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, đặc biệt là việc quản lý dự án phần mềm. 

_ Về thực tiễn: Theo kết quả khảo sát của công ty Standish Group về các dự án phát triển 

phần mềm ở 365 công ty và tổ chức, nơi sở hữu hơn 8.380 ứng dụng phần mềm, có 31% 

các dự án phải hủy bỏ trước khi hoàn thành; 88% các dự án trượt thời gian, vượt ngân sách 

hoặc cả hai; 52,7% các dự án tiêu tốn 189% ngân sách so với dự kiến. Cũng theo cuộc khảo 

sát này, thời gian trung bình hoàn thành dự án là ở mức 222% so với thời gian dự kiến; 46% 

dự án được hoàn thành và sử dụng, tuy nhiên chúng đều vượt ngân sách, thời gian; chức 

năng và chất lượng thì nghèo nàn hơn dự kiến. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, dù 

chưa có số liệu thống kê chính thức về các thông tin về các dự án phần mềm.  

Nhận thấy được tầm quan trọng của việc quản lý và kiểm soát dự án, em quyết định chọn 

đề tài “Kiểm soát quá trình quản trị dự án của phòng ban PQA tại công ty TNHH hệ 

thống thông tin FPT” để nghiên cứu. 

2. Mục tiêu đề tài 

- Nhằm kiểm soát tốt được quá trình quản trị dự án được thực hiện theo đúng quy trình 

chuẩn và đảm bảo rằng việc thực hiện dự án được diễn ra một cách thuận lợi và không 

mắc phải vấn đề gì trong quá trình thực hiện.  
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- Nâng cao được chất lượng của dự án, đảm bảo tiến độ dự án đúng hạn và chi phí thực 

hiện được tối ưu nhất. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu quá trình quản trị dự án tại phòng ban PQA của 

công ty FPT. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Nội dung: Kiểm soát quá trình quản trị dự án. 

+Địa điểm: Phòng ban PQA của công ty TNHH hệ thống thông tin FPT. 

+Thời gian: Dữ liệu lấy từ các tháng 7, 8, 9 năm 2020. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập dữ liệu từ nghiên cứu tài liệu: Tiến hành thu thập những thông tin 

về cơ sở lý thuyết về đề tài quản trị dự án, thu thập những bài về thành tựu lý thuyết có 

liên quan đến việc quản trị dự án, thu thập các số liệu về viêc quản trị dự án tại công ty 

trên các trang scholar google, director science, hay trên sách chuyên ngành. 

- Phương pháp thu thập số liệu từ thực nghiệm: Tiến hành quan sát, thu thập số liệu về 

hoạt động quản trị dự án của công ty từ những tháng gần đây như tháng 7, 8, 9. 

- Phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn: Phương pháp này được sử dụng ở tất cả các 

chương của luận văn. Cụ thể, sử dụng các lý luận từ các bài nghiên cứu khoa học đã 

được kiểm định và thu thập các số liệu thực tế tại công ty về quy trình lập dự án, thực 

tiễn quản lý dự án để phân tích, đánh giá các hoạt động quản lý dự án phần mềm tại Công 

ty TNHH hệ thống thông tin FPT. Từ đó, khái quát lên thành những vấn đề có tính lý 

luận về công tác quản lý dự án. Kết hợp lý luận với thực tiễn để làm cơ sở đề xuất các 

định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý dự án. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng trong tất cả các 

chương của luận văn. Cụ thể là được sử dụng để đi sâu vào tìm tòi, trình bày các hiện 

tượng, các quan điểm, các quy trình tổ chức quản lý, khái quát hiện tại của công ty thông 

qua việc quan sát, lấy mẫu số liệu về việc quản trị dự án tại phòng ban PQA để lại phân 

tích, rút ra những cái thuộc về bản chất của hiện tượng, các quan điểm, quy định và hoạt 
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động thực tiễn của công tác quản lý dự án. Từ đó, rút ra đánh giá, kết luận, kiến nghị và 

giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý dự án phần mềm. 

- Phương pháp so sánh thống kê: “Được sử dụng xuyên suốt toàn bộ luận văn nhằm trình 

bày các vấn đề, các nội dung trong luận án theo một trình tự, một bố cục hợp lý, chặt 

chẽ, có sự gắn kết, kế thừa, phát triển các vấn đề, các nội dung đã được trình bày đã nêu 

để đạt được mục đích, yêu cầu đã được xác định cho luận văn.” 

5. Cấu trúc của đề tài nghiên cứu 

 Mở đầu 

 Chương 1: Cơ sở lý luận. 

 Chương 2: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH hệ thống thông tin FPT. 

 Chương 3: Phân tích thực trạng tại công ty TNHH hệ thống thông tin FPT. 

 Chương 4: Một số giải pháp kiểm soát quá trình quản trị dự án tại công ty TNHH hệ 

thống thông tin FPT. 

 Kết luận. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1. Tổng quan về dự án, quản trị dự án phần mềm 

1.1.1. Dự án 

Có nhiều định nghĩa về dự án được các tác giả nghiên cứu như sau: 

_   Theo luận văn nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hương Liên thì: “Dự án là một chuỗi các 

công việc, được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện ràng buộc về phạm 

vi, thời gian, ngân sách.”     

_   Theo định nghĩa cổ điển, “một dự án là một tập hợp các hoạt động được tổ chức để đạt 

được các mục tiêu cụ thể được xác định trước về thời gian, ngân sách và chất lượng”.  

_   PMI định nghĩa dự án là “một nỗ lực tạm thời để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết 

quả duy nhất”. Trong đó “tạm thời được hiểu là thực hiện trong khoảng thời gian xác định 

cụ thể, duy nhất nghĩa là kết quả của dự án không trùng lặp và được thực hiện chỉ một lần.” 

_   Theo tác giả Nguyễn Hương Liên (2006) trình bày: “Một dự án phần mềm có hai nhóm 

hoạt động chính: phát triển và quản lý dự án. Nhóm dự án quan tâm đến các vấn đề về thiết 

kế, kiểm thử, cài đặt mã, v.v. Nhóm quản lý dự án quan tâm đến hoạch định và quản lý các 

hoạt động để đạt được mục tiêu của dự án: chi phí, thời gian hoàn thành, chất lượng 

Sau khi có định nghĩa về dự án thì tiếp theo tìm hiểu về định nghĩa quản lý dự án, quản lý 

dự án phần mềm là gì?   

1.1.2. Quản lý dự án 

Định nghĩa về quản lý dự án có rất nhiều và được nhiều nghiên cứu định nghĩa như sau: 

_ “Quản lý dự án: Là sự vận dụng lý luận, phương pháp quan điểm có tính hệ thống để quản 

lý có hiệu quả toàn bộ công việc có liên quan đến dự án dưới sự ràng buộc rõ ràng. Bao 

gồm ba giai đoạn chủ yếu đó là việc lập kế hoạch, điều phối thực hiện mà nội dung chủ yếu 

là quản lý tiến độ thời gian, chi phí và thực hiện giám sát các công việc dự án nhằm đạt 

được những mục tiêu xác định.” (Nguyễn Hương Liên,2016) 

_ Theo công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Hải (2016) thì “Quản lý dự án là 

việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng và công cụ vào các hoạt động dự án để đạt được những 

mục tiêu của dự án”.  Mục tiêu cơ bản của việc quản lý dự án là đảm bảo công việc phải 
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được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt và 

đúng thời gian. Quản lý dự án cần đảm bảo cân bằng giữa ba yếu tố chính: thời gian, nguồn 

lực và kết quả. Ba yếu tố này được gọi là tam giác dự án. 

_ Theo Joseph Heagney (2014) định nghĩa thì “quản lý dự án là hoạt động áp dụng các kiến 

thức, các kỹ năng, các công cụ và kỹ thuật để lên kế hoạch hành động nhằm đạt được các 

yêu cầu của dự án.” 

“Sau khi có định nghĩa về quản lý dự án thì tiếp theo đây sẽ hiểu rõ hơn về định nghĩa 

quản lý dự án phần mềm như sau:” “Quản lý dự án phần mềm: là tập hợp các công việc 

được thực hiện bởi một tập thể (có thể có chuyên môn khác nhau, thực hiện công việc 

khác nhau, thời gian tham gia dự án khác nhau) nhằm đạt được một kết quả như dự kiến, 

trong thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến. Trong thuật ngữ của chuyên ngành 

Công nghệ phần mềm, Quản lý dự án phần mềm là các hoạt động trong lập kế hoạch, 

giám sát và điều khiển tài nguyên dự án (ví dụ như kinh phí, con người), thời gian thực 

hiện, các rủi ro và quy trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo thành công cho dự án. Quản 

lý dự án phần mềm cần đảm bảo cân bằng giữa ba yếu tố: thời gian, tài nguyên và chất 

lượng. Ba yếu tố này được gọi là tam giác dự án.”( Nguyễn Hương Liên,2016). 

“Việc quản lý dự án có nhiều quy trình khác nhau và các lĩnh vực khác nhau cần phải 

quan tâm trong việc quản lý dự án. Những ý này sẽ được trình bày ở những phần tiếp.” 

1.1.3. Quy trình 

_ “Quy trình là một tập các hoạt động có liên quan, được thực hiện để tạo ra một sản phẩm 

hoặc một kết quả đã được xác định trước. Mỗi quy trình được đặc trưng với các đầu vào, 

công cụ và kỹ thuật được sử dụng, và kết quả đầu ra. Thông thường một quy trình bao gồm 

những yếu tố cơ bản sau: thủ tục, hướng dẫn công việc, biểu mẫu, danh sách kiểm định, 

công cụ hỗ trợ.” 

_ Theo định nghĩa trong ISO 9000 thì “Quy trình (Procedure) được định nghĩa là cách thức 

cụ thể để tiến hành một hoạt động hoặc quá trình.” 
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1.1.4. Quy trình quản lý dự án phần mềm 

“Quy trình quản lý dự án là quy trình vận dụng những kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật 

công nghệ vào hoạt động của dự án để đạt được mục tiêu của dự án đặt ra. Để đảm bảo dự 

án thành công, người quản trị dự án và các thành viên dự án phải đảm bảo lựa chọn quy 

trình phù hợp để đạt được mục tiêu của dự án. Tùy theo quy mô của từng dự án mà mỗi giai 

đoạn lại có thể gồm những quy trình nhỏ hơn. Các quy trình quản lý dự án có thể được chia 

thành 5 nhóm chính: bắt đầu (khởi tạo), lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kiểm soát, kết 

thúc.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Biểu đồ về mức độ hoạt động của một dự án 

Nguồn: Joseph Heagney, 2014 

Ngoài ra thì theo Joseph Heagney (2014) xác định 9 lĩnh vực kiến thức mà các nhà 

quản lý dự án cần phải quan tâm để kiểm soát tốt dự án. Trong đó: 

 4 lãnh vực cơ bản: quy mô – thời gian – chi phí – chất lượng. 

 “Quản lý quy mô: Quy mô thường ảnh hưởng đến dự án nên khi thay đổi quy mô thì dẫn 

đến thay đổi của dự. Hoạt động bao gồm việc xác định các nhiệm vụ chính thức cần thực 

hiện, liệt kê danh mục về quy mô trong đó xác định các giới hạn của dự án; chia công 

việc thành các tác vụ khác nhau ở tầm mức mà bạn có thể quản lý được bằng các kết 

quả; thẩm tra lại khối lượng các công việc đã hoạch định xong; xác định thay đổi quy 

mô của dự án.” 
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 Quản lý thời gian: ước lượng thời gian, lập lịch biểu và theo dõi tiến độ thực hiện đảm 

bảo hoạt động theo đúng thời gian. 

 Quản lý chi phí: là việc lập bảng kế hoạch dự trù về các khoản chi phí về nhân lực, trang 

thiết bị, nguyên liệu, công tác phí và các chi tiết hỗ trợ khác sẽ dùng trong quá trình thực 

hiện dự án. Trong quá trình quản lý phải đảm bảo các chi phí này được kiểm soát chặt 

chẽ đảm bảo rằng dự án sẽ chi tiêu trong ngân sách dự kiến đó. 

 “Quản lý chất lượng bao gồm cả các hoạt động đảm bảo chất lượng công việc (xây dựng 

kế hoạch để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng) và kiểm soát chất lượng công việc (các 

bước thực hiện nhằm giám sát kết quả hoàn thành và đánh giá xem liệu các kết quả đó 

có phù hợp với yêu cầu trách nhiệm của đặt ra hay không).” 

 4 lãnh vực hỗ trợ: là phương tiện để truyền đạt các mục tiêu của dự án. 

 Quản lý nguồn lực: là việc lập bảng kế hoạch về nhân viên tham gia vào dự án, vai trò 

của họ và quản lý công tác thực hiện công việc của họ. 

 Quản lý truyền thông dự án là xây dựng kế hoạch, thực thi và kiểm soát việc thu thập 

và phổ biến mọi thông tin liên quan đến nhu cầu của mọi bên liên quan đến dự án. 

Thông tin này có thể liên quan đến tình trạng dự án, những kết quả đạt được và những 

sự kiện có thể tác động đến các bên liên quan hoặc đến các dự án khác. 

 Quản lý rủi ro dự án là việc xác định trước những rủi ro gặp phải trong quá trình thực 

hiện nhằm xác định, lượng hóa, phân tích và phản ứng trước các rủi ro của dự án. Công 

tác này bao gồm việc tối đa hóa khả năng xảy ra và tác động của các sự kiện tích cực; 

đồng thời giảm thiểu khả năng xảy ra và hậu quả tiêu cực của các sự kiện không có lợi 

cho mục tiêu của dự án. Đây là một khía cạnh vô cùng quan trọng trong quản lý dự án 

nhưng đôi khi vẫn bị các nhà quản lý dự án thiếu kinh nghiệm bỏ qua. 

 Quản lý việc mua sắm, trang bị cho dự án là hoạt động hỗ trợ của công tác quản lý dự 

án. Việc quản lý bao gồm việc xác định cái gì được mua, yêu cầu mời thầu và báo giá, 

lựa chọn nhà thầu phụ, thực hiện hợp đồng và hoàn tất hợp đồng khi dự án được hoàn 

thành. 

 1 lĩnh vực QL tích hợp:  
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 “Quản lý tích hợp dự án đảm bảo rằng dự án được lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát 

phù hợp, trong đó có việc thực hiện công tác kiểm soát nghiêm túc đối với những thay 

đổi của dự án. Như vậy, một hoạt động phải được phối hợp hoặc tích hợp với các hoạt 

động khác mới có thể đạt được kết quả dự án như mong muốn.” 

1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dự án phần mềm. 

Trong việc quản lý dự án phần mềm có 6 yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý. Những yếu 

tố này sẽ được trình bày ở bên dưới: 

1.1.5.1. Mục tiêu và các ràng buộc của dự án 

Mục tiêu của quản lý dự án là thực hiện dự án để tạo ra một sản phẩm đạt chất lượng 

theo đúng yêu cầu, hoàn thành đúng thời hạn và trong mức ngân sách được phê duyệt. Để 

đạt được những mục tiêu đó, người quản lý dự án cần có những phương pháp, công cụ và 

kỹ thuật phù hợp để tổng hợp và cân bằng rất nhiều ràng buộc có ảnh hưởng. 

 Dự án cần hoàn thành đúng tiến độ. 

 Người quản lý dự án phải có đủ người và những tài nguyên hỗ trợ thực hiện. 

 Phải sử dụng nguồn ngân sách trong hạn mức được cấp của dự án. 

 Phạm vi dự án thường có xu hướng phát sinh, nhất là đối với dự án phần mềm. 

 Rủi ro có thể xảy ra trong mọi giai đoạn thực hiện dự án 

 Dù có mọi khó khăn hay thách thức gì xảy ra; khách hàng cũng chỉ quan tâm tới chất 

lượng cuối cùng của sản phẩm. 

1.1.5.2. Vòng đời của dự án 

Mỗi chương trình, dự án, hoặc sản phẩm có giai đoạn phát triển nhất định. Sự hiểu rõ 

những giai đoạn này cho phép những nhà quản lý và điều hành kiểm soát tốt hơn tổng 

nguồn lực của công ty để đạt được mục tiêu của dự án. Với mỗi giai đoạn phát triển trong 

vòng đời phát triển sản phẩm, đều có những quy trình quản lý dự án tương ứng để đảm bảo 

những hoạt động thực hiện trong sự kiểm soát và đạt kết quả mong muốn. 

1.1.5.3 Nhóm chủ thể liên quan dự án 

Nhu cầu, sự tham gia, mức độ ảnh hưởng của các bên liên quan khác nhau tới dự án 

cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới thành công của dự án. Các bên liên quan 
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có thể chia thành hai nhóm chủ thể. Nhóm chủ thể gián tiếp: Những yếu tố, cá nhân, bộ 

phận không liên quan trực tiếp tới dự án nhưng có ảnh hưởng tới dự án như, thể chế 

chính chị, các quy định đặc thù trong ngành phần mềm. Nhóm chủ thể trực tiếp Nhà tài trợ, 

quản lý dự án, quản lý chức năng, quản lý nghiệp vụ tham gia vào dự án, khách hàng, nhà 

cung cấp...Tất cả những cá nhân, tổ chức có ảnh hưởng trực tiếp tới công việc thực hiện 

trong dự án 

 “Người quản lý dự án: chịu trách nhiệm chính về kết quả của dự án. Có vai trò chủ 

chốt trong việc xác định các mục đích và mục tiêu, xây dựng các kế hoạch dự án, đảm 

bảo dự án được thực hiện có hiệu lực và hiệu quả.” 

 “Người tại trợ dự án: cấp ngân sách cho dự án hoạt động, phê duyệt dự án, quyết định 

dự án tiếp tục hoạt động hay kết thúc.” 

 Đội dự án: những người có kĩ năng và năng lực, hỗ trợ người quản lý dự án để thực 

hiện thành công dự án 

 Khách hàng: người sử dụng sản phẩm hoặc kết quả dịch vụ của dự án. Nêu yêu cầu 

cử người hỗ trợ dự án. Người có vai trò quyết định khi nghiệm thu dự án. 

 Ban lãnh đạo: bổ nhiệm người quản lý dự án và đội dự án, tham gia vào việc hình 

thành và xây dựng dự án 

 Các nhóm hỗ trợ: có thể nhiều hay ít, tùy từng dự án như nhóm thư ký, nhóm hỗ trợ 

kỹ thuật, nhóm tư vấn… 

1.1.5.4 Nhân tố môi trường doanh nghiệp 

Là tất cả những yếu tố môi trường cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức mà có ảnh hưởng đến 

dự án. Bên trong bao gồm: 

 Văn hóa tổ chức, cấu trúc tổ chức, các quy trình, thủ tục và các kênh giao tiếp 

 Nguồn nhân lực hiện tại và phương pháp quản lý nhân sự 

 Cơ sở hạ tầng: trang thiết bị, vốn… 

 Thông tin về việc quản lý dự án trên hệ thống. 

 Mức độ chấp nhận rủi ro. 

Bên ngoài bao gồm: 
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 Tiêu chuẩn của ngành hoặc chính phủ. 

 Điều kiện thị trường. 

 Cơ sở dữ liệu kinh doanh ngành. 

 Môi trường chính trị. 

Tất cả những yếu tố này sẽ có một tác động rất lớn đến dự án, những người quản lý dự 

không thể kiểm soát được mọi thứ ảnh hưởng đến dự án, tuy nhiên cần luôn ý thức để tìm 

ra những ảnh hưởng này và quản lý chúng sao cho có lợi nhất cho dự án và tổ chức. 

