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Doanh thu là giá trị bằng tiền có được từ việc bán sản phẩm và dịch vụ, cùng với bất kỳ khoản
thu nhập nào khác được ghi nhận cho tổ chức dưới dạng doanh thu, trợ cấp hoặc tài trợ.

FTE bao gồm tất cả nhân viên toàn thời gian và bán thời gian trong lực lượng lao động ‘lõi’ (nhân
viên có hợp đồng không thời hạn và có thời hạn từ một năm trở lên), nhân viên có hợp đồng ngắn
hạn (dưới 1 năm) và nhân viên thời vụ. FTE không bao gồm nhà thầu phụ, nhân viên thuê qua
trung gian, và tư vấn viên (các cá nhân tổ chức tuyển dụng trực tiếp)

Doanh thu

Tổng số FTE

Nhóm đo lường: Ảnh hưởng tài chính và năng suất

Diễn giải:
• Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận trên mỗi FTE về cơ bản có liên quan tới nhau

và nên được phân tích cùng nhau. Việc so sánh với thị trường nên tập trung
chủ yếu trong cùng ngành và các đối thủ cạnh tranh chính vì chênh lệch năng
suất lao động và định giá thương mại giữa các lĩnh vực khác nhau là rất lớn.

• Nếu hiệu suất doanh thu không như kỳ vọng thì doanh nghiệp nên tìm hiểu ảnh
hưởng của cả hai phần hợp thành của thước đo này là doanh thu và số lượng
nhân viên. Tỷ lệ này cũng có thể thể hiện một phần nào đó nguồn lực đang ở
mức cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh hoặc các vấn đề về thương mại,
quan hệ khách hàng, năng lực marketing và bán hàng.

• Tương tự, khi Doanh thu trên mỗi FTE ở mức cạnh tranh cũng không hẳn là an
toàn khi cho rằng doanh thu đang ở mức cạnh tranh. Vị thế so sánh này có thể
đạt được bằng việc đạt được doanh thu ở mức tương tự như các đối thủ nhưng
sử dụng ít FTE hơn.

• Khi Doanh thu trên mỗi FTE của doanh nghiệp tăng hoặc giảm mạnh, điều quan
trọng là cần hiểu được các can thiệp về nguồn nhân lực đã ảnh hưởng đến tình
hình đó như thế nào. Khi vị thế so sánh không thay đổi nhiều, tổ chức nên điều
tra ảnh hưởng và tính hiệu quả của các sáng kiến về khách hàng và sản phẩm
gần đây, đồng thời tập trung vào năng suất, quản lý hiệu quả và các chương
trình lương thưởng.
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Ý kiến của quý vị

Hãy tham gia với chúng tôi tại “Asia Pacific HR Analitics Forum” trên LinkedIn
để trao đổi cách nhìn của quý vị và chia sẻ với chúng tôi về các phương pháp đo
lường Nguồn nhân lực đang được tổ chức của quý vị sử dụng như thế nào để
thúc đẩy thành công trong đội ngũ nhân viên.

Nếu quý vị muốn chia sẻ kinh nghiệm hoặc có phản hồi giúp chương trình “Thước
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