1.1.5.5 Các quy trình sẵn có của tổ chức 

Ngay từ khi bắt đầu dự án, người quản lý dự án cần tìm hiểu thông tin về quy trình hiện 

có của tổ chức để sử dụng trong việc lựa chọn các quy trình quản lý phù hợp với yêu cầu 

dự án của mình. Các tài sản quy trình của tổ chức có thể chia thành hai nhóm: qui trình, thủ 

tục và chính sách. Theo thời gian, tổ chức đã phát triển và hoàn thiện quy trình, thủ tục phù 

hợp nhất với thực tế và văn hóa tổ chức đó. 

Các thông tin cần thiết cho giai đoạn thành lập và phát triển kế hoạch cho dự án: 

 Hướng dẫn và tiêu chí để lựa chọn và chi tiết hóa các quy trình đã được chuẩn hóa để 

phù hợp với nhu cầu của từng dự án cụ thể 

 Các chuẩn của tổ chức về các chính sách (chính sách về nhân sự, chính sách quản lý dự 

án), vòng đời của sản phẩm và dự án, các thủ tục và quy định về chất lượng… 

 Các mẫu tài liệu (biểu mẫu để quản lý rủi ro, tạo WBS, mẫu hợp đồng, mẫu kế hoạch chi 

tiết…) 

Các thông tin cần thiết cho giai đoạn thực hiện, giám sát và kiểm soát là:  

 Các hướng dẫn, quy trình về thẩm định chất lượng sản phẩm. 

 Thủ tục quản lý thay đổi (bao gồm bộ phận kiểm soát thay đổi, tài liệu về các bước thực 

hiện và phê duyệt thay đổi). 

 Thủ tục kiểm soát chi phí. 

 Phương tiện thực tiện giao tiếp. 

 Thủ tục, công cụ kiểm soát rủi ro, vấn đề. 

 Các chỉ số đo lường theo tính chất của dự án. 
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Các thông tin cần thiết cho giai đoạn đóng dự án là: 

 Các hướng dẫn, thủ tục để lấy chấp nhận của khách hàng. 

 Biểu mẫu đánh giá kết quả dự án. 

Nền tảng tri thức của doanh nghiệp 

Một số tổ chức lưu trữ những thông tin lịch sử và bài học kinh nghiệm từ những dự 

án đã thực hiện, và tập hợp lại thành một cơ sở dữ liệu tri thức nền tảng để chia sẻ và tái 

sử dụng các dự án khác. Thông tin lịch sử là những ghi nhận của các dự án trong quá 

khứ thường bao gồm: kế hoạch quản lý dự án, các hoạt động, các ước lượng, nguồn lực 

đã sử dụng, bài học kinh nghiệm, bảng phân rã công việc (WBS), các báo cáo, danh sách 

rủi ro… Bài học kinh nghiệm là tài liệu mà trong đó chỉ rõ những cái đã làm đúng, những 

cái đã làm sai và gợi ý cách làm khác nếu được làm lại từ đầu. Bài học kinh nghiệm bao 

gồm nguyên nhân của các vấn đề gặp phải và những lý do phía sau những sự thay đổi. 

1.1.5.6 Cấu trúc của tổ chức 

Một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến dự án là cách tổ chức của công ty 

hay còn gọi là cấu trúc tổ chức. Yếu tố này sẽ quyết định ai sẽ là người quyết định về 

những nguồn lực trong dự án hay cách giao tiếp giữa các bên và rất nhiều các chức năng 

khác liên quan đến việc quản lý dự án. Cấu trúc tổ chức quyết định cấp độ thẩm quyền 

của người quản lý dự án. Với mỗi mô hình tổ chức, người quản lý dự án sẽ có những 

quyền hạn khác nhau đối với dự án và các nguồn lực trong tổ chức. Có 3 loại hình tổ 

chức chính: Hướng chức năng, hướng dự án, và kết hợp.  

 Hướng chức năng: quyền hạn của người quản lý dự án ít hơn trong vai trò ra quyết định 

và quản lý nhân sự. Các trưởng phòng ban sẽ chịu trách nhiệm chính ở vai trò ra quyết 

định. 

 Hướng dự án: người quản lý dự án thường có toàn quyền về sử dụng nguồn lực, tài 

nguyên của doanh nghiệp cho công việc của dự án. 

Sau khi tìm hiểu về dự án phần mềm là gì, việc quản lý dự án phần mềm là gì, các giai 

đoạn và công việc khi quản lý dự án phần mềm thì tiếp theo đây tìm hiểu về mô hình CMMI 



12 

 

được áp dụng tại các công ty phần mềm để đánh giá cho các nhóm quy trình quản lý dự 

án phần mềm.  

1.2. CMMI và các mục tiêu đánh giá cho nhóm quy trình quản lý dự án  

1.2.1. Giới thiệu về CMMI 

“Theo Viện kỹ sư phần mềm SEI của Mỹ (Software Engineering Institute), “chuẩn 

CMMI được mô tả là một phương pháp tiếp cận cải tiến quy trình cung cấp cho các tổ chức 

với các yếu tố thiết yếu của quá trình, hiệu quả cuối cùng là cải thiện hiệu suất của họ. 

CMMI có thể được dùng để hướng dẫn cải tiến quy trình qua một dự án, một bộ phận, hoặc 

một tổ chức toàn bộ. Nó giúp tích hợp các chức năng riêng biệt theo truyền thống tổ chức, 

thiết lập mục tiêu cải tiến qui trình và các ưu tiên, hướng dẫn cho các quy trình chất lượng, 

và cung cấp một điểm tham chiếu cho các quy trình thẩm định hiện hành.” CMMI bao gồm 

những thực tiễn tốt nhất được tập hợp từ rất nhiều tổ chức phát triển phần mềm khác nhau 

và chúng được tổ chức thành 5 mức độ trưởng thành đề cập bên dưới. Như vậy có thể nói, 

CMMI là một bộ khung những chuẩn đề ra cho một tiến trình sản xuất phần mềm hiệu quả, 

bao gồm việc mô tả các nguyên tắc, các thực tiễn, lịch trình... cho một dự án phần mềm. 

CMMI là phiên bản cải thiện từ CMM, được nghiên cứu và phát triển bởi Viện SEI của 

Mỹ. CMMI được tích hợp từ nhiều mô hình khác nhau, phù hợp cho cả những doanh nghiệp 

phần cứng và tích hợp hệ thống, chứ không chỉ đơn thuần áp dụng cho doanh nghiệp sản 

xuất phần mềm như CMM trước đây. CMMI đưa ra cụ thể các mô hình khác nhau cho từng 

mục đích sử dụng có đặc điểm riêng bao gồm” 

 CMMI-SW mô hình chỉ dành riêng cho phần mềm. 

 CMMI-SE/SW mô hình tích hợp dành cho các hệ thống và kỹ sư phần mềm. 

 CMMI-SE/SW/IPPD mô hình dành cho các hệ thống, kỹ sư phần mềm và việc tích 

hợp sản phẩm cùng quá trình phát triển nó.  

1.2.2. Cấu trúc của CMMI. 

Theo Mellon (2006): “CMMI có năm cấp độ. Các cấp độ thể hiện từng mức trưởng thành 

của hệ thống quản lý, quy trình sản xuất và chất lượng doanh nghiệp gồm:” 
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- “Cấp 1 - Initial (Khởi đầu): Quy trình sản xuất phần mềm có đặc điểm tự phát, thành công 

chỉ dựa vào nỗ lực của cá nhân hoặc tài năng. Đây cũng chính là đặc điểm thường có của 

các doanh nghiệp nhỏ. Cấp độ 1 là bước khởi đầu của CMMI, mọi doanh nghiệp, công ty 

phần mềm, các nhóm, cá nhân đều có thể đạt được. Ở cấp độ này, doanh nghiệp thường 

không cung cấp môi trường phát triển ổn định. Thành công của doanh nghiệp quyết định 

trên năng lực của cá nhân tài năng trong doanh nghiệp và không thuộc các quy trình đã 

chứng minh. Với cấp độ này, doanh nghiệp thường sản xuất ra sản phẩm phần mềm và dịch 

vụ; tuy nhiên, họ thường xuyên vượt quá dự thảo ngân sách và kế hoạch làm việc của dự 

án.” Đặc điểm: 

 Hành chính: Các hoạt động không theo một quy trình thống nhất chỉ thực hiện một cách 

vội vàng và hấp tấp.  

 Không thống nhất: Chủ yếu đào tạo nhân viên dựa vào kinh nghiệm của cá nhân. 

 Quy trách nhiệm: Hoạt động của nhân viên chủ yếu do bộ hành nhân sự điều hành và 

kiểm soát.  

 Quan liêu: Các hoạt động được thực hiện ngay mà không tiến hành phân tích những tác 

động mà nó gây ra.  

 Doanh số thường xuyên thay đổi: Nhân viên thường nhảy việc liên tục. 

- “Cấp 2 - Repeatable (Lặp lại): Các quy trình quản lý dự án cơ bản được thiết lập để 

kiểm soát chi phí, kế hoạch và khối lượng hoàn thành. Các nguyên lý về quy trình cơ bản 

được hình thành nhằm đạt được thành công như những phần mềm tương tự.” Đặc điềm: 

 Đã có quy trình quản lý yêu cầu, quản lý tiến độ, quản lý sản phẩm và dịch vụ. 

 Đã có các mốc cho từng trạng thái của sản phẩm, các mốc bàn giao sản phẩm, dịch vụ. 

 Đã thiết lập và xem xét những ràng buộc giữa các bên liên quan. 

 Sản phẩm được xem xét bởi tất cả các bên liên quan. 

 Sản phẩm hoặc dịch vụ, kết quả của quá trình phát triển phải thỏa mãn được yêu cầu, 

tiêu chuẩn… 

Cấp độ này có 6 KPA bao gồm như sau 

 Requirement Management (Quản lý yêu cầu thay đổi của khách hàng). 
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 Software Project Planning (Lập kế hoạch cho việc thực hiện dự án).  

 Software Project Tracking (Tiến hành theo dõi tiến độ thực hiện của dự án).  

 Software SubContract Managent (Quản trị hợp đồng phụ phần mềm) 

 Software Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng dự án phần mềm) 

 Software Configuration Management (Quản trị cấu hình sản phẩm).  

- “Cấp 3 - Defined (Xác lập): Quy trình phần mềm cho các hoạt động quản lý cũng như sản 

xuất được tài liệu hóa, chuẩn hóa và tích hợp vào quy trình phần mềm chuẩn của nhà sản 

xuất. Các dự án sử dụng quy trình phần mềm hiệu chỉnh được phê duyệt dựa trên quy trình 

chuẩn của nhà sản xuất để phát triển và bảo trì sản phẩm phần mềm.” Để đạt được level 3 

thì người quản lý phải tiến hành cải tiến các hoạt động đang diễn ra, cải tiến môi trường 

làm việc. Đội ngũ lao động phải có được kiến thức, kỹ năng chủ yếu của KPA chú trọng 

tới: văn hóa cá thể, công việc dựa vào kỹ năng, phát triển sự nghiệp, hoạch định nhân sự, 

phân tích kiến thức và kỹ năng. 

- “Cấp 4 - Quantitatively Managed (Kiểm soát): Đo lường về các qui trình và chất lượng 

của phần mềm. Cả quy trình sản xuất và sản phẩm phầm mềm được kiểm soát theo định 

lượng. Việc quản lý bao gồm: Quản lý quá trình định lượng (Quantitative Process 

Management) và Quản lý chất lượng phần mềm (Software Quality Management). Lực 

lượng lao động làm việc theo đội, nhóm và được quản lý một cách định lượng.” 

Các KPA của level 4 chú trọng tới: 

 Chuẩn hóa thành tích trong tổ chức 

 Quản lý năng lực tổ chức 

 Công việc dựa vào cách làm việc theo nhóm 

 Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp 

 Cố vấn 

- Cấp 5 - Optimizing (Tối ưu): Liên tục cập nhật cải tiến các quy trình dựa trên những góp 

ý từ những người dã sử dụng, thử nghiệm những ý tưởng mới về quản lý và công nghệ mới.  
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1.2.3. Lợi ích của CMMI 

1.2.3.1 Ý nghĩa của CMMI 

Ý nghĩa của việc áp dụng những nguyên tắc: 

 Quản lý chất lượng tổng thể của dự án.” 

 Quản lý nguồn nhân lực.” 

 Phát triển tổ chức.” 

 Tính cộng đồng.” 

 Phạm vi ảnh hưởng rộng: từ các nghành công nghiệp đến chính phủ.” 

 Hoàn toàn có thể xem xét và mở rộng tầm ảnh hưởng với bên ngoài.” 

 Chương trình làm việc nhằm cải tiến, nâng cao hoạt động của đội ngũ lao động.” 

 Đánh giá nội bộ.” 

 Các hoạt động của đội ngũ lao động được cải tiến.” 

 Các chương trình nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc luôn được tổ chức.” 

1.2.3.2. Mục tiêu chiến lược 

 Nâng cao kiến thức và kĩ năng của nhân viên nhằm cải tiến được năng lực thực hiện dự 

án của tổ chức phần mềm. 

 Đảm bảo việc thực hiện phát triển phần mềm là của tổ chức chứ không phải của cá nhân. 

 Hướng các động lực của các cá nhân phù hợp với mục tiêu của tổ chức. 

 Đảm bảo được việc duy trì được nguồn lực nhân sự tại công ty. 

1.2.3.3. Lợi ích của việc áp dụng CMMI 

 CMMI mang lại cho doanh nghiệp gói gọn trong 4 từ: Attract, Develop, Motivate và 

Organize. Thêm vào đó Hà Hữu Cường (2008) cũng chỉ ra các lợi ích của việc áp dụng 

CMMI không chỉ đối với các doanh nghiệp gia công phần mềm mà còn cả đối với người 

lao động (Bảng 1). 

Bảng 1: Lợi ích của việc áp dụng CMMI 

Lợi ích đối với doanh nghiệp  Lợi ích đối với người lao động 
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· “Cải tiến năng lực của các tổ chức phần 

mềm qua nâng cao kiến thức và kỹ năng lực 

lượng lao động.” 

· “Đảm bảo rằng năng lực phát triển phần 

mềm là thuộc tính của tổ chức không phải 

của một vài cá thể.” 

· “Hướng các động lực cá nhân với mục tiêu 

tổ chức.” 

· “Duy trì tài sản con người, duy trì nguồn 

nhân lực chủ chốt trong tổ chức.” 

· “Nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển 

thương hiệu.” 

· “Môi trường làm việc, văn hóa làm việc tốt 

hơn.” 

· “Vạch rõ vai trò và trách nhiệm của từng vị 

trí công việc.” 

· “Đánh giá đúng năng lực, công nhận thành 

tích.” 

· “Chiến lược, chính sách đãi ngộ luôn được 

quan tâm.” 

· “Có cơ hội thăng tiến.” 

· “Liên tục phát triển các kỹ năng cốt yếu.” 

Nguồn: Hà Hữu Cường (2008) 

Trong quá trình áp dụng mô hình CMMI vào việc quản lý dự án tại công ty thường gặp 

phải một số vấn đề. Để giải quyết được các vấn đề này thì ta sẽ dùng công cụ kiểm soát quá 

trình bằng thống kê (SPC) để giải quyết vấn đề này. Nội dung được trình bày ở phần tiếp 

theo. 

1.3. Kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC) 

1.3.1. Khái niệm. 

Theo Juran (1988): “Kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC_Statistical Process 

Control) là việc áp dụng các kỹ thuật thống kê để đo lường, phân tích và kiểm soát sự biến 

động trong quá trình sản xuất.” Có nhiều định nghĩa khác nhau về SPC được đưa ra, cụ thể 

“SPC là một tập hợp các kỹ thuật thống kê được sử dụng để kiểm soát dễ dàng quá trình 

sản xuất (Caulcutt,1996; Sower, 1990; Rosenkrantz, 2002), loại bỏ khuyết tật (Sower, 

1990), phân loại biến động trong quá trình và quản lý một cách có hệ thống (Rosenkrantz, 

2002), SPC là việc áp dụng các kỹ thuật thống kê để đo lường và phân tích sự biến động 

trong quá trình (Juran, 1988).” 
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1.3.2. Lợi ích và hạn chế của SPC. 

 Lợi ích SPC 

Theo Caulcutt (1996) và cộng sự: “Lợi ích khi thực hiện SPC trong các doanh nghiệp 

đã được chỉ ra từ các quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu thực tế.”  

 “Giảm lãng phí thông qua sử dụng các công cụ kiểm soát.” 

 “Cải tiến và hiểu rõ hơn về quá trình thông qua tìm kiếm những nguyên nhân của sự biến 

đổi.” 

 “Tính ổn định của sản phẩm đầu ra thông qua loại bỏ đi sự biến đổi trong quá trình.” 

Từ đó giúp doanh nghiệp có thể đạt được các mục tiêu sản xuất như: tăng chất lượng 

của sản phẩm, giảm tỷ lệ khuyết tật của sản phẩm và làm lại, tiết kiệm nguyên liệu, giảm 

phàn nàn của khách hàng, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động 

 Hạn chế khi dùng SPC 

Việc áp dụng SPC cho một quá trình nhằm mục đích để cho kết quả trong việc loại bỏ 

hoạt động dư thừa trong quá trình. Điều này, lần lượt, giúp loại bỏ sự cần thiết cho bước 

quá trình kiểm tra sau sản xuất. Sự thành công của SPC không chỉ dựa trên các kỹ năng 

mà nó được áp dụng mà còn phù hợp hoặc tuân theo quá trình này là SPC. Trong một số 

trường hợp, nó có thể là khó khăn để đánh giá khi các ứng dụng của SPC là thích hợp. 

1.3.3. Sự thay đổi trong các quy trình và kiểm soát thống kê 

Các nguyên tắc kiểm soát quá trình thống kê cho rằng bằng cách thiết lập và duy trì 

các mức độ biến thiên ổn định, các quá trình sẽ mang lại kết quả có thể dự đoán được 

(Shewhart, 1939). Sau đó, chúng ta có thể nói rằng các quy trình đang được kiểm soát 

thống kê. Quy trình được kiểm soát là quy trình ổn định và quy trình ổn định cho phép 

bạn dự đoán kết quả (Florac,1999). Theo SPC, hầu hết tất cả các đặc tính của quá trình 

và sản phẩm đều thể hiện sự thay đổi khi được đo lường theo thời gian và có hai loại 

biến thể (Shewhart, 1939): biến thể nguyên nhân chung, biến thể nguyên nhân có thể chỉ 

định. Nguyên nhân phổ biến của sự biến đổi là sự thay đổi trong hiệu suất quá trình do tương 

tác bình thường hoặc cố hữu giữa các thành phần của quá trình (con người, máy móc, vật 
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liệu, môi trường và phương pháp). Nó tồn tại một cách tự nhiên trong các quy trình đã 

xác định và chỉ có thể tránh được bằng cách thực hiện các chương trình cải tiến. 

Loại khác của sự thay đổi trong hiệu suất quá trình là do các nguyên nhân có thể gán 

được. Các biến thể nguyên nhân có thể chỉ định phát sinh từ các sự kiện không phải là một 

phần của quy trình bình thường. Chúng đại diện cho những thay đổi bất thường đột ngột 

hoặc dai dẳng đối với một hoặc nhiều thành phần của quá trình (Shewhart, 1939). Ví dụ: 

nếu các nhà phát triển bắt đầu sử dụng IDE để phát triển phần mềm thì các dòng mã nguồn 

được tạo ra một ngày có thể thấp hơn trong thời gian thích ứng. Điều này có thể được giải 

thích là sự thay đổi nguyên nhân có thể gán được trong một quá trình. Ở dạng phương trình, 

khái niệm là 

[tổng biến thể] = [biến thể nguyên nhân phổ biến] + [biến thể nguyên nhân có thể chỉ 

định] 

Khi tất cả các nguyên nhân có thể gán được đã được loại bỏ và ngăn không tái phát trong 

tương lai để chỉ còn lại một hệ thống nguyên nhân cơ hội duy nhất, không đổi, chúng ta có 

một quá trình ổn định và có thể dự đoán được. Sau đó, chúng ta có thể mong đợi kết quả sẽ 

nằm trong giới hạn nhất định cho cùng một quá trình. Bằng cách này, chúng ta có thể chuẩn 

bị các kế hoạch có thể đạt được, đáp ứng các ước tính chi phí và các cam kết lập lịch trình, 

đồng thời cung cấp các chức năng và chất lượng sản phẩm với tính nhất quán hợp lý và 

chấp nhận được. Một số thuộc tính hoặc biến được xác định để đại diện cho kết quả của 

quá trình nhằm đo lường phương sai trong hành vi của quá trình theo thời gian. Sau đó, sự 

thay đổi trong hành vi của quá trình có thể được theo dõi thông qua các biện pháp này. Các 

lỗi được tìm thấy trong quá trình kiểm tra hệ thống, nỗ lực dành cho việc sửa lỗi, SLOC 

được tạo ra trong một dự án đều có thể là ví dụ để đại diện cho kết quả của các quá trình 

liên quan. Mặc dù một quy trình ổn định (trong tầm kiểm soát) nó có thể không có khả 

năng. Nói cách khác, hiệu suất quá trình có thể không đạt yêu cầu theo mục tiêu của tổ chức 

hoặc dự án. Nếu đúng như vậy, quy trình nên được cải thiện để quy trình có khả năng hoạt 

động. 
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Để kết luận, với việc kiểm soát quá trình bằng thống kê, trước tiên, đặt mục tiêu làm 

cho quá trình ổn định bằng cách phát hiện các nguyên nhân có thể chỉ định của sự thay 

đổi và loại bỏ chúng. Bước thứ hai, chúng tôi hướng tới việc cung cấp một quy trình có 

khả năng bằng cách chứng minh các nguyên nhân may rủi và cải thiện quy trình nếu cần. 

Để đạt được những mục tiêu này, SPC cung cấp các công cụ mạnh mẽ để phân tích các 

quy trình. Các công cụ SPC được mô tả trong phần sau. 

1.3.4. Các công cụ kiểm soát chất lượng bằng các công cụ thống kê 

Hiện nay, các công cụ kiểm soát chất lượng dựa trên phân tích số liệu được chia thành hai 

nhóm: 

NHÓM 1: 

Gồm 7 công cụ truyền thống hay còn gọi là 7 công cụ kiểm soát chất lượng (7 QC tools). 

Các công cụ này đã được áp dụng một cách hiệu quả từ những năm của thập niên 60 và đã 

được người Nhật áp dụng rất thành công. Cơ sở của các công cụ này là lý thuyết thống kê. 

Các công cụ bao gồm: 

 “Phiếu kiểm tra (Check sheet): được sử dụng cho việc thu thập dữ liệu. Dữ liệu thu được        

từ phiếu kiểm tra là đầu vào cho các công cụ phân tích dữ liệu khác, do đó đây bước 

quan trọng quyết định hiệu quả sử dụng của các công cụ khác.” 

 “Biểu đồ Pareto (Pareto chart): sử dụng các cột để minh hoạ các hiện tượng và nguyên 

nhân, nhóm lại các dạng như là các khuyết tật, tái sản xuất, sửa chữa, khiếu nại, tai nạn 

và hỏng hóc. Các đường gấp khúc được thêm vào để chỉ ra tần suất tích luỹ.” 

 “Biểu đồ nhân quả (Cause-effect diagram): chỉ mối liên hệ giữa các đặc tính mục tiêu và 

các yếu tố, những yếu tố dường như có ảnh hưởng đến các đặc tính, biểu diễn bằng hình 

vẽ giống xương cá.” 

 “Biểu đồ phân bố (Histogram): là một dạng của đồ thị cột trong đó các yếu tố biến động 

hay các dữ liệu đặc thù được chia thành các lớp hoặc thành các phần và được diễn tả như 

các cột với khoảng cách lớp được biểu thị qua đường đáy và tần suất biểu thị qua chiều 

cao.” 
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 “Biểu đồ kiểm soát (Control chart): Biểu đồ kiểm soát là đồ thị đường gấp khúc biểu 

diễn giá trị trung bình của các đặc tính, tỷ lệ khuyết tật hoặc số khuyết tật. Chúng được 

sử dụng để kiểm tra sự bất thường của quá trình dựa trên sự thay đổi của các đặc tính 

(đặc tính kiểm soát). Biểu đồ kiểm soát bao gồm 2 loại đường kiểm soát: đường trung 

tâm và các đường giới hạn kiểm soát, được sử dụng để xác định xem quá trình có bình 

thường hay không. Trên các đường này vẽ các điểm thể hiện chất lượng hoặc điều kiện 

quá trình. Nếu các điểm này nằm trong các đường giới hạn và không thể hiện xu hướng 

thì quá trình đó ổn định. Nếu các điểm này nằm ngoài giới hạn kiểm soát hoặc thể hiện 

xu hướng thì tồn tại một nguyên nhân gốc.” 

 “Biểu đồ phân tán (Scatter diagram): Biểu đồ phân tán chỉ ra mối quan hệ giữa 2 biến 

trong phân tích bằng số. Để giải quyết các vấn đề và xác định điều kiện tối ưu bằng cách 

phân tích định lượng mối quan hệ nhân quả giữa các biến số.” 

 “Phương pháp phân vùng (Stratified diagram): Phân vùng thông thường để tìm ra nguyên 

nhân của khuyết tật.” 

NHÓM 2: 

Gồm 7 công cụ hay còn gọi là 7 công cụ mới (7 new tools) được phát triển và sử dụng từ 

những năm đầu của thập niên 80. Các công cụ này hỗ trợ rất đắc lực cho quá trình phân tích 

để tìm ra nguyên nhân gây ra chất lượng kém cũng như tìm giải pháp để cải tiến chất lượng. 

7 công cụ này bao gồm: 

 “Biểu đồ tương đồng (Affinity diagram): Phân tích vấn đề dựa trên cảm giác.” 

 “Biểu đồ quan hệ (Relation diagram): Phân tích vấn đề dựa trên logic.” 

 “Biểu đồ ma trận (Matrix diagram): Phát hiện mối quan hệ giữa mục tiêu và chiến lược, 

giữa giải pháp đề ra và khả năng thực hiện.” 

 “Phân tích dữ liệu theo phương pháp ma trận: Tìm ra mức độ ưu tiên cho các giải pháp 

đề ra.” 

 “Biểu đồ cây (Tree diagram): chia một mục tiêu thành các mục tiêu nhỏ hay một phương 

án thành các phương án chi tiết có thể thực hiện được trong thực tế. Biểu đồ này cũng có 

thể sử dụng để phân tích nguyên nhân tương tự như biểu đồ nhân quả.” 
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 “Biểu đồ mũi tên (Arrow diagram): Sử dụng để để xác định rõ các sự kiện, các nguyên 

nhân của vấn đề nhằm tăng hiệu quả hoạch định giải pháp.” 

 “Sơ đồ quá trình ra quyết định (PDPC): Công cụ lập kế hoạch ngẫu nhiên và dự báo sự 

không chắc chắn qua việc phối hợp thông tin tại mọi giai đoạn của quá trình.” 

Tiểu kết chương 1: Chương 1 này trình bày những khái niệm cơ bản về dự án, quản trị dự 

án phần mềm, quy trình cũng như tổng quan về quy trình quản lý dự án phần mềm và các 

yếu tố ảnh hưởng tới quá trình quản trị dự án. Bên cạnh đó ở chương này còn trình bày 

thêm một số lý thuyết về mô hình CMMI và công cụ kiểm soát quá trình bằng thống kê. 

Thông qua các khái niệm và lý thuyết này làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng trong 

quá trình quản trị dự án tại công ty. 
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CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG 

THÔNG TIN FPT 

“Trong suốt hơn 25 năm phát triển, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT 

Information System - FPT IS) là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt 

Nam và khu vực. Sở hữu năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối 

tác toàn cầu, FPT IS mang đến những dịch vụ và giải pháp phục vụ các lĩnh vực trọng yếu 

của từng quốc gia, như: Viễn thông, Ngân hàng - Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Tài 

chính công, Điện, Nước, Gas và Doanh nghiệp.” 

“Công ty có gần 3.000 cán bộ nhân viên có trình độ cao, am hiểu nghiệp vụ khách hàng 

và chuyên sâu trong từng ngành kinh tế. Năng lực của chuyên gia FPT IS đã được công 

nhận với nhiều chứng chỉ công nghệ quốc tế được cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp và 

dịch vụ dẫn đầu thế giới như Cisco, IBM, Microsoft và Oracle.” 

“Công ty mẹ của FPT IS – Tập đoàn FPT – là tên tuổi dẫn đầu về Công nghệ thông tin - 

Viễn thông tại ASEAN với đội ngũ gần 29.000 cán bộ nhân viên trên khắp thế giới, hệ 

thống 46 chi nhánh, văn phòng tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam. Bốn 

lĩnh vực hoạt động chính của FPT bao gồm: công nghệ, viễn thông, phân phối - bán lẻ và 

giáo dục. Là thành viên của một tập đoàn lớn mạnh, FPT IS có nền tảng vững chắc để phát 

triển bền vững.” 

 Tên công ty: Công ty TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 

 Trụ sở chính: Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội. (Hotline: +84 24 3562 6000 / +84 24 7300 7373) 

 Chi nhánh Hồ Chí Minh: Công ty Hệ Thống Thông Tin FPT, Lô B3, Đường Sáng Tạo, 

Khu E-Office, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh. (Hotline: +84 28 7300 7373) 

 Văn phòng đại diện Nha Trang: Tầng 3, Tòa nhà ACB, 80 Quang Trung TP. Nha Trang, 

Khánh Hòa. (Hotline: +84 25 8352 2212) 

 Văn phòng đại diện Cần Thơ: 18 Trần Văn Hoài, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ. (Hotline: +84 29 2373 8887) 
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 Văn phòng đại diện Vũng Tàu: 105 Lê Lợi Tp. Vũng Tàu.  (Hotline: +84 25 4383 8662) 

 Website công ty:  https://www.fis.com.vn/ 

2.1  Quá trình hình thành và phát triển công ty 

1994:  Công ty được thành lập 

1996:  Thiết kế và lắp đặt hệ thống Internet quốc gia, kết nối Việt Nam với mạng Internet. 

1999: _ “Bước vào thị trường viễn thông với dự án cho Công ty Thông tin Di động VMS-

nhà cung cấp dịch vụ viễn thông dẫn đầu Việt Nam.” 

_ “Ra mắt Smartbank – nay là Smartbank NextG- phần mềm lõi đầu tiên của Việt Nam 

cho ngân hàng.” 

2002: “Triển khai thành công hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng FPT.BCCS cho 

VMS Mobifone.” 

2005: “Thiết kế và triển khai hệ thống kết nối Thuế - Kho bạc – Tài chính – Hải quan 

Việt Nam, hỗ trợ trao đổi thông tin giữa các ngành và thu ngân sách qua Kho bạc.” 

2008: _ “Tổng thầu triển khai Hệ thống quản lý thuế thu nhập cá nhân cho Tổng cục Thuế 

thuộc Bộ Tài chính Việt Nam. Đây là dự án về thuế lớn nhất thế giới sử dụng giải pháp 

SAP với quy mô 15 triệu đối tượng nộp thuế, 7000 người sử dụng, 800 người triển khai, 

770 chi cục thuế tại 63 tỉnh thành trên cả nước.” 

_ “Cung cấp dịch vụ quản trị và hỗ trợ từ xa cho 600 máy chủ các nước trong khu vực 

Châu Á Thái Bình Dương của Daimler Chrysler.” 

2009: “Tổng thầu cung cấp và triển khai hệ thống SAP ERP cho Tổng Công ty Xăng dầu 

Việt Nam (Petrolimex). Dự án phục vụ 1500 người sử dụng với 118 điểm triển khai tại 42 

đơn vị thành viên thuộc Petrolimex trên toàn Việt Nam.” 

2012: _ “Sản phẩm FPT.eHospital và FPT.Egov của FPT IS đại diện cho Việt Nam giành 

giải Vàng và Bạc giải thưởng Công nghệ thông tin và truyền thông ASEAN 2012 

(ASEAN ICT Awards 2012 – AICTA).” 

_ “Trúng thầu gói thầu gói thầu chìa khóa trao tay triển khai “Phần mềm quản lý các hoạt 

động nghiệp vụ ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam” cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp 

quản lý 55 triệu người tham gia bảo hiểm trên phạm vi toàn quốc.” 

https://www.fis.com.vn/
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2013: _ “Tổng thầu cung cấp và triển khai Hệ thống Thông tin Quản lý Tài chính cho 

Kho bạc Nhà nước (FMIS) thuộc Bộ Tài chính và Kinh tế Campuchia.” 

_ “Triển khai hai dự án viễn thông có giá trị lớn với Công ty Viễn thông Lào. Một trong 

hai dự án đã giành giải thưởng GTB Innovation Awards 2014 diễn ra tại London Anh, 

hạng mục Dịch vụ kinh doanh sáng tạo.” 

_ “Tiên phong giới thiệu Dịch vụ điện tử trọn gói FPT e-Services tại thị trường Việt Nam 

với đầy đủ các dịch vụ chữ ký số (FPT.CA), Khai thuế điện tử (FPT.eTax), và Khai hải 

quan điện tử (FPT.VNACCS) cho doanh nghiệp.” 

_ “Giành giải Nhất tại Giải thưởng Thương mại điện tử eAsia với dự án Xây dựng và 

triển khai hệ thống Thông quan điện tử cho ngành Hải quan Việt Nam (E-Customs). Giải 

thưởng do Hội đồng Châu Á – Thái Bình Dương về Thuận lợi hóa thương mại và Kinh 

doanh điện tử (AFACT) tổ chức.” 

2014: _ “Triển khai giải pháp tích hợp quản lý Thuế trực thu cho Cơ quan Thuế 

Bangladesh giúp tăng cường năng lực quản lý và tăng thu ngân sách chính phủ, hỗ trợ 

người nộp thuế kê khai qua internet.” 

_ “Hệ thống Chính quyền điện tử giúp Quảng Ninh tiên phong xây dựng phương thức 

cung cấp dịch vụ công kiểu mới với môi trường làm việc liên thông, hiện đại và chuyên 

nghiệp, tiết kiệm được thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp, giúp giảm trên 40% thời gian và số lần đi lại, giao dịch, giúp tiết kiệm chi phí xã 

hội trên 70 tỷ đồng/ năm.” 

2016: _ “Hệ thống bán vé điện tử của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là một trong 

những dự án trọng điểm hướng tới lợi ích cộng đồng vào giao thông thông minh do FPT 

IS triển khai, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đặt mua vé, tiết kiệm thời gian và 

giảm tải cho các nhà ga, đặc biệt là trong những dịp cao điểm như lễ, Tết. Người dân có 

thể tự đặt mua và thanh toán trực tuyến mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối Internet.” 

_ “Giải pháp Thu phí không ngừng trên các trục đường quốc lộ không chỉ tiết kiệm thời 

gian, giảm ùn tắc và giảm ô nhiễm môi trường cho người tham gia giao thông mà cũng 
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giúp tiết kiệm cho nhà đầu tư BOT trong chi phí in vé, chi phí nhân sự, chi phí bảo trì mặt 

đường khu vực trạm thu phí, đồng thời tránh được thất thoát.” 

2017: _ “Thực hiện 3 hợp đồng quan trọng nhất của dự án Quản lý và Hiện đại hóa Ngân 

hàng Nhà nước là: Xây dựng ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống 

cho Ngân hàng Nhà nước là: Cung ứng, lắp đặt và tích hợp CNTT và Truyền thông mới 

cho Quy trình nghiệp vụ tiên tiến của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Quản lý dữ liệu Trung 

tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.” 

_ “Mở cửa thị trường chứng khoán phái sinh do FPT IS xây dựng SỞ GDCK Hà Nội, có 

khả năng đáp ứng tới 15.000 sổ lệnh, 600.00 tài khoản và xử lý trên 15.000 giao dịch 

thanh toán/phút.” 

2018: _ “Ra mắt phần mềm FPT.eHospital 2.0, triển khai cho hơn 200 bệnh viện lớn – 

nhỏ, công – tư tại Việt Nam, tiêu biểu là các bệnh viện trung ương với độ phức tạp lớn 

nhất cả nước như: Bạch Mai, Chợ Rẫy.” 

_ “Dự án chuyển mạng giữ số do FPT IS triển khai đã đem lại sự thúc đẩy chất lượng 

giữa các nhà mạng tại Việt Nam, lợi ích và sự thuận tiện của hàng chục triệu người dùng 

di động được đặt lên hàng đầu.” 

_ “Hệ thống CQĐT Quảng Ninh do FPT IS xây dựng đạt giải thưởng ASOCIO 2018.” 

_ “Dự án chuyển mạng giữ số do FPT IS triển khai đã đem lại sự thúc đẩy chất lượng 

giữa các nhà mạng tại Việt Nam, lợi ích và sự thuận lợi của hàng chục triệu người dùng di 

động được đặt lên hàng đầu.” 

2.2. Cơ cấu tổ chức và lao động 

2.2.1. Sơ đồ tổ chức 

Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT là công ty thành viên của Công ty CP Đầu tư 

công nghệ FPT. Nhằm phối hợp một cách hiệu quả và huy động được tối đa nguồn lực để 

phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Công ty chia ra nhiều khối và các trung tâm khác nhau để 

dễ cho việc kiểm soát và triển khai hoạt động trong công ty. Cụ thể được thể hiện ở sơ đồ 

cơ cấu tổ chức dưới đây:   
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Hội đồng 

thành viên 

Ban Điều 

hành 

Chi nhánh 

Công ty FIS 

HCM 

Khối Đảm 

bảo 

Khối Tài 

chính 

Khối Công 

nghệ và Giải 

pháp 

Khối Kinh 

danh độc lập 

Khối Sản 

xuất 

Khối Phát 

triển Kinh 

doanh 

Khối ngành Hệ thống 

Thông tin Doanh nghiệp 

(FIS ENT) 

Khối ngành Dịch vụ Hệ 

thống Thông tin  

(FIS SRV) 

Khối ngành Dịch vụ ERP 

(FIS ERP ) 

Khối ngành mới (FIS NM) 

Khối ngành Khách hàng Doanh nghiệp chiến lược 

Khối ngành Chính phủ điện tử-Y tế (FIS GMC) 

 

(FIS GMC) 

Khối ngành Tài chính công (FIS FPS) 

Khối ngành Ngân hàng-Tài chính (FIS Bank) 

 

(FIS Bank) 

FIS RGP 

(Trung tâm 

Đấu thầu 

qua mạng) 

FIS PQA 

(Phòng Đảm 

bảo chất 

lượng dự án) 

FIS ISS (Trung 

tâm Giải pháp 

và Hạ tầng 

công nghệ 

thông tin) 

FIS DD BOM 

Ban Quản lý sản xuất 

FIS BP (Ban kế hoạch 

kinh doanh) 

FIS BD (Ban hồ sơ thầu) 

Khối ngành toàn cầu hóa (FIS G) 

Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển (FIS R&D) 

Trung tâm Dịch vụ hạ tầng 

Công nghệ mới (FIS IPS) 

Trung tâm An ninh mạng 

(CSD) 

Công ty TNHH 1 thành viên 

Giải pháp Công nghệ FPT 

(FIS FPT) 

Trung tâm Dịch vụ chứng 

thực chữ kí số (FIS CA) 

Công ty Quốc tế Telehouse 

Việt Nam(FIS TEL) 

Các đơn vị khác thuộc FIS  
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2.2.2. Tình hình về lao động 

“Trong 3.000 nhân viên của FPT IS có trên 2.500 kỹ sư trình độ cao, am hiểu nghiệp 

vụ khách hàng và chuyên sâu trong từng ngành kinh tế. Các chuyên gia của chúng tôi sở 

hữu kỹ năng toàn diện và sự thông thạo nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật và 

tiếng Pháp. Năng lực của chuyên gia FPT IS đã được công nhận với hơn 2.000 chứng chỉ 

công nghệ quốc tế được cung cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ dẫn đầu thế 

giới. Đội ngũ kỹ sư tại FPT IS được tuyển chọn từ các trường đại học tại nhiều quốc gia 

trên thế giới. Đặc biệt, Công ty giáo dục FPT một trong những 7 công ty thành viên của 

Tập đoàn FPT là nguồn cung cấp bền vững nguồn nhân lực CNTT với các hệ thống đa 

dạng.”  “Tại FPT IS, luôn khuyến khích và đạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển tối đa khả 

năng của bản thân thông qua hệ thống đào tạo nội bộ toàn diện. Mỗi nhân viên tại đây 

đều có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn với các chương trình đào tạo phong phú 

như: khóa đào tạo quản trị dự án, chương trình học theo dự án thực tế, hội thảo chuyên 

môn, đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo phối hợp, các khóa đào tạo bên ngoài.” 

2.3. Sản phẩm, dịch vụ, thị trường. 

“FIS: hoạt động kinh doanh chuyên sâu các lĩnh vực: phát triển phần mềm ứng dụng, 

dịch vụ ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), dịch vụ công nghệ thông tin, tích hợp 

hệ thống, gia công quy trình công nghiệp và dịch vụ điện tử. FIS dẫn đầu trong lĩnh vực 

tích hợp hệ thống với doanh thu gấp 3 lần đối thủ gần nhất là CMC-SI. Các đối thủ cạnh 

tranh khác gồm có HPT và North Star. FIS có lợi thế trong phân khúc ERP đang phát 

triển nhanh. Các cơ quan nhà nước và ngành ngân hàng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng 

trưởng của ngành này. FIS thiết lập mối quan hệ rộng rãi thông qua những lần làm việc 

trước đây và hiện tại với Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước và đa số các ngân hàng 

trong nước. Hiện FIS đang vươn ra thị trường quốc tế và đã có mặt tại các nước Lào, 

Campuchia, Singapore, Nigeria.” 

_ “Về ERP: FPT IS là đơn vị có số lượng các dự án ERP triển khai thành công nhất Việt 

Nam. Với việc sở hữu hơn 600 chuyên gia và là đối tác chiến lược của nhiều hang công 

nghệ hàng đầu thế giới, FPT IS có năng lực cung cấp các giải pháp ERP đặc thù cho tất cả 
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các ngành kinh tế. Các giải pháp của công ty được phát triển dựa trên những xu hướng công 

nghệ tiên tiến như phân tích dữ liệu lớn (analytics) và di động (mobility), qua đó giúp các 

doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi ích khi đầu tư xây dựng hệ thống ERP.” 

_ Về tích hợp hệ thống và dịch vụ công nghệ thông tin. 

“FPT IS là nhà cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống hàng đầu khu vực Đông Nam Á, sở 

hữu mạng lưới đối tác rộng lớn và là đối tác cấp cao nhất của nhiều hãng công nghệ toàn 

cầu. Công ty đã thiết kế, cung cấp và triển khai hệ thống thông tin cho các tổ chức lớn hoạt 

động trong nhiều ngành kinh tế của Philippines, Campuchia, Singapore, Australia, 

Myanmar, Bangladesh đồng thời là tổng thầu của hầu hết các dự án CNTT lớn nhất Việt 

Nam. Với mạng lưới trung tâm dịch vụ công nghệ phủ kín lãnh thổ Việt Nam, FPT IS tự 

tin mang tới dịch vụ CNTT toàn diện, chất lượng và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách 

hàng trong và ngoài nước. FPT IS bảo hành và bảo trì hơn 7000 máy ATM và hơn 90% hệ 

thống máy xổ số điện toán trên toàn quốc. Đồng thời, mọi kỉ lục về giá trị hợp đồng bảo 

hành bảo trì Việt Nam đều do FPT IS nắm giữ. Với quy mô nhân sự lớn nhất Đông Nam Á 

và hơn 2700 chứng chỉ công nghệ quốc tế, FPT IS sở hữu đội ngũ chuyên gia với kĩ năng 

toàn diện, hiểu biết chuyên sâu và thành thạo ngoại ngữ, có năng lực triển khai dự án tại 

nhiều quốc gia.” 

_ Về các dịch vụ khác 

“Telehouse Việt Nam là liên doanh giữa FPT IS và hai tập đoàn Nhật Bản là KDDI và 

Mitsui. Thành lập vào tháng 9/2010 với qui mô 1900 m2, chúng tôi cung cấp các dịch vụ 

cho thuê chỗ đặt máy chủ, hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ quản lý và dịch vụ chuyển đổi vị trí. 

Telehouse Việt Namđược thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn Tier 3/TIA-942, ITIL, cấp 

chứng nhận bảo mật thông tin ISO 27001 và kiểm soát chất lượng bởi TUV NCRD và 

Telehouse toàn cầu.” 

_ Dịch vụ an ninh, an toàn thông tin. 

“Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo mật, Trung tâm An ninh mạng FPT 

thuộc FPT IS mang đến dịch vụ an ninh thông tin chất lượng cao FPT EagleEyecho doanh 

nghiệp và tổ chức. FPT EagleEye cung cấp 7 mảng dịch vụ chính về Tư vấn hệ thống 
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ATTT, giám sát ATTT, kiểm thử, tư vấn, tuân thủ và cấp chứng chỉ, đào tạo bảo mật… Bên 

cạnh dịch vụ, FPT EagleEye chủ động công nghệ trong tự phát triển các sản phẩm bảo mật 

gồm: EagleEye mGuard, EagleEye malBot, đặc biệt, sản phẩm “EagleEye MalBot-BOT tự 

động phát hiện và ngăn chặn máy tính vi phạm hệ thống mạng” là sản phẩm Automation 

duy nhất tại Việt Nam tự động và quét, tìm kiếm và ngăn chặn ngay tức thì. Bênh cạnh đó, 

Đội ngũ kĩ sư và chuyên gia của FPT IS sở hữu các chứng chỉ bảo mật chuyên sâu: OSWE, 

CCIE Security, CCISP, CISM, OSCE, OCSP, QSA:ISO 27001 Lead Auditor.” 

_ Dịch vụ điện tử 

“Dịch vụ điện tử FPT mang đến cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp sự thuận 

tiện và tính bảo mật tối đa khi sử dụng như: Dịch vụ Hóa đơn điện tử FPT elnvoice, Dịch 

vụ Khai thuế điện tử FPT.eTax và Dịch vụ Khai hải quan điện tử FPT.VNACCS. Đặc 

biệt, FPT IS là nhà cung cấp dịch vụ Chữ ký số duy nhất tại Việt Nam đạt mức 4, mức 

cao nhất trong tiêu chuẩn bảo mật thiết bị FIPS 140-2, được công nhận bởi Chính phủ 

Mỹ và Canada. Với hệ sinh thái các ứng dụng này, dịch vụ điện tử FPT đã tạo nên bộ 

công cụ hỗ trợ để cộng hưởng dịch vụ tối đa lợi ích’ cho doanh nghiệp trên toàn quốc.” 

2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh  

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FIS) hiện đang triển khai nhiều dự án công 

nghệ của Chính phủ. FPT IS sẽ có nhiều động lực tăng trưởng trong năm 2020 nếu Chính 

phủ thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, tăng chi tiêu công trong năm 2020 thúc đẩy 

nền kinh tế, giảm các ảnh hưởng của dịch bệnh. Cả năm 2019, ước tính doanh thu của 

FIS đạt 4,935 tỷ VND, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 214 tỷ VND, tỷ suất lợi 

nhuận/doanh thu đạt 4.3%. FIS có lợi thế trong các dự án đầu tư nhà nước, FIS sẽ mở 

rộng được các dự án có doanh thu lớn khi nhà nước tăng đầu tư công. FIS chiếm 17.6% 

trong tổng cơ cấu doanh thu nhưng chỉ chiếm 6.3% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. 

Dưới đây là biểu đồ về tình hình doanh thu, lợi nhuận của FIS và tỷ lệ lợi nhuận/doanh 

thu của FIS từ năm 2014-2019.  

 

Biểu đồ 2.1: Biểu đồ về doanh thu và biên lợi nhuận của FIS từ năm 2014 đến 2019 
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Nguồn: FIS 

 

Biểu đồ 2.2: Biểu đồ về tỷ suất lợi nhuận/doanh thu FIS từ năm 2014 đến 2019 

Nguồn: FIS 

2.5. Định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới 

Trong bối cảnh cả thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – 

cuộc cách mạng số, FPT sẽ là người cùng tiên phong trong xu hướng số hoá thông qua 

việc xây dựng, ứng dụng và chuyển đối chính mình, không chỉ cải tiến mà còn mang lại 
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những công nghệ với nhiều ứng dụng mới, có khả năng áp dụng thực tiễn cao, mang lại 

hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như trải nghiệm mới cho khách hàng, từ đó cùng bắt 

kịp và cùng phát triển trong thế giới số. Bằng các sản phẩm phần mềm, dịch vụ do FPT IS 

tự phát triển (Made by FPT IS). FPT IS sẽ cung cấp cho Tecomen một giải pháp tổng thể 

về quản trị nhân sự, kết hợp cùng hệ thống FPT.eLearning. Đây là hai sản phẩm “Made by 

FIS” được nhà Hệ thống phát triển và hoàn thiện đang triển khai cho nhiều doanh nghiệp 

tại Việt Nam. Hai phần mềm này sẽ được FPT IS triển khai song song cùng với việc tổ chức 

đào tạo các nghiệp vụ quan trọng: nhân sự, tiền lương, tuyển dụng, đánh giá năng lực/KPI, 

đào tạo trực tuyến cho cán bộ nhân viên… Các nghiệp vụ này sẽ tối ưu hóa công tác quản 

lý của Tecomen, tăng hiệu quả quản lý nguồn nhân lực. 

FPT nghiên cứu và xây dựng hệ thống điều hành và quản lý vận tải hàng hóa với tên 

gọi FPT.eCargo. FPT.eCargo là Hệ thống phần mềm toàn diện cho việc quản lý, điều 

hành xe, quản lý công tác chuẩn bị lập kế hoạch và vận tải hàng hóa, và theo dõi giám 

sát cập nhật thông tin kịp thời, góp phần ra quyết định điều hành đảm bảo an toàn cho 

quá trình vận tải hàng hóa. 

FPT.eCargo được xây dựng với hai chức năng chính: Quản lý điều hành và Quản lý 

vận tải. Chức năng Quản lý điều hành thực hiện lên kế hoạch và tổ chức chuyến xe, theo 

dõi hành trình; Quản lý và kiểm soát tình hình xe chạy đảm bảo an toàn; Có thể thực 

hiện với một cụm xe cố định, dễ dàng cập nhật thông tin từ đó hỗ trợ giải quyết vấn đề 

luồng xe, ghi nhận thông tin kịp thời để khắc phục sự cố. Chức năng Quản lý vận tải 

hàng hóa giúp quản lý việc xếp dỡ hàng hóa và khai thác thông tin về tình trạng/trạng 

thái thương vụ, vị trí, kỹ thuật của từng xe; Việc cấp xe phục vụ vận chuyển theo nhu 

cầu khách hàng; Quản lý hệ thống vận đơn, liên kết với các hệ thống quản lý khác của 

doanh nghiệp như hệ thống hóa đơn điện tử. 

2.6 Giới thiệu sơ lược về phòng ban PQA 

“Ban đảm bảo chất lượng của FIS là ban chức năng độc lập tại FIS và chịu sự quản lý 

trực tiếp của giám đốc FIS. Đây là bộ phận có quyền và trách nhiệm qui định sẽ đặt khâu 

kiểm tra chất lượng sản phẩm công đoạn nào, kiểm tra sản phẩm theo phương pháp, tiêu 
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chuẩn nào, sẽ dùng dụng cụ gì để kiểm tra, và sản phẩm phải đạt được mức độ nào thì sẽ 

được công nhận. QA là bộ phận chỉ huy, chịu trách nhiệm toàn bộ về tiêu chuẩn, quy trình 

kiểm tra để đảm bảo chất lượng. Nhiệm vụ của QA là xây dựng, duy trì, và cải tiến hệ 

thống này nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả kinh doanh để mang lại 

lợi nhuận nhiều hơn cho công ty. Bên cạnh đó QA còn có nhiệm vụ tư vấn về qui trình 

cho dự án để đảm bảo chất lượng toàn dự án, kiểm soát chất lượng việc thực hiện qui 

trình của dự án, thu thập và theo dõi ý kiến phản hồi của khách hàng, thực hiện kiểm 

duyệt lần cuối đối với sản phẩm bàn giao cho khách hàng để đảm bảo chất lượng đúng 

như cam kết, thực hiện việc đo đạc và phân tích số liệu để đánh giá chất lượng sản phẩm 

và việc cải tiến lại qui trình. Ban đảm bảo chất lượng của FIS bao gồm 2 nhánh lớn là 

QA HO và QA dự án. Dưới đây là sơ đồ tổ chức của phòng đảm bảo chất lượng của FPT 

IS:” 

  

Hình 2-1: Sơ đồ tổ chức nhân sự và phối hợp QA HO & PQA 

Nguồn: Nội bộ FIS 

Tuy nhiên trong khóa luận này sẽ tập trung nghiên cứu về QA dự án (PQA). PQA có 

2 nhiệm vụ chính: Một là xây dựng hệ thống quy trình cho dự án (bằng cách ứng dụng 
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những quy trình quản lý sẵn có như ISO hay CMMI hoặc dựa trên đó xây dựng quy trình 

chuẩn). Hai là thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy trình của từng bộ 

phận, từng dự án, từ đó tổng hợp thông tin để đưa ra những cải tiến cho quy trình hoạt động 

tốt. Dưới đây là sơ đồ tổ chức của chức năng của phòng ban PQA:   

 

Hình 2-2: Sơ đồ tổ chức PQA 

Nguồn: Nội bộ FIS 

Tiểu kết chương 2: Ở chương 2 này tập trung chủ yếu vào việc giới thiệu sơ lược về lịch 

sử hình thành, cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 5 năm trở 

lại đây. Thêm vào đó ở chương 2 này còn giới thiệu sơ lược về tổ chức và chức năng của 

phòng ban PQA. Thông qua những phân tích này chứng minh được rằng công ty FPT IS đã 

đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực công nghệ, cũng như khẳng định vị 

thế của mình trong hơn 25 năm qua. Để đạt được những thành công này không thể không 

nhắc đến về quá trình quản trị dự án. Tuy nhiên thì trong quá trình quản trị dự án này thì 

cũng còn gặp phải một số vấn đề, hạn chế trong việc thực hiện quá trình này và cần có 

những hành động kiểm soát, khắc phục kịp thời trong thời gian tới. 
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CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỆ THÔNG 

THÔNG TIN FPT 

3.1. Phân tích thực trạng hệ thống quản lý dự án phần mềm tại Công ty FPT IS 

3.1.1. Quá trình quản lý các dự án phần mềm tại Công ty FPT IS. 

Lưu đồ về quá trình quản lý dự án phần mềm tại Công ty FPT IS 
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Hình 3-1: Quy trình quản lý dự án phần mềm 

Nguồn: Trang web eiso của công ty 

Mô tả về quá trình quản lý dự án: Quá trình quản trị dự án tại công ty được chia ra làm 

3 giai đoạn: chuẩn bị và khởi động dự án, thực hiện dự án và kết thúc dự án.  

a. Giai đoạn 1: Chuẩn bị và khởi động dự án. 

Sau khi có quyết định khởi động dự án thì QA tiến hành khởi động dự án và chuyển cho 

quản trị dự án được phân công. Quản trị dự án khi nhận việc tiến hành thực hiện các hoạt 

động để chuẩn bị và khởi động dự án như sau: 

 Thông báo cho QA dự án để yêu cầu tạo group mail cho dự án. 

 Tiến hành tạo dự án trên hệ thống quản lý dự án Whizible. 

 Cập nhật các thông tin về dự án trên hệ thống quản lý quản lý dự án Whizible. 

 Xác định, xem xét và thông qua mục tiêu của dự án. 

 Xác định các điều kiện để thực hiện dự án, các giả thiết, ràng buộc. 

 Hoạch định các nội dung thực hiện/ kiểm soát dự án như sau: 

 Trước tiên quản trị dự án tiến hành xác định phạm vi dự án gồm:  

 Tiến hành xác định các yêu cầu mức cao từ yêu cầu trong hồ sơ thầu, hợp đồng /phụ lục 

hợp đồng hoặc qua khảo sát sơ bộ với khách hàng. Các yêu cầu này được thể hiện trong 

mục phạm vi dự án của biểu mẫu Kế hoạch dự án 

 Xác định các sản phẩm sẽ có của dự án từ danh sách các sản phẩm chính của dự án, bao 

gồm cả sản phẩm bàn giao cho khách hàng và sản phẩm sử dụng trong nội bộ dự án. Các 

sản phẩm này được thể hiện.  

 Sau khi xác định được phạm vi của dự án thì đội dự án tiến hành xây dựng kế hoạch 

khung của dự án bao gồm các nội dung sau: 

 Các giai đoạn thực hiện dự án (chu trình dự án), các hoạt động và sản phẩm cần có ở mỗi 

giai đoạn trong dự án. 

 Các sản phẩm của từng giai đoạn. 

 Các mốc kiểm soát (milestone). 
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 Khi đã có được kế hoạch khung của dự án thì quản trị dự án tiến hành lập bản dự trù toàn 

bộ chi phí thực hiện dự án ngay trong giai đoạn khởi động dự án. Bản dự trù chi phí này 

cần có xác nhận của giám đốc dự án, kế toán trưởng đơn vị, tổng giám đốc FISx. Bản dự 

trù chi phí này bao gồm 2 phần chi phí:  

 Chi phí nhân công: số nhân công (MD) ước tính để thực hiện dự án. 

 Chi phí khác: các loại chi phí bằng tiền khác (công tác phí, mua hàng, …). 

 Tiếp theo đó tiến hành lập kế hoạch các hoạt động đảm bảo chất lượng. Kế hoạch chất 

lượng dự án bao gồm: 

 Các chỉ tiêu chất lượng của dự án: Thông thường chỉ tiêu dự án phải bao gồm các chỉ 

tiêu được định hướng hàng năm của FIS và đơn vị phụ trách dự án. Các sai khác về chỉ 

tiêu của dự án phải được ghi nhận cụ thể trong Kế hoạch dự án và được phê duyệt bởi 

Giám đốc dự án và Ban đảm bảo chất lượng FIS 

 Các quy trình, quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn, biểu mẫu, … sẽ sử dụng trong quá trình 

thực hiện và kiểm soát dự án, bao gồm cả quy trình chuẩn và các thay đổi, sai khác áp 

dụng trong dự án 

 Các hoạt động đảm bảo chất lượng quy trình và sản phẩm của dự án, bao gồm: xem xét, 

test, kiểm tra trước bàn giao (final inspection), đánh giá cấu hình (baseline audit), đánh 

giá dự án (internal audit), thu thập và tính toán chỉ tiêu, … 

 Sau đó, quản trị dự án căn cứ vào các công việc cần thực hiện trong dự án để xác định 

các role cần thiết, số lượng cần thiết của mỗi role, kỹ năng của từng role, thời gian cần 

đến các role này, số lượng người hiện có và kỹ năng của đang có để xây dựng nên kế 

hoạch sử dụng nhân lực trong dự án. 

 Đội dự án tiến hành lập bảng kế hoạch đối phó với rủi ro nhằm xác định và đánh giá rủi 

ro gặp phải trong quá trình thực hện dự án. Việc quản lý rủi ro một cách chủ động giúp 

đội dự án có thể giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro và nhanh chóng thực hiện các hành 

động làm giảm thiểu ảnh hưởng khi có rủi ro xảy ra. Việc xây dựng kế hoạch quản lý rủi 

ro bao gồm: 
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 Xác định rủi ro: tham khảo danh sách các rủi ro đã xảy ra với các dự án tương tự trong 

tổ chức, cân nhắc các đặc thù riêng của dự án sẽ giúp đội dự án xác định được các rủi ro 

tiềm ẩn của dự án. 

 Đánh giá các rủi ro: xác định khả năng xảy ra rủi ro và mức độ ảnh hưởng nếu rủi ro đó 

xảy ra, từ đó tính toán ra mức độ nguy hiểm của rủi ro bằng tích số của hai giá trị trên. 

 Lập các kế hoạch khắc phục/phòng ngừa đối phó với rủi ro: xác định các hành động sẽ 

sử dụng để đối phó với các rủi ro có mức độ nguy hiểm vượt ngưỡng rủi ro. Các ngưỡng 

rủi ro hiện tại 

 Tiến hành lập kế hoạch truyền thông giúp việc trao đổi thông tin trong dự án được thông 

suốt, giúp củng cố hình ảnh của dự án trong tổ chức đồng thời có thể kịp thời nhận được 

các hỗ trợ cần thiết giúp hoàn thành các mục tiêu của dự án. 

 Đội tiến hành lập kế hoạch mua sắm và thầu phụ nhằm xác định các thiết bị cần mua, 

thuê thầu phụ bên ngoài. Trong bảng kế hoạch bao gồm hai hạng mục: mua sắm thiết bị, 

mua dịch vụ của các nhà thầu phụ. 

 Ngoài ra đội cần phải tiến hành lập kế hoạch quản lý cấu hình nhằm kiểm soát được các 

phiên bản của sản phẩm, cung cấp môi trường thống nhất và giúp khôi phục dữ liệu bị 

mất trong quá trình thực hiện. Kế hoạch quản lý cấu hình của dự án bao gồm: 

 Xác định các thời điểm baseline dự án 

 Xác định các đơn vị cấu hình 

 Xác định cấu trúc thư mục dự án 

 Xác định các phương án lưu trữ dự phòng 

 Xác định các hoạt động quản lý cấu hình và kế hoạch thực hiện. 

 Sau đó tiến hành xây dựng tỷ lệ % hoàn thành sản phẩm. Tỷ lệ % hoàn thành sản phẩm 

từng loại dịch vụ phần mềm được quy định trong tài liệu của FIS. QTDA tham chiếu đến 

quy định này để xây dựng cho dự án (tham khảo tỷ lệ % hoàn thành theo chuẩn và các 

quy tắc được phép áp dụng cho dự án trong trường hợp tách/gộp giai đoạn, thêm/bớt sản 

phẩm) tất cả các thay đổi so với chuẩn đều phải được sự xem xét và phê duyệt của 

Trưởng/phó phòng QA dự án và Giám đốc dự án 
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 QTDA tiến hành lập tài liệu kế hoạch dự án. Tài liệu kế hoạch dự án được sử dụng để 

văn bản hóa toàn bộ các nội dung cần hoạch định của dự án. Tài liệu này phải được lập 

và phê duyệt trong vòng 15 ngày sau khi có quyết định khởi động dự án và được cập 

nhật lại khi có các thay đổi diễn ra trong quá trình thực hiện dự án tác động đến việc 

hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án. Kế hoạch dự án cần phải có xác nhận của 

QA, AM (dự án có hợp đồng), Giám đốc dự án, Khách hàng (trường hợp bàn giao cho 

khách hàng). 

 Họp khởi động dự án là công việc vô cùng quan trọng, các hướng dẫn dưới đây áp dụng 

cho cuộc họp khởi động dự án với khách hàng của tất cả các dự án. Việc khởi động nội 

bộ được xem như là một trong những công việc chuẩn bị cho cuộc họp chung với khách 

hàng. Mục đích cuộc họp nhằm: cung cấp thông tin tổng thể về dự án, thông qua kế 

hoạch khung của dự án, xác định các nhân sự trọng yếu của dự án, xác định quyết tâm, 

tập trung tinh thần của đội dự án. 

b. Giai đoạn 2: Sau khi kế hoạch dự án được phê duyệt thì bước vào giai đoạn triển khai 

thực hiện. Giai đoạn thực hiện này bao gồm các hoạt động như sau 

 Sau khi đã xác định được phạm vi dự án ở giai đoạn chuẩn bị thì quản trị dự án tiến hành 

kiểm soát phạm vi của dự án như kiểm soát những sản phẩm nào, những yêu cầu nào và 

những thay đổi về yêu cầu. Việc quản lý sản phẩm nhằm: đảm bảo sản phẩm đều được 

đưa vào kế hoạch, đảm bảo tiến độ được thực hiện và các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng, đảm bảo chất lượng. Việc quản lý các yêu cầu nhằm: đảm bảo các yêu cầu 

được xác định và hiểu đúng, thiết lập và quản lý các thỏa thuận liên quan đến yêu cầu, 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu, các yêu cầu được ghi lại thành văn bản nhằm làm căn cứ, các 

yêu cầu được ghi lại để đảm bảo kế hoạch và sản phẩm bàn giao nhất quán với yêu cầu. 

 Sau khi đã kiểm soát phạm vi dự án thì đội dự án tiến hành lập kế hoạch chi tiết và kiểm 

soát kế hoạch đó nhằm đảm bảo hoạt động trong dự án được thực hiện theo đúng tiến 

trình. Để quản lý tiến trình thì đầu tiên lập kế hoạch chi tiết cho các công việc thực hiện 

ở từng giai đoạn. Tiếp theo là kiểm soát các kế hoạch chi tiết này nhằm đánh giá tiến độ 



39 

 

các đầu việc so với kế hoạch đã định và đưa ra các điều chỉnh kịp thời nhằm đạt được 

tiến độ chung của cả giai đoạn. 

 Khi đã lập bảng dự trù chi phí ở giai đoạn chuẩn bị thì đội dự án tiến hành kiểm soát chi 

phí cho việc thực hiện dự án. Trong việc quản lý chi phí cần quản lý 2 khoản chi phí 

chính: quản lý chi phí nhân công, quản lý chi phí triển khai. Cần phải quản lý chi phí 

nhân công vì chi phí nhân công chiếm phần lớn tỷ trọng trong tổng chi phí dự án phần 

mềm và để kiểm soát được chi phí này thì quản trị dự án cần kiểm soát được nguồn nhân 

công trong từng giai đoạn. Bên cạnh đó quản trị dự án còn phải theo dõi các khoản chi 

phát sinh thực tế, so sánh với kế hoạch thực tế và điều chỉnh các chênh lệch để đảm bảo 

phát sinh thực tế không vượt quá tổng chi phí dự kiến đã được duyệt. 

 Từ bảng kế hoạch chất lượng đã xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị thì đội dự án tiến hành 

việc xem xét, kiểm thử, đánh giá chất lượng hoạt động thực hiện dự án nhằm kiểm soát 

và đảm bảo chất lượng của dự án. Trong quá trình thực hiện dự án thì quản trị dự án cần 

tiến hành theo dõi việc quản hoàn thành các đầu việc của các hoạt động chất lượng nêu 

trong kế hoạch dự án. Cần đặc biệt quan tâm đến việc thu thập các dữ liệu phục vụ cho 

việc tính toán các chỉ tiêu đánh giá dự án nói riêng và đánh giá chất lượng nói chung. 

 Quản trị dự án tiến hành xây dựng đội dự án và quản lý đội dự án đó. Việc quản lý này 

chiếm phần lớn thời gian và công việc này bao gồm: chuẩn bị nhân lực cho từng giai 

đoạn, giao nhiệm vụ cho từng thành viên, xem xét kết quả công việc của các nhóm, xử 

lý các vấn đề phát sinh, xem xét việc sử dụng nhân lực và báo cáo cho lãnh đạo và so 

sánh việc sử dụng nhân lực trên thực tế so với kế hoạch. 

 Đồng thời, đội tiến hành giám sát các rủi ro sẽ xảy ra trong quá trình thực hiện dự án 

xem xét thực hiện các hành động đối phó với rủi ro, xem xét các trạng thái của rủi ro, 

lập kế hoạch đối phó với các rủi ro có độ nguy hiểm vượt ngưỡng rủi ro.  

 Hoạt động tiếp theo quản trị dự án cần làm là thực hiện các hoạt động truyền thông theo 

đúng kế hoạch đã xác định, thông thường việc truyền thông dự án được thực hiện theo 3 

hướng: Truyền thông trong nội bộ dự án nhằm cung cấp cho thành viên trong đội cái 

nhìn tổng thể về dự án để họ xác định được tầm quan trọng của công việc đang làm. 
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Truyền thông trong phạm vi tổ chức giúp lãnh đạo nắm được tình hình dự án và có hỗ 

trợ kịp thời khi dự án có vấn đề. Thông tin đến các bên liên quan cần lưu ý vấn đề xác 

định các loại thông tin được phép/không được phép phát hành. 

 Sau khi đã lập bảng kế hoạch ở giai đoạn chuẩn bị thì ở giai đoạn này đội dự án tiến hành 

quản lý việc thực hiện mua sắm các trang thiết bị và quản lý các nhà thầu phụ. Quản trị 

dự án cần quản lý việc thực hiện mua sắm theo đúng quy trình hướng dẫn trong sổ tay 

mua hàng của FIS và luôn theo dõi tiến độ và chất lượng của các hạng mục mua sắm để 

đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án. Đối với việc quản lý các nhà 

thầu phụ thì cần có hoạt động kiểm soát tương ứng cho từng quá trình thực hiện thuê 

thầu phụ và luôn đảm bảo việc kiểm soát bảo mật thông tin đối với thầu phụ. 

 Tiếp đó quản trị dự án tiến hành quản lý cấu hình tức là tiến hành kiểm soát sự thay đổi 

của cấu hình, lưu trữ cấu hình của sản phẩm, phát hành sản phẩm và báo cáo phiên bản 

sản phẩm. Ngoài ra, quản trị dự án cần đảm bảo các hoạt động quản lý cấu hình được 

thực hiện theo đúng kế hoạch đã định. Việc tuân thủ theo các quy định về quản lý cấu 

hình sẽ giúp quản lý tốt phiên bản của các sản phẩm, tránh các sai lỗi do nhầm lẫn gây 

mất dữ liệu dự án. 

 Kết thúc giai đoạn này thì quản trị dự án tiến hành quản lý doanh số tức là việc ước tính 

doanh số khi thực hiện dự án và cập nhật tỷ lệ % hoàn thành sản phẩm. Trong quá trình 

thực hiện dự án, khi có sự thay đổi ảnh hưởng đến kế hoạch ước tính doanh số, quản trị 

dự án tiến hành cập nhật kế hoạch bảng tỷ lệ % hoàn thành dự án và thông báo cho các 

bên liên quan. 

c. Giai đoạn 3: Trường hợp các sản phẩm của dự án không được phê duyệt thì sẽ tiến hành 

làm lại còn nếu được phê duyệt thì sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn kết thúc dự án. Giai 

đoạn này bao gồm các hoạt động như sau: 

 Sau khi dự án hoàn thành các công việc theo cam kết với khách hàng, quản trị dự án cần 

tiến hành thủ tục nghiệm thu tổng thể dự án. Công việc bao gồm việc tập hợp các biên 

bản bàn giao sản phẩm, biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, 

chuẩn bị hồ sơ bị nghiệm thu tổng thể. 
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 Sau khi đã tổ chức nghiệm thu dự án thì quản trị dự án tiến hành lập báo cáo tổng kết dự 

án. Yêu cầu của báo cáo tổng kết cần phải được lập và phê duyệt trong vòng 15 ngày sau 

khi có dự án có biên bản nghiệm thu tổng thể. Ngày kết thúc dự án được tính căn cứ trên 

ngày quản trị dự án lập báo cáo tổng kết dự án. 

 Tiếp theo tiến hành tổ chức lưu trữ sản phẩm và hồ sơ. Quản trị dự án tập hợp toàn bộ 

hồ sơ bản cứng của dự án và thông báo cho QA để kiểm tra nhằm đảm bảo hồ sơ được 

lưu đúng và đầy đủ. Sau khi kết thúc dự án cần thông báo cho IT dự án đóng và gửi danh 

sách các cán bộ hỗ trợ tiếp. Sau đó cần bàn giao hồ sơ dự án (bản cứng) cho thư ký trung 

tâm hoặc cho văn thư của công ty theo chỉ định của FISx. Cuối cùng bàn giao hệ thống 

cho đội hỗ trợ. 

Sau khi các báo cáo tổng kết được phê duyệt thì tiến hành giải phóng hồ sơ nguồn lực 

dự án và kết thúc dự án. Đóng dự án trên hệ thống quản lý và sau đó trong buổi họp tổng 

kết dự án thì giám đốc dự án thông báo giải phóng các nguồn lực của dự án và cử cán bộ 

hỗ trợ khách hàng trong thời gian hỗ trợ bảo hành. 

3.1.2. Triển khai thực hiện quản lý dự án phần mềm theo mô hình CMMI tại FPT 

IS. 

“Với mong muốn xây dựng thương hiệu cũng như tính chuyên nghiệp thì việc áp dụng 

một quy trình chuẩn với các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng là quan trọng nhất. Nhất đối 

với ngành công nghệ phần mềm thì luôn đòi hỏi nguồn lao động có trí tuệ cao, sử dụng trí 

óc là quan trọng nhất. Vì thế, để đánh giá chất lượng của doanh nghiệp phần mềm, không 

thể thẩm định dây chuyền sản xuất cụ thể nào mà phải dựa trên những tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng tổng thể của doanh nghiệp đó. Muốn tạo được uy tín và nâng cao được năng lực, 

thương hiệu của mình hay nói một cách khác để có công cụ marketing tốt nhất và để thế 

giới biết đến thì các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam cần phải có chất lượng tốt nhất” 

(Nguồn: phỏng vấn trực tiếp FPT Software). Hiện nay, tiêu chuẩn ISO được sử dụng rộng 

rãi và việc đạt chứng chỉ ISO rất bình thường nên ít được tin cậy dùng để đánh giá về các 

công ty phần mềm. Hiện nay, chuẩn “mô hình trưởng thành năng lực tích hợp” (CMMI) là 
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tiêu chuẩn Quốc tế về quản lý quy trình chất lượng của các sản phẩm phần mềm. So với 

ISO thì CMMI có nhiều ưu việt, đặc biệt là về hiệu quả loại bỏ lỗi (Hình 3-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-2: Cải thiện hiệu quả loại bỏ lỗi (%) (Defect Removal Efficiency) 

Hơn thế, CMMI còn là một khuôn khổ các chuẩn mực đề ra cho một tiến trình sản xuất 

phần mềm hiệu quả mà nếu các tổ chức áp dụng nó sẽ thu lại sự khả dụng về mặt chi phí, 

thời gian biểu, chức năng và chất lượng sản phẩm phần mềm. Đối với các doanh nghiệp 

phần mềm hiện nay, CMMI chính là tiêu chuẩn đánh giá mức độ chuyên nghiệp và chất 

lượng phần mềm. Chính vì nhận thấy được những lợi ích mà CMMI mang lại mà FPT IS 

đã tiến hành triển khai mô hình vào năm 2008 và đã thành công đạt được chứng chỉ CMMI 

Dev level 3 ver 1.3 vào năm 2013. FPT IS đã triển khai mô hình CMMI trong hệ thống của 

công ty gồm: 

 FIS Insight: Dùng để hỗ trợ quản lý kế hoạch, lịch trình, vấn đề rủi ro, nguồn lực của dự 

án, quản trị dự án trên nguyên tắc định lượng hoàn toàn. 

 DMS: dùng để quản lý lỗi và các báo cáo phục vụ nhu cầu phân tích, đánh giá của dự 

án. 

 SFLASH: phần mềm dùng để quản lý công việc của nhân viên. 

 NCMS: dùng để quản lý các khiếu nại của khách hàng và các vi phạm quy trình, hỗ trợ 

quản lý các vấn đề không phù hợp với hệ thống quản lý. 

Nguồn: Hồng Vy (2006)  
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 Dashboard: dùng để đo mức độ hoàn thành của các dự án, hỗ trợ quản lý cấp cao có thể 

xem được tổng quan về trạng thái tiến trình của dự án và nguồn lực. 

 JIRA: phần mềm hỗ trợ cho việc quản lý dự án. 

 ePMS: phần mềm để kết nối khách hàng với đội dự án. 

 EISO: phần mềm quản lý tài liệu của tập đoàn FPT. 

Bên cạnh đó thì hoạt động duy trì kiểm soát dự án được tiến hành đều đặn hàng tuần, bộ 

phận QA ghi lại các vấn đề (issue) được cập nhật trên JIRA, đánh giá và đánh độ ưu tiên 

xử lý theo dõi tình hình sửa lỗi của đội dự án. Ngoài ra công ty cũng đưa ra các quy định 

thưởng/phạt đối với các dự án tuân thủ/không tuân thủ quy trình quy định đã đề ra. Để đảm 

bảo chất lượng cho dự án thì một cán bộ QA được phân công phụ trách tối đa 3 dự án; tỷ lệ 

cán bộ QA chiếm ít nhất 5% tổng số lượng nhân sự trong dự án. 

Ngoài ra công ty còn xây dựng hệ thống sổ tay chất lượng, hướng dẫn công việc cụ thể 

cho nhân viên trong công ty. Cụ thể được thể hiện qua các quy trình hướng dẫn công việc 

sau đây: Ví dụ đầu tiên công ty xây dựng lưu đồ qui trình chung về vòng đời phát triển của 

dự án phần mềm như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Hình 3-3: Vòng đời của việc phát triển phần mềm 

Nguồn: Trang eiso của công ty 

Kết hợp với vòng đời phát triển của phần mềm là các quy trình thực hiện được thể hiện qua 

hình vẽ sau:  

 

Hình 3-4: Vòng đời của việc phát triển phần mềm kết hợp với các quy trình 

Nguồn: Trang eiso của công ty 

“Công ty còn xây dựng quy trình thẩm tra chung để thực hiện. Mục đích của quy trình 

này nhằm đảm bảo sản phẩm công việc được chọn ra để thẩm định đáp ứng được các yêu 

cầu đã được đặt ra đối với sản phẩm. Quy trình này gồm việc thẩm định lại thiết kế, thẩm 

định khả năng thực hiện các sản phẩm theo thiết kế, khả năng sửa lỗi. Chính nhờ thông qua 

việc đánh giá sản phẩm đã chứng minh được sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. 

Các bước thực hiện của quy trình thẩm tra:” 

 Lập kế hoạch kiểm tra: Xác định các yêu cầu của việc kiểm tra, xác định rủi ro và độ ưu 

tiên, phát triển chiến lược kiểm tra, xác định tài nguyên và môi trường cần thiết để hoàn 

thành việc kiểm tra. 

 Thiết kế việc kiểm tra: là việc thiết kế phương pháp kiểm tra, quy trình để thực hiện kiểm 

tra. 

 Thực hiện kiểm tra về các dữ kiện, môi trường vào công cụ phục vụ cho việc kiểm tra 

đạt hiệu quả 
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 Xử lý kiểm tra là tiến hành kiểm tra sản phẩm theo các điều kiện đã xác lập. 

 Tóm tắt và báo cáo là việc thu thập dữ liệu đã kiểm tra để tiến hành báo cáo kết quả. 

Cùng với đó công ty xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng của sản phẩm tại công ty được 

mô tả qua sơ đồ như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-5: Quy trình kiểm tra về chất lượng của sản phẩm. 

Nguồn: Trang eiso của công ty 

Trên đây là một vài ví dụ cụ thể về các quy trình chủ yếu tại công ty đang triển khai áp 

dụng trong quá trình quản trị dự án. Tuy rằng việc triển khai thực hiện theo mô hình CMMI 

vào hoạt động quản lý dự án như vậy nhưng trong quá trình thực hiện vẫn gặp phải một số 

vấn đề.  
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3.1.3. Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án phần mềm tại Công ty FPT IS. 

3.1.3.1 Báo cáo số liệu thu thập được qua 3 tháng vừa qua tại FIS. 

Bảng 3-1: Bảng số liệu thu thập được của FIS trong tháng 7 ,8, 9. 

Tháng Trung tâm 

Tổng 

số dự 

án 

Số dự 

án 

đúng 

hạn 

Số dự án 

trễ hạn  

Giá trị doanh 

số trễ hạn 

Số 

dự 

án 

mắc 

lỗi 

Tỷ lệ số 

dự án 

trễ/tổng 

số dự 

án 

Tỷ lệ 

số dự 

án mắc 

lỗi/tổng 

số dự 

án 

7 

SSC 102 59 43 2,266,204,033 50 42.16% 49.02% 

EGOV  20 3 17 1,021,373,000 12 85.00% 60.00% 

EHEA 77 42 35 3,055,611,315 30 45.45% 38.96% 

8 

SSC 96 50 46 2,110,932,166 30 47.92% 31.25% 

EGOV  19 8 11 1,010,033,000 7 57.89% 36.84% 

EHEA 54 15 39 2,331,391,315 25 72.22% 46.30% 

9 

SSC 94 59 35 2,734,448,033 50 37.23% 53.19% 

EGOV  18 8 10 5,484,293,000 12 55.56% 66.67% 

EHEA 55 20 35 3,334,624,192 30 63.64% 54.55% 

Nguồn: Nội bộ FIS 

Nhận xét: Trên đây là bảng số liệu thu thập được về việc quản trị dự án tại FIS trong tháng 

7, 8, 9. Thông qua số liệu thu thập được về việc quản trị dự án tại FIS qua 3 tháng 7, 8, 9 

vừa qua thì ta thấy rằng số dự án bị trễ hạn so với hợp đồng chiếm số lượng lớn qua 3 tháng 

và chiếm 50% tỷ lệ tổng số dự án. Bên cạnh đó thì số lượng dự án mắc lỗi, không đảm bảo 

chất lượng cũng chiếm tỷ lệ hơn 50% tương đối nhiều. Nguyên nhân gây ra việc trễ dự án 

chính là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 gần đây mà công ty đã tiến hành 

ban hành chính sách làm việc tại nhà, chính vì vậy mà chất lượng thực hiện công việc bị 

giảm đi, cùng với đó việc xây dựng các kế hoạch bị gián đoạn trong quá trình thực hiện vì 

khó có thể thực hiện trao đổi công việc với nhau trực tiếp. 

Bảng 3-2 Bảng số liệu thống kê về số cán bộ được giao việc và chưa được giao việc 

tại FIS 
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Nguồn: Nội bộ FIS 

Nhận xét: Trên đây là bảng số liệu thống kê về số cán bộ được giao việc và chưa được giao 

việc tại FIS. Theo số liệu thu thập được về tình hình giao việc cho nhân viên tại FIS qua 3 

tháng vừa qua, ta thấy rằng số lượng nhân viên giao việc thiếu và chưa giao việc chiếm số 

lượng tương đối cao và có xu hướng tăng qua 3 tháng và chiếm gần 50% tỷ lệ tổng số nhân 

viên. Điều này thể hiện rằng chất lượng làm việc của nhân viên không được tốt và phân bổ 

công việc cho nhân viên không hợp lý dẫn đến hiệu suất làm việc không được cao. Nguyên 

nhân cho vấn đề này cũng một phần do dịch Covid-19 ảnh hưởng, cũng như việc phân bổ 

công việc cho cán bộ nhân việc không hợp lý cũng như nhân viên làm việc riêng trong giờ 

làm việc quá nhiều dẫn đến ảnh hưởng đến năng suất làm việc cũng như tiến độ của dự án.  

Bảng 3-3: Báo cáo về chỉ tiêu được đề ra tại FIS 

Đơn vị 

Kế hoạch 

doanh số 

đăng ký FIS 

Chỉ tiêu 

Tỷ lệ số dự án trễ  
Tỷ lệ số dự 

án lỗi  

Tỷ lệ trễ 

doanh số  

Tỷ lệ nhân 

viên giao việc 

thiếu  

PB GMC SSC 4,809,470,008 31.86% 10.51% 25.1% 10.64% 

PB GMC EGOV 4,341,872,000 14.77% 9.52% 16.6% 14.29% 

PB GMC EHEA 4,990,794,157 15.96% 11.32% 15.3% 12.61% 

Nguồn: Báo cáo nội bộ FIS 

Phòng 

ban 

Tổng 

số 

nhân 

viên 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Số 

cán 

bộ 

giao 

việc 

đủ 

Số 

cán 

bộ 

giao 

việc 

thiếu 

Tỷ lệ số 

cán bộ 

giao việc 

thiếu/tổng 

số nhân 

viên 

Số 

cán 

bộ 

giao 

việc 

đủ 

Số 

cán 

bộ 

giao 

việc 

thiếu 

Tỷ lệ số 

cán bộ 

giao việc 

thiếu/tổng 

số nhân 

viên 

Số 

cán 

bộ 

giao 

việc 

đủ 

Số 

cán 

bộ 

giao 

việc 

thiếu 

Tỷ lệ số 

cán bộ 

giao việc 

thiếu/tổng 

số nhân 

viên 

SSC 97 77 20 20.62% 60 37 38.14% 52 45 46.39% 

EGOV 72 50 12 16.67% 45 17 23.61% 30 42 58.33% 

EHEA 94 75 19 20.21% 65 29 30.85% 55 39 41.49% 
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Nhận xét: Đây là bảng báo cáo về chỉ tiêu thực hiện quá trình quản trị dự án tại công ty. 

Từ bảng chỉ tiêu ở trên thì ta nhận thấy rằng tình hình thực tế việc quản trị dự án tại FPT IS 

như đã trình bày ở trên không đáp ứng được mục tiêu của công ty đề ra. So sánh với bảng 

thực trạng 3-1 và 3-2 thì ta ở trên thì ta thấy rằng tỷ lệ số dự án trễ hạn thực tế vượt mức 

chỉ tiêu đề ra rất nhiều, đa số tỷ lệ đều trên 50%. Bên cạnh đó tỷ lệ số dự án bị lỗi không 

đảm bảo chất lượng cũng chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với chỉ tiêu đã đề ra cho công ty. 

Điều này chứng tỏ quá trình quản lý dự án tại công ty gặp đang gặp vấn đề cần phải giải 

quyết ngay. 

3.1.3.2 Các vấn đề thường xuyên xuất hiện trong quá trình quản lý dự án phần mềm 

a. Tiến độ dự án bị chậm lại và kế hoạch dự án replan nhiều lần. 

Theo quy trình chuẩn mà FPT IS đề ra thì sau khi kí kết được hợp đồng thì trong vòng 

15 ngày đội dự án phải tiến hành lập bảng kế hoạch dự án và kế hoạch Estimation. Sau đó 

bảng kế hoạch được nhân viên QA review, nếu có bất kì lỗi nào thì PM sẽ tiến hành sửa lại 

và nộp lại cho QA cho đến khi không còn lỗi. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì nhân 

viên đội dự án thường mất rất nhiều thời gian cho việc lập bảng kế hoạch có khi 1 tháng 

vẫn chưa hoàn thành được bảng kế hoạch để chốt với khách vì không tuân theo chuẩn mà 

công ty đã để ra. Chính vì vậy mà tiến độ thực hiện của dự án bị trễ. Ví dụ thực tế như hợp 

đồng của công ty với công ty cho bệnh viện Chợ Rẫy trong 3 tháng từ 15 tháng 2 năm 2020 

nhằm bổ sung thêm tính năng vào phần mềm quản lý tổng thể của bệnh viện. Tuy nhiên 

đến nay hợp đồng vẫn chưa được nghiệm thu vì công ty vẫn chưa nghiệm thu được với bên 

Chợ Rẫy dẫn đến kế hoạch phải bị replan lại lần nữa. Chính vì vậy mà tiến độ thực hiện dự 

án bị trễ so với hợp đồng. Theo file nguồn lực của FIS thì tới tận hơn 1 tháng sau thì mới 

tiến hành lập bảng kế hoạch dự án. Dự án này triển khai thực hiện bị trễ hơn so với hợp 

đồng và mục tiêu mà công ty đề ra cùng với đó bị replan kế hoạch lại lần nữa.  

b. Tiến độ dự án bị trễ và tổn thất về nguồn lực cho công ty. 

Tại FIS thì khi thực hiện dự án thì đội dự án thường ít khi tiến hành lập bảng kế hoạch 

rủi ro theo quy trình chuẩn mà công ty đề ra. Họ chỉ lập khi được QA nhắc nhở nhưng bảng 

kế hoạch rủi ro này vẫn không đúng như chuẩn mà công ty đề ra. Vì vây mà đến khi sự cố 
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xảy ra thì họ bắt đầu đi tìm phương án giải quyết thì lúc này đã quá muộn nó ảnh hưởng 

đến việc thực hiện dự án và gây tổn thất chi phí cho công ty khá nhiều.  Ví dụ thực tế khi 

triển khai dự án tại bệnh viện Chợ Rẫy thì phát sinh yêu cầu thêm của khách hàng muốn 

công ty thêm các tính năng mới vào phần mềm thì lúc này công ty không lập trước bảng kế 

hoạch rủi ro nên khi phát sinh thêm vấn đề này thì công ty lại phát sinh thêm việc phải tìm 

thêm nhân viên bổ sung cho việc thực hiện dự án này và tốn thêm khoảng chi phí cho nhân 

viên. Trong mục tiêu công ty đề ra khi thực hiện dự án này 137 triệu cho chi phí nhân viên 

và đi lại tuy nhiên thì khi phát sinh rủi ro mà công ty không có kế hoạch giải quyết trước 

nên chi phí tăng lên 70 triệu. Sau đây là bảng tổn thất về chi phí khi nhân viên không lập 

bảng kế hoạch rủi ro. 

c. Kết quả công việc không tốt. 

Trong quá trình thực hiện dự án thì PM phân công giao việc cho nhân viên chưa hợp lí. 

Thời gian làm việc là 8 tiếng tại công ty tuy nhiên thì vẫn có một số nhân viên chỉ làm 0.65 

giờ, 2 tiếng. Điều này làm cho hiệu suất làm việc của nhân viên đội dự án chưa cao và 

không đảm bảo tiến độ thực hiện công việc làm cho kết quả công việc của nhân viên chưa 

được tốt. Chẳng hạn như khi làm việc tại văn phòng ở FIS thì nhân viên đi làm rất trễ và 

thời gian làm việc thì cũng chỉ có 3-4 tiếng mỗi ngày trong khi đó thì thời gian chuẩn làm 

việc tới 8 tiếng. Chính vì vậy mà hiệu suất làm việc của nhân viên chưa hiệu quả làm cho 

kết quả công việc của họ không tốt. 

d. Tiến độ dự án bị chậm và ngân sách của công ty bị ảnh hưởng. 

Trong quá trình thực hiện dự án thường phát sinh thêm nhiều yêu cầu từ khách hàng 

mong muốn FIS làm thêm cho dự án. Điều này dễ dẫn đến làm tăng thêm chi phí cho công 

ty. Chính vì vậy cần có phương án đối phó với những vấn đề dự kiến sẽ xảy ra như này 

nhằm đảm bảo tiến độ công việc không bị ảnh hưởng nhiều. Ví dụ cụ thể về dự án bệnh 

viện Chợ Rẫy thì theo hợp đồng thì ban đầu FIS ước tính chi phí cho việc thực hiện dự án 

là 137 triệu và hoàn tất hợp đồng trong 3 tháng. Tuy nhiên vì phát sinh thêm yêu cầu của 

khách hàng trong quá trình thực hiện thì FIS phải kéo dài thời gian thực hiện làm cho tiến 

độ dự án bị chậm hơn 3 tháng so với trước đây. Chính vì vậy mà chi phí cho lao động cũng 
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phải tăng thêm gần 70 triệu khi có yêu cầu thêm từ khách hàng. Khoản tăng thêm này vượt 

mức dự tính của công ty cho phép khi chỉ dự tính chỉ có 30 triệu cho chi phí này. 

e. Chất lượng dự án không đáp ứng nhu cầu do mắc lỗi trong thực hiện.  

Để có thể bàn giao được được dự án thì chất lượng của dự án đó cần phải đảm bảo chất 

lượng hoàn thành đúng theo yêu cầu trong hợp đồng giữa 2 bên. Tuy nhiên để đáp ứng được 

đúng tiến độ dự án mà đội dự án thường làm qua loa không đảm bảo đến chất lượng của dự 

án dẫn đến việc làm lại làm cho dự án bị trễ và không bàn giao được cho khách hàng. Ví 

dụ thực tế là khi thực hiện dự án cho Sở kế hoạch đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh thì vì 

thời gian thực hiện chỉ có 6 tháng mà phải xây dựng một lượng lớn các phân hệ theo yêu 

cầu của hợp đồng mà mục tiêu của công ty là phải hoàn thành trong 5 tháng để kiểm tra và 

nghiệm thu trước khi bàn giao cho khách hàng. Chính vì chạy theo deadline để giao sản 

phẩm cho đúng hạn mà các thành viên trong đội dự án đã tiến hành lập bảng kế hoạch thiết 

kế không cẩn thận khi viết bảng kế hoạch với những phân hệ mà không có trong hợp đồng 

dẫn đến việc thực hiện và nghiệm thu sản phẩm không đạt chuẩn theo yêu cầu của khách 

hàng. Do đó khi sản phẩm hoàn thành thì không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng dẫn 

đến việc phải tiến hành lập trình lại lần nữa. Trong chính sách chất lượng của FIS thì mục 

tiêu về chất lượng bàn giao sản phẩm và dịch vụ đúng hạn, chất lượng nhưng đội dự án lại 

không đáp ứng được yêu cầu chất lượng mà công ty đã cam kết.  

Từ những triệu chứng đã phân tích ở trên thì em nhận thấy rằng vấn đề chủ yếu tại công 

ty trong quá trình quản trị dự án hiện nay là việc dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch và 

chất lượng dự án không đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng.  

3.1.4 Nhận xét và tìm nguyên nhân. 

3.1.4.1. Nhận xét 

a. Ưu điểm 

Nhờ việc áp dụng mô hình CMMI vào trong việc quản trị dự án đã đem lại nhiều lợi ích 

cho công ty cũng như giúp công ty kiểm soát được quá trình. Từ ngày áp dụng CMMI vào 

quá trình quản lý dự án phần mềm thì công ty đã đạt được những lợi ích như 
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 Năng lực của công ty được cải tiến đáng kể thông qua việc nâng cao kiến thức kỹ năng 

của người lao động. 

 Các động lực của cá nhân đều hướng tới việc thực hiện mục tiêu của công ty. 

 Nâng cao được chất lượng của sản phẩm cũng như phát triển thương hiệu rộng hơn. 

 Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn cho nhân viên 

 Đánh giá đúng được năng lực nhân viên, công nhận thành tích mà họ đạt được 

 Tăng được sự cạnh tranh trên thị trường. 

 Giúp nhận diện và đạt được các mục tiêu kinh doanh 

 Tạo ra những sản phẩm tốt hơn và đạt chất lượng cao hơn. 

 Làm hài lòng khách hàng hơn và bảo đảm rằng công ty hoạt động hiệu quả nhất có thể. 

 Giúp công ty nhận diện các hoạt động cần được xúc tiến. 

b. Nhược điểm 

CMM/CMMI là một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế hóa. Tuy nhiên, không phải các điểm 

mạnh của CMMI đều phù hợp với tất cả các tổ chức và công ty phần mềm. Với bất cứ cơ 

cấu hay phương pháp nào thì việc tiến hành áp dụng chuẩn CMMI cũng đều gặp phải một 

vài thiếu sót mà nguyên nhân không chỉ do các doanh nghiệp chưa hiểu rõ về các khái niệm 

mà còn do việc tiến hành của các tổ chức hay doanh nghiệp không được như mong đợi. Và 

FPT IS cũng là một trường hợp như vậy khi việc triển khai mô hình CMMI vào công ty gặp 

phải một số khó khăn như sau:  

 Việc hiểu biết về CMMI của các lập trình viên tại công ty hiện tại đều khá yếu vì hiện 

nay tại các trường đại học việc đào tạo về mô hình này thì thường không có. 

 Lựa chọn nhân viên thành thạo để triển khai CMMI vào công ty rất khó.  

 “Chi phí tư vấn triển khai đánh giá CMMI cao có thể lên đến vài chục hay vài trăm ngàn 

USD (PSV đã chi khoảng 105.000 USD và GCS xấp xỉ 50.000 USD).” 

 Việc triển khai tại công ty tốn rất nhiều thời gian gần 5 năm khi phải thực hiện tổng cộng 

356 phương pháp quy trình ở mức độ 3 tại công ty. 

 Chỉ giúp doanh nghiệp thắng thầu chứ không hề có lợi ích lâu dài. 

 Không đủ nguồn lực để xây dựng, hiệu chỉnh quy trình. 
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 Bất đồng quan điểm của đội dự án và đội QA. 

 Văn hóa ngại thay đổi trong đội ngũ nhân viên. 

3.1.4.2. Nguyên nhân của vấn đề 

Từ sự phân tích và nhận diện vấn đề ở trên, em tiến hành xác định nguyên nhân chính dẫn 

đến vấn đề này và được thể hiện qua biểu đồ xương cá dưới dưới đây  

 

Hình 3-6: Biểu đồ xương cá về nguyên nhân ảnh hưởng làm dự án chậm tiến độ 

Nguồn: Do tác giả tự phân tích trong quá trình phân tích 

Gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án có rất nhiều nguyên nhân, tuy nhiên có một vài nguyên 

nhân tác động trực tiếp đến tiến độ như: 

a. Con người: 

Con người ở đây chính là các nhân viên đội dự án trực tiếp thực hiện dự án đó. Trước hết 

đó là việc nhân viên thiếu kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án. Chính vì vậy mà họ 

ứng phó chậm với những tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, và giải quyết 

không hiệu quả dẫn đến việc thực hiện dự án không hiệu quả đảm bảo tiến độ đã đề ra trong 

kế hoạch. 
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Tiếp đến là việc năng suất làm việc của nhân viên thấp dẫn đến việc thực hiện các hoạt 

động theo tiến độ bị trễ. Nguyên nhân dẫn đến năng suất làm việc của nhân viên thấp là vì 

đa số nhân viên đều đi làm trễ. Theo quy định tại công ty thì giờ làm việc là 8h30 và kết 

thúc 5h30 nhưng nhân viên thường đến công ty lúc 9h hoặc 9h30 và ra về rất sớm lúc 4h. 

Chính vì điều này làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của nhân viên. 

Kỹ năng của nhân viên kém dẫn đến thực hiện dự án không đảm bảo. Nguyên nhân của 

vấn đề này là vì nhân viên có năng lực chuyên môn chưa vững, không nắm chắc được quy 

trình thực hiện dự án dẫn đến sai sót trong quá trình thực hiện làm cho dự án bị chậm lại so 

với kế hoạch. 

b. Qui trình thực hiện 

Qui trình thực hiện cũng là nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trong quá trình thực 

hiện thì đa số nhân viên không tuân theo qui trình chuẩn đã đề ra, họ đa số làm việc theo 

thói quen của mình. Tiếp đến là việc ước tính chi phí của việc thực hiện dự án chưa được 

thực hiện vì kỹ năng của nhân viên còn kém không thể lập được bảng ước tính chi phí hoàn 

thiện, đáp ứng yêu cầu. 

c. Hệ thống quản lý 

Hệ thống quản lý cũng là nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Trước tiên là việc 

quản lý chưa hiệu quả vì chưa sử dụng nhiều máy móc hỗ trợ trong quá trình thực hiện. 

Tiếp đến là việc phân bổ công việc không hợp lí, khi có người làm quá nhiều việc còn có 

người thì không làm gì cả. 

d. Phương pháp 

Nhân viên không thống nhất về cách thực hiện dẫn đến việc tạo ra sản phẩm không đồng 

nhất với nhau dẫn đến việc thực hiện lại. Chính vì vậy làm ảnh hưởng đến quá trình thực 

hiện dự án, làm cho tiến độ dự án bị trễ đi so với kế hoạch 

Phân tích nguyên nhân gây ra vấn đề chất lượng dự án không đáp ứng yêu cầu. 
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Hình 3-7: Biểu đồ xương cá về nguyên nhân ảnh hưởng làm chất lượng dự án không 

đáp ứng yêu cầu 

Nguồn: Do tác giả tự phân tích trong quá trình phân tích 

a. Con người  

Con người được xem như là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của dự án. 

Trước hết về kỹ năng của nhân viên kém dẫn đến việc thực hiện dự án không đảm bảo theo 

yêu cầu đề ra. Tiếp đến là vì năng lực của nhân viên kém dẫn đến không đủ khả năng hoàn 

thành dự án theo yêu cầu mà khách hàng đề ra hay có làm được thì chỉ đáp ứng một phần 

nhỏ không phải là toàn bộ. Nguyên nhân của này là vì nhân viên chưa được đào tạo kĩ nên 

dẫn đến điều này. 

b. Qui trình 

Qui trình thực hiện quản trị dự án đã được công ty ban bố sẵn chỉ cần dựa theo đó mà 

làm. Tuy nhiên thì nhân viên lại không thực hiện theo qui trình chuẩn đó mà thực hiện các 

hoạt động một cách lộn xộn làm ảnh hưởng đến các hoạt động lẫn nhau làm việc thực hiện 

dự án bị gián đoạn. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của dự án làm ra. Bên 

cạnh đó nhân viên vì năng lực chuyên môn còn kém không thể nắm rõ được qui trình dẫn 
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đến việc thực hiện sai qui trình dẫn đến sản phẩm làm ra không đảm bảo chất lượng như 

yêu cầu.  

c. Hệ thống 

Hệ thống Jira hỗ trợ cho việc thực hiện quản lý dự án thì liên tục bị lỗi gặp vấn đề. Điều 

này ảnh hưởng đến việc thống kê dự án cũng như ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện làm cho 

việc tạo ra sản phẩm không đảm bảo yêu cầu đề ra. 

d. Phương pháp 

Trong quá trình thực hiện dự án thì nhân viên không xây dựng kế hoạch riêng phù hợp 

cho việc thực hiện dự án, cũng như việc làm thế nào để hoàn thành dự án đạt được chất 

lượng. cách tiếp cận của mỗi người khác nhau dẫn đến không đồng nhất trong quá trình 

thực hiện dẫn đến tạo ra sản phẩm của mỗi quá trình không đáp ứng được yêu cầu đã đề ra. 

Tiểu kết chương 3: Thông qua những phân tích ở trên nhận thấy được những tồn tại trong 

công ty chủ yếu về vấn đề tiến độ và vấn đề của dự án. Nguyên nhân gây ra vấn đề nằm tại 

năng lực, kỹ năng của nhân viên còn kém cũng như việc đào tạo của nhân viên cũng chưa 

được tốt làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của dự án. Để khắc phục vấn đề này công 

ty cần tiến hành tìm ra giải pháp để nâng cao năng lực, kỹ năng cho nhân viên, nâng cao 

chất lượng việc đào tạo cho nhân viên. 
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Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN 

TẠI CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT. 

Sau khi tiến hành phân tích thực trạng của công ty ở chương 3 thì em nhận thấy vấn đề 

còn tồn tại trong công ty đó là tiến độ dự án bị trễ so với kế hoạch cũng như chất lượng của 

dự án không đáp ứng yêu cầu mà khách hàng đề ra. Vậy nguyên nhân gốc gây ra vấn đề 

trên là ở nhân sự khi mà năng lực và kỹ năng của nhân viên còn kém cùng với đó là quá 

trình đào tạo cho nhân viên cũng chưa tốt. Khi mà việc đào tạo chỉ làm cho có, theo quy 

định của công ty chứ không đạt hiệu quả. Vậy để khắc phục vấn đề này công ty cần tiến 

hành tìm ra giải pháp để nâng cao năng lực, kỹ năng cho nhân viên, nâng cao chất lượng 

đào tạo cho nhân viên. 

4.1 Cơ sở giải pháp 

4.1.1 Khái niệm. 

Theo giáo sư Phạm Minh Hạc (2001) đã trình bày thì “nguồn nhân lực cần phải hiểu là 

tổng thể các tiềm năng lao động của một nước hay một địa phương sẵn sàng tham gia một 

công việc nào đó”.  

Năng lực là sự tổng hòa của các yếu tố kiến thức, kỹ năng, hành vi và thái độ góp phần 

tạo ra tính hiệu quả trong công việc của mỗi người. nói đến năng lực của người lao động là 

nói đến cả 3 yếu tố: Thái độ, kỹ năng và kiến thức. Ở đây, thái độ là yếu tố hàng đầu quyết 

định sự thành công của người lao động với công việc cũng như với tổ chức. 

Theo tác giả Võ Xuân Tiến (2010). đã trình bày thì “Đào tạo là hoạt động làm cho con 

người trở thành người có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất định. Là quá trình học tập 

để làm cho người lao động có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong 

công tác của họ.”  

Theo tác giả Võ Xuân Tiến (2010) định nghĩa ở trên thì “Việc đào tạo nguồn nhân lực là 

cần thiết cho sự thành công của tổ chức và sự phát triển chức năng của con người. Việc đào 

tạo nguồn nhân lực không chỉ được thực hiện bên trong một tổ chức, mà còn bao gồm một 

loạt những hoạt động khác được thực hiện từ bên ngoài, như: học việc, học nghề và hành 
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nghề. Kết quả của quá trình đào tạo nguồn nhân lực sẽ nâng cao chất lượng, phát triển NNL 

đó.” 

4.1.2 Mô hình GROW 

GROW là từ viết tắt của Goal Current Realty Options Will có ý nghĩa là ý chí và giải 

pháp cho mục tiêu thực tại. Mô hình này được phát triển vào những năm 1980 bởi các huấn 

luyện viên kinh doanh Graham Alexander, Alan Fine và Sir John Whitmore, được phát triển 

tại Anh Quốc và đã được sử dụng rộng rãi để huấn luyện trong các công ty, tổ chức vào 

cuối những năm 1980 và 1990. Khác với các mô hình huấn luyện khác, mô hình GROW 

tiếp cận và giải quyết các vấn đề theo từng giai đoạn cụ thể để xác lập được mục tiêu cuối 

cùng. Dựa trên sự định hướng của mô hình GROW phác thảo ra nhằm giúp các thành viên 

trong nhóm quyết định đến điểm đến của họ (Goal-Mục tiêu) và xác định được vị trí của 

họ đang ở đâu (Reality-Thực tại). Để rồi từ đó dẫn đến những lựa chọn phương hướng khác 

nhau (Options-Giải pháp). Cuối cùng đảm bảo được mọi người có thể quyết tâm thực hiện, 

chuẩn bị được tinh thần sẵn sàng cho mọi trường hợp xảy ra (Will-Ý chí). Quá trình thực 

hiện mô hình được thể hiện như sau: 

 Thiết lập mục tiêu 

Đầu tiên thì nhà quản lý cùng với nhân viên sẽ tiến hành xác định những vấn đề cần phải 

thay đổi và nếu điều này phù hợp với những định hướng chung của tổ chức thì lấy điều đó 

làm mục tiêu để phấn đấu. Điều quan trọng cần lưu ý là các mục tiêu được thiết lập cần đủ 

các tiêu chí của SMART goal: cụ thể, tính toán được, trong khả năng, thực tế và có thời 

hạn. 

 Đánh giá thực trạng công việc 

 Tiếp đó thì mỗi nhà quản lý cần phải yêu cầu các nhân viên cần phải biết được tình trạng 

hiện tại công việc của mình ở đâu. Khi đã biết rõ được tình trạng của mình thì lúc đó mới 

có thể tìm ra được giải pháp phù hợp được 

 Tìm kiếm giải pháp 

Bước tiếp theo là việc tìm kiếm giải pháp cho thực trạng. Một khi đã nắm được tình trạng 

hiện tại công việc của mình thì lúc này tiến hành tìm kiếm những biện pháp khả thi phù hợp 
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với vấn đề cần giải quyết này. Trong quá trình đưa ra giải pháp thì người quản lý nên để 

cho nhân viên trình bày ý kiến về giải pháp của mình trước khi nhà quản lý đưa ra. Điều 

này giúp cho nhân viên có khả năng thỏa sức tự do, sáng tạo đưa ra ý kiến của mình.   

 Hun đúc ý chí 

Bước cuối cùng đó là việc chúng ta cần hun đúc ý chí thực hiện của nhân viên. Sau khi 

đã tiến hành xem xét, đánh giá tình trạng thực tế gặp phải và tìm giải pháp thì tất cả nhân 

viên đã phần nào có thể hình dung ra được cách thức để có thể đạt được mục tiêu. Tuy 

nhiên chỉ như thế thì không đủ, họ cần phải có sự quyết tâm, ý chí, quyết tâm và động lực 

để biến những mục tiêu thành những hành động cụ thể. 

Dưới đây là mô hình tổng kết về những gì đã nói ở trên 

 

Hình 4-1: Mô hình GROW 

Nguồn: Internet 

4.1.3 Training Outcome evaluation model 

Mô hình của Kirkpatrick có nhiều khả năng thích ứng với các lĩnh vực đào tạo khác 

nhau, bằng cách sử dụng đánh giá 4 cấp độ. Mô hình đánh giá kết quả đào tạo eQvet-us 

mới được phát triển trong bài báo này, bao gồm một sự cải tiến của mô hình Kirkpatrick 

bằng cách kết hợp với các mục tiêu tương ứng ở cấp độ đánh giá. Theo cách này, hai mức 

được suy ra, đó là tuân theo chu trình PDCA theo các nghĩa trái ngược nhau. Cấp độ của 
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mục tiêu bao gồm kết quả, hiệu suất, kiến thức, động lực, được liên kết với cấp độ đánh giá 

cổ điển bao gồm đánh giá phản ứng, học tập, hành vi và kết quả. Để đánh giá hiệu quả của 

cách tiếp cận được đề xuất, một thử nghiệm đã được tiến hành cho một khóa học VET dành 

cho các chuyên gia chất lượng trong ngành dịch vụ. Nó được chứng minh rằng phương 

pháp luận không chỉ giúp chuyên gia đào tạo lập kế hoạch can thiệp, nhưng giúp người sử 

dụng lao động hiểu được các yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao đào tạo và 

tạo ra kết quả kinh doanh. Bằng cách sử dụng công cụ này, chúng tôi đã chứng minh giá trị 

sau đào tạo cho các bên liên quan. Đánh giá kết quả đào tạo của nhân viên kinh doanh dựa 

trên 4 cấp độ: phản ứng của người học, kết quả học tập, hành vi của người học sau đào tạo 

và tác động của đào tạo đến tổ chức/doanh nghiệp với từng loại hình đánh giá và thời gian 

thích hợp. 

 Cấp độ 1: Tiến hành xem xét, đánh giá phản hồi của người học xem phản ứng của học 

có hài lòng với khóa học hay không, có hài lòng với cách giảng dạy của người đào tạo, 

phương pháp giảng dạy và trang thiết bị. Việc đánh giá này phải được tiến hành thường 

xuyên qua điều tra hoặc phỏng vấn. 

 Cấp độ 2: Tiến hành đánh giá kết quả về kiến thức, kỹ năng mà nhân viên đạt được sau 

khá đào tạo. Đánh giá được diễn ra thường xuyên thông qua hình thức kiểm tra viết về 

dạng báo cáo chuyên đề, dự án, test, tình huống… 

 Cấp độ 3: Đánh giá về hành vi của nhân viên có thay đổi sau khóa học không, họ đã áp 

dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế không. Thu thập thông tin từ kết quả của việc thực 

hiện công việc từ cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới. 

 Cấp độ 4: Đánh giá tác động của khóa đào tạo tác động nhu thế nào đến kết quả kinh 

doanh: nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, giảm tỉ lệ nghỉ việc. 

4.2. Để xuất giải pháp 

Giải pháp thứ 1: “Thực hiện việc giao việc, ủy quyền, huấn luyện, kèm cặp, hướng dẫn 

trực tiếp trong công việc.” 

“Hình thức đào tạo truyền thống này lại rất có hiệu quả. Với sự quan tâm, huấn luyện, 

kèm cặp (coaching) từ lãnh đạo công ty thì nhân viên có thể nhanh chóng cải thiện được 
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năng lực thông qua việc được giao việc, ủy quyền và ủy thác trách nhiệm. Họ được trực 

tiếp triển khai công việc, được đề xuất ý kiến lên cấp trên, được chủ động đặt câu hỏi và có 

sự giải đáp nhanh chóng, được cọ xát thực tế để tích lũy kinh nghiệm và đáp ứng tốt yêu 

cầu công việc một cách ứng dụng, dài hạn. Với các năng lực quản lý, điều hành và quản trị 

bản thân thì việc quan sát, nghe, và tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với lãnh đạo cũng sẽ giúp 

nâng cao năng lực của nhân viên một cách tự nhiên và thấm nhuần. Đây cũng chính là 

phương pháp đào tạo, huấn luyện thông qua hình thức lãnh đạo làm gương.” 

Giải pháp 2: “Tổ chức các chương trình thực tập, giao lưu tại các nước phát triển.” 

“Hiện nay, cũng có một hình thức đào tạo, mở mang kiến thức thông qua các chuyến đi 

xúc tiến thương mại, các chương trình học ngắn ngày tại các trường đào tạo, các nội dung 

thực tập tại các công ty nước ngoài, phổ biến là Nhật Bản và châu Âu. Để giúp nhân viên 

nâng cao năng lực cũng như học tập kinh nghiệm từ các nước bạn thì công ty cần có sự liên 

kết với các doanh nghiệp nước ngoài để đưa ra các gói hợp tác, liên kết về đào tạo, huấn 

luyện, thực tập với chi phí hợp lý, chương trình hiệu quả và thu hút được lực lượng đông 

các cán bộ nhân viên tại công ty tham gia.” 

Giài pháp 3: “Tăng cường sự phối hợp với các đơn vị đào tạo, trường đại học.” 

“Công ty cần phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề, trường đại học về chương trình giảng 

dạy, đào tạo sao cho phù hợp nhằm nâng cao tay nghệ, trình độ cho nhân viên. Bên cạnh 

đó, công ty cần xây dựng những định hướng cụ thể để phối hợp với các trường trong xây 

dựng để đạt được kết quả tốt nhất. Công ty cần xác định nhu cầu đào tạo cho công ty, xác 

định mục tiêu phối hợp đào tạo với các trường, tuyển chọn những người phù hợp với các 

lĩnh vực chuyên môn tại công ty và đặc biệt cần phải có những ưu đãi cho những đối tượng 

được đào tạo như tạo điều kiện tối đa về thời gian cho họ, hỗ trợ về kinh phí để họ có thể 

học.” 

Giải pháp 4: Hoàn thiện hệ thống chính sách và đào tạo nguồn lực 

 “Công ty cần tiến hành phân tích các đối tượng được đào tạo, mỗi đối tượng mang tính 

đồng nhất tương đối về mặt nghề nghiệp, trình độ quản lý, kiến thức. Khi tuyển chọn đối 

tượng phải đảm bảo theo tiêu chuẩn và yêu cầu mà công ty đề ra.” 
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 “Phải xác định được nhu cầu về kiến thức cần bổ sung, nâng cao cho đối tượng để lựa 

chọn được quy trình đào tạo và môn học cho họ phù hợp. Xác định khối lượng đào tạo 

cho mỗi khâu để làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo phù hợp và đáp ứng nhu cầu 

từng đối tượng.” 

 “Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt, kết hợp nhiều loại kiến thức. Đào tạo bồi 

dưỡng nhân viên cấp nào thì tỷ lệ kiến thức ở cấp đó.” 

 “Thường xuyên tổ chức các chương trình để ôn luyện tay nghề. Chú trọng đến việc đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ.” 

 “Xây dựng những quy định và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của nhân viên khi đào 

tạo. Cùng với đó cần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, thể lực, tinh thần cho nhân 

viên.” 

 “Công ty cần triển khai các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn. Song 

song đó doanh nghiệp cần tổ chức giải pháp đào tạo trực tuyến, để thúc đẩy việc nhân 

viên tự tìm tòi, học hỏi và tự nâng cao trình độ bản thân. Qua các khóa đào tạo nhân sự 

trực tuyến, bạn có thể nắm được điều nhân viên đang hướng tới, từ đó phát triển năng 

lực của họ ở đúng vị trí, mang lại hiệu quả công việc gấp 3-4 lần.” 

Giải pháp 5: Khuyến khích nhân viên tự học và tổ chức chương trình đào tạo thường niên 

“Các doanh nghiệp cần phối hợp với các tổ chức, trung tâm chuyên về đào tạo nhân sự 

giúp nhân viên có thể được bồi dưỡng nghiệp vụ. Nó giúp nhân viên tự nâng cao trình độ 

chuyên môn ngay cả khi đang làm việc. Cần tổ chức định kỳ các khóa đào tạo nhân sự, 

được cải thiện và phát triển theo phân luồng nhân sự như mới và cũ, quản lý cấp cao và 

nhân sự cấp dưới, để có giải pháp đào tạo nguồn nhân lực hiệu quả.” 

“Hiện nay có rất nhiều chương trình đào tạo nhân sự mà doanh nghiệp có thể tham khảo 

như Đào tạo Inhouse, đào tạo Public, Team Building, và cả giải pháp đào tạo trực tuyến. 

Tạo điều kiện để nhân viên tự học và tự phát triển cũng nên là một trong những chính sách 

cần có. Việc cung cấp các tài liệu kỹ năng định kỳ qua email, hoặc tổ chức các chương trình 

thi đua có thưởng, cũng là cách để nhân viên tự đốc thúc việc học và hành ngay tại công 

ty.” 
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4.3. Ma trận dự án tiềm năng 

Bảng 4-1: Tiêu chí lựa chọn 

Dự án tiềm năng Mức độ ảnh 

hưởng 

(25) 

Tính chất 

khẩn cấp 

(10) 

Mức độ 

rủi ro 

(15) 

Số tiền 

đầu tư 

(10) 

Thời gian 

(10) 

Lợi ích mang lại 

(30) 

“Thực hiện việc 

giao việc, ủy 

quyền, huấn 

luyện, kèm cặp, 

hướng dẫn trực 

tiếp trong công 

việc” 

Ảnh hưởng 

trực tiếp công 

việc của nhân 

viên -> mức 

độ ảnh hưởng 

cao 

Hoạt động 

này thực 

hiện trong 

một dài 

ngắn 

Rủi ro 

thấp  

Số tiền 

đầu tư 

thấp vì 

tận dụng 

nguồn lực 

sẵn có của 

công ty 

Thời gian 

ngắn 

Giúp nhân viên 

cải thiện được 

năng lực, được 

trực tiếp triển 

khai công việc, 

được đề xuất ý 

kiến lên cấp 

trên, được chủ 

động đặt câu hỏi 

và có  sự  giải  

đáp  nhanh  

chóng, được cọ 

xát thực tế để 

tích lũy kinh 

nghiệm và đáp 

ứng tốt yêu cầu 

công việc  
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“Tổ chức các 

chương trình 

thực tập, giao lưu 

tại các nước phát 

triển” 

Giúp nâng 

cao kiến thức 

cho nhân viên 

-> Mức độ 

ảnh hưởng 

trung bình 

Hoàn 

thành 

khóa học 

trong thời 

gian ngắn 

-> tính 

khẩn cấp 

kém 

Nhân viên 

có thể 

hoàn 

thành 

hoạch 

hoặc  

không 

hoàn 

thành-> 

mức độ 

trung bình 

Chi phí 

đầu tư 

tương đối 

lớn-> số 

tiền đầu 

tư cao 

Trong 

khoảng 

thời gian 

tương đối 

lâu 

khoảng 

1-2 năm 

Họ hỏi được 

kiến thức, kinh 

nghiệm từ nước 

bạn. Nâng cao 

tay nghề cho 

nhân viên-> ức 

độ ảnh hưởng 

trung bình 

“Tăng cường sự 

phối hợp với các 

đơn vị đào tạo, 

trường đại học” 

Tuyển được 

nguồn lao 

động chất 

lượng cao-> 

mức độ ảnh 

hưởng cao 

Có những 

định 

hướng sai 

trong mục 

tiêu dẫn 

đến việc 

nguồn 

nhân lực 

không phù 

hợp với vị 

trí công 

ty-> mức 

độ ảnh 

hưởng 

trung bình 

Có thể lựa 

chọn 

được 

nhân viên 

tốt những 

cũng có 

thể là 

nhân viên 

kém-> 

mức độ 

rủi ro 

trung bình 

Số tiền 

đầu tư 

cao-> 

mức độ 

rủi ro cao 

Thời gian 

dài 

Nâng cao được 

trình độ và kỹ 

năng nhân viên 

trong công việc-

> mức độ ảnh 

hưởng trung 

bình 

“Hoàn thiện hệ 

thống chính sách 

Có ảnh hưởng 

đến toàn công 

Cần triển 

khai thực 

Nếu hệ 

thống 

Số tiền 

đầu tư 

Thời gian 

dài để 

Thúc đẩy khả 

năng của nhân 
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và đào tạo nguồn 

lực” 

ty->mức độ 

ảnh hưởng 

lớn 

hiện trong 

thời gian 

dài ->mức 

độ khẩn 

cấp cao 

chính 

sách về 

đào tạo 

không tốt 

thì ảnh 

hưởng 

đến toàn 

công ty, 

nguồn lực 

-> mức độ 

rủi ro cao 

tương đối 

cao 

hoàn 

thiện 

chính 

sách phù 

hợp với 

công ty 

nhất 

viên, nâng cao 

trình độ, kĩ 

năng, tăng hiệu 

quả làm việc của 

nhân viên giúp 

năng hiệu suất 

công việc công 

ty lên. 

“Khuyến khích 

nhân viên tự học 

và tổ chức 

chương trình đào 

tạo thường niên” 

Mức độ ảnh 

hưởng không 

cao khi điều 

này nằm ở ý 

thức của nhân 

viên 

Cần thời 

gian để 

triển khai 

hoạt động 

này->mức 

độ khẩn 

cấp thấp 

Mức độ 

rủi ro thấp 

Chi phí 

đầu tư 

không 

nhiều 

Thời gian 

1 năm 2 

lần đào 

tạo 

Bồi dưỡng 

nghiệp vụ, nâng 

cáo được trình 

độ, phân luồng 

được nhân sự và 

tạo điều kiện 

cho nhân viên 

phát triển kiến 

thức, kỹ năng tốt 

nhất 
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Bảng 4-2: Ma trận dự án tiềm năng 

Dự án tiềm 

năng 

Mức độ 

ảnh 

hưởng 

(25) 

Tính 

chất 

khẩn 

cấp 

(10) 

Mức 

độ rủi 

ro 

(15) 

Số 

tiền 

đầu tư 

(10) 

Thời 

gian  

(10) 

Lợi ích 

mang laị 

(30) 

Tổng 
Xếp 

hạng 

“Thực hiện 

việc giao việc, 

ủy quyền, huấn 

luyện, kèm 

cặp, hướng dẫn 

trực tiếp trong 

công việc” 

5/125 2/20 2/20 1/10 2/20 4/120 315 4 

“Tổ chức các 

chương trình 

thực tập, giao 

lưu tại các 

nước phát 

triển” 

3/75 2/20 3/45 4/40 4/40 3/90 310 5 

Tăng cường sự 

phối hợp với 

các đơn vị đào 

tạo, trường đại 

học 

5/125 3/30 3/45 4/40 4/40 4/120 400 2 

Hoàn thiện hệ 

thống chính 

sách và đào tạo 

nguồn lực 

5/125 4/40 4/60 5/50 5/50 4/120 445 1 
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Khuyến khích 

nhân viên tự 

học và tổ chức 

chương trình 

đào tạo thường 

niên 

5/125 2/20 

 

 

2/30 

 

 

2/20 3/30 5/150 375 3 

 

Kết luận: Từ những phân tích ở trên ta có thể đánh giá và lựa chọn thực hiện giải pháp 

hoàn thiện hệ thống chính sách và đào tạo nguồn lực áp dụng tại công ty FIS. Giải pháp này 

giúp công ty có thể tạo ra chính sách khuyến khích nhân viên, các chương trình đào tạo phù 

hợp với nhân viên và mục tiêu của công ty. Từ đó giúp nâng cao kiến thức, kĩ năng chuyên 

môn của nhân viên. Bên cạnh đó tạo ra chương trình đào tạo linh hoạt, phù hợp với từng 

cấp bậc giúp việc tiếp thu hiệu quả hơn. Công ty cũng nên thường xuyên triển khai các khóa 

đào tạo trực tuyến cho nhân viên, có các bài kiểm tra đánh giá năng lực của họ.  

4.4 Bảng kế hoạch chi tiết thực hiện 

BẢNG TUYÊN BỐ DỰ ÁN 

Tên dự án Hoàn thiện hệ thống chính sách và đào tạo 

nguồn lực 

Bối cảnh của dự án Vấn đề/ Cơ hội dự án 

Việc đào tạo tại công ty chưa hiệu quả, kỹ 

năng của nhân viên còn kém làm cho tiến 

độ dự án bị chậm hơn so với kế hoạch 

cũng như chất lượng của dự án không 

được tốt. 

Hiện nay thì hệ thống chính sách, đào tạo 

nhân lực của công ty còn gặp phải một số 

vấn đề nên cần tiến hành hoàn thiện nhằm 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục 

Khi hoàn thiện lại hệ thống chính sách và 

đào tạo nguồn lực cho công ty thì thúc đẩy 

khả năng của nhân viên, nâng cao trình độ, 

kĩ năng, tăng hiệu quả làm việc của nhân 

viên giúp năng hiệu suất công việc công ty 

lên. 
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vụ cho việc quản trị dự án tốt hơn. Khi 

triển khai thực hiện giải pháp này sẽ mang 

lại lợi ích không chỉ cho phòng PQA mà 

còn mang lại lợi ích cho toàn công ty. 

Việc triển khai thực hiện giải pháp này thì 

cần có sự phối hợp thực hiện của tất cả 

nhân viên trong công ty. 

Mục tiêu Phạm vi 

Nâng cao năng lực, kĩ năng của nhân viên 

trong việc thực hiện công việc quản trị dự 

án. 

Phòng ban PQA 

Nhóm dự án Kế hoạch thực hiện 

Trưởng nhóm dự án: Trưởng phòng của 

PQA 

Nhà tài trợ: Công ty TNHH hệ thống 

thông tin FPT  

 Ngày bắt đầu 

 Xác định mục tiêu 

 Xác định nội dung công việc 

 Xác định thời gian, địa điểm, người 

thực hiện 

 Xác định cách thức thực hiện 

 Xác định phương pháp kiểm soát 

 Xác định nguồn lực thực hiện 

 Rủi ro thực hiện. 

Phê duyệt: Giám đốc công ty TNHH hệ 

thống thông tin FIS 

Ngày:   

 

a. Xác định mục tiêu: Nhằm giúp nâng cao năng lực, kĩ năng của nhân viên trong việc thực 

hiện công việc quản trị dự án nhằm đảm bảo việc thực hiện tiến độ dự án và đảm bảo chất 

lượng của dự án. 

b.  Xác định nội dung công việc:  
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 Tiến hành phân tích đối tượng cần đào tạo.” 

 Xác định nhu cầu cần đào tạo cho đối tượng. 

 Xác định khối lượng đào tạo tương ứng cho từng đối tượng. 

 Xây dựng chương trình đào tạo. 

 Kết thúc tiến hành kiểm tra đối tượng được đào tạo. 

 Sau khi kết thúc tiến hành theo dõi, kiểm soát thường xuyên. 

c. Xác định thời gian, địa điểm, người thực hiện. 

 Thời gian tiến hành trong vòng 6 tháng-1 năm: Bắt đầu từ tháng 10 năm nay. 

 Địa điểm: tại công ty TNHH hệ thống thông tin FPT. 

 Các thành viên: Giám đốc công ty, Trưởng phòng PQA, các thành viên phòng PQA, 

thành viên đội dự án, đại diện phòng nhân sự. 

f. Xác định cách thức thực hiện 

Đầu tiên, công ty cần tiến hành phân tích các đối tượng cần được đào tạo, mỗi đối tượng 

mang tính đồng nhất tương đối về mặt nghề nghiệp, trình độ quản lý, kiến thức. Khi tuyển 

chọn đối tượng phải đảm bảo có đáp ứng theo tiêu chuẩn và yêu cầu mà công ty đề ra. Sau 

đó tiến hành xác định được nhu cầu về kiến thức cần bổ sung, nâng cao cho đối tượng để 

lựa chọn được quy trình đào tạo và môn học cho họ phù hợp. Xác định khối lượng đào tạo 

cho mỗi khâu để làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo phù hợp và đáp ứng nhu cầu 

từng đối tượng. 

Tiếp đến tiến hành vào xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt, kết hợp nhiều loại kiến 

thức trong đó. Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng nhân viên cấp nào thì tỷ lệ kiến 

thức ở cấp đó đề việc giảng dạy cũng như tiếp thu của nhân viên dễ dàng hơn. Cùng với đó 

công ty cần triển khai các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn. Song song 

đó cần tổ chức giải pháp đào tạo trực tuyến, để thúc đẩy việc nhân viên tự tìm tòi, học hỏi 

và tự nâng cao trình độ bản thân. Qua các khóa đào tạo nhân sự trực tuyến, bạn có thể nắm 

được điều nhân viên đang hướng tới, từ đó phát triển năng lực của họ ở đúng vị trí, mang 

lại hiệu quả công việc gấp 3-4 lần. Ngoài ra công ty cũng nên xây dựng một phần mềm về 

đào tạo và quản lý việc học tập của nhân viên trên này. Thường xuyên tổ chức các chương 
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trình để ôn luyện kiến thức đã giảng dạy cũng như kiểm tra lại những gì nhân viên đã học. 

Xây dựng những quy định và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của nhân viên khi đào tạo. 

Cùng với đó cần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, thể lực, tinh thần cho nhân viên. 

Luôn tạo điều kiện tốt nhất giúp nhân viên có thể học tập bằng cách hỗ trợ học phí, tạo thời 

gian cho họ học tập. Sau khi kết thúc mỗi khóa đào tạo thì tiến hành cuộc kiểm tra để kiểm 

tra lại kiến thức nhân viên đã học. Nếu nhân viên kiểm tra đạt thì cho kết thúc khóa đào tạo 

còn nếu không đạt thì cho họ tiếp tục học lại và có chế độ hạ bậc hay trừ lương tùy vào kết 

quả đạt được. 

Sau khi tiến hành hòan thiện chính sách, đào tạo nhân lực xong thì cần phải tiến hành 

theo dõi, kiểm soát việc thực hiện theo giải pháp này có hiệu quả hay không. Thường xuyên 

quan sát, kiểm tra việc thực hiện của nhân viên. Kiểm tra mức độ hiệu quả của giải pháp 

này so với việc trước khi thực hiện. 

g. Xác định phương pháp kiểm soát. 

Xác định trước được những rủi ro sẽ gặp phải trong quá trình hoàn thiện chính sách và 

đào tạo nguồn lực để đề xuất các giải pháp. 

h. Xác định nguồn lực thực hiện 

 Con người  

+ Người thực hiện: Trưởng phòng PQA. 

+ Người được đào tạo: Nhân viên PQA và nhân viên đội dự án. 

+ Người hỗ trợ: Nhân viên phòng nhân sự. 

+ Người kiểm tra, đánh giá: Giám đốc FIS. 

 Nguyên, vật liệu: Chính sách về việc đào tạo nguồn lực mới phù hợp với nhân viên cũng 

như mục tiêu của công ty. 

 Ngân sách: từ ngân sách của công ty FIS 

 Máy móc, công nghệ: phần mềm Excel, phần mềm quản lý nhân sự, app đào tạo trưc 

tuyến. 

 Phương pháp: khảo sát yêu cầu người học và dựa vào đó xây dựng chính sách phù hợp. 

i. Rủi ro khi thực hiện 
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Nếu chính sách, đào tạo không phù hợp với mục tiêu của công ty đề ra thì sẽ ảnh hưởng 

đến toàn bộ hoạt động trong công ty. Gây ra sự lãng phí về tài chính, thời gian và nguồn 

lực cho công ty. Nhân viên không hứng thú tham gia khóa đào tạo dẫn đến chuyên môn, kỹ 

năng của họ không được nâng lên. Khi kĩ năng của nhân viên không được cải thiện, thậm 

chí là kém thì việc thực hiện các hoạt động trong quá trình quản lý dự án không được đảm 

bảo làm cho việc thực hiện công việc bị gián đoạn. Chính vì vậy làm cho tiến độ dự án bị 

chậm lại cũng như không đảm bảo chất lượng cho việc thực hiện dự án. 

Tiểu kết chương 4: Ở chương 4 này trình bày sơ lược về cơ sở giải pháp dùng làm căn cứ 

để từ đó đề ra một số giải pháp để khắc phục vấn đề. Trong số những giải pháp được đề 

xuất thì giải pháp hoàn thiện chính sách và đào tạo nguồn lực mang lại nhiều lợi ích hon 

cho công ty. Sau khi chọn ra được giải pháp tối ưu nhất thì tiến hành lập bảng kế hoạch chi 

tiết triển khai cách thực thực hiện giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dự án và cải thiện 

tiến độ dự án. 
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KẾT LUẬN 

Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay thì việc phát triển công nghệ thông 

tin đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Đối 

với nước ta cũng không ngoại lệ, khi công nghệ thông tin đóng một vai trò quan trọng trong 

nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển còn xuất hiện một số vấn đề 

trong việc quản lý dự án của các dự án phần mềm. Đối với công ty FPT IS cũng gặp vấn đề 

trong việc quản lý dự án phần mềm. Trong quá trình thực hiện khóa luận thì em nhận thấy 

vấn đề đó là tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch thực hiện, chất lượng dự án không đảm 

bảo. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này là do nhân sự chưa được đào tạo một cách phù hợp 

dẫn đến vấn đề này. Sau khi phân tích nguyên nhân gây ra vấn đề, em đề xuất giải pháp 

“Hoàn thiện chính sách và đào tạo” nhằm kiểm soát được quá trình quản trị dự án tại công 

ty tốt hơn, giúp nâng cao hiệu quả quản trị dự án tại công ty. Do thời gian bị hạn chế nên 

khóa luận này em chỉ là những phân tích sơ khởi và đề xuất giải pháp để kiểm soát cho 

công ty và có nhiều sai sót chưa hoàn chỉnh. 

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn toàn thể nhân viên công ty TNHH hệ thống thông 

tin FPT, chị Ngân, chị Nguyên cùng thầy Nguyễn Văn Hóa đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho em 

hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách tốt nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Tạ Thị Kiều An và cộng sự (2010). Quản lý chất lượng, Nhà xuất bản thống kê, Hồ Chí 

Minh. 

2. Hà Hữu Cường (2008), “Đề tài nghiên cứu sơ lược về CMM và CMMI”. 

3. Vương Anh Dũng & cộng sự (2010). Thực tiễn hữu ích trong việc triển khai chuẩn 

CMMI cho các doanh nghiệp gia công phần mềm Việt Nam: Bài học từ FPT Software. 

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010), 105-117. 

4. Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp 

hóa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. 

5. Nguyễn Văn Hải (2016), Nghiên cứu đề xuất quy trình quản lý dự án cho các doanh 

nghiệp gia công phần mềm tại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin, Trường 

đại học Bách Khoa Hà Nội. 

6. Nguyễn Hương Liên (2016), Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống quản 

lý dự án phần mềm tại công ty cổ phần ETC, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Bách 

Khoa Hà Nội. 

7. Võ Xuân Tiến (2013). Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh 

nghiệp. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 6(67), 151-155. 

8. Joseph Heagney (2014). Quản trị dự án-Những nguyên tắc cơ bản, Nhà xuất bản lao 

động Hà Nội. 

9. Mellon, C. (2006), CMMI for Development – Software Engineering Institute (SEI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


