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MM ỞỞ  ĐĐẦẦUU  
1. Tính cấp thiết của ñề tài 

 Một doanh nghiệp muốn ñứng vững trong kinh doanh và thắng 

lợi trong cạnh tranh phải có một nguồn nhân lực tốt vì các yếu tố 

khác như (vốn, công nghệ, cơ sở vật chất…) chỉ phát huy một cách 

tốt nhất khi có nguồn nhân lực phát triển. Để ñạt các mục tiêu trong 

dài hạn, các doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực nhằm ñáp ứng ñủ về số lượng và tinh về chất lượng.  

 Nhận thức ñược vấn ñề nêu trên, BIDV Đắk Lắk ñã xác ñịnh 

nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng hàng ñầu là phát triển nguồn nhân 

lực, ñiều này nhằm ñảm bảo cho cho chiến lược kinh doanh của 

Ngân hàng luôn ñạt ñược thành công trong tương lai. 

 Tuy nhiên, việc phát triển nguồn nhân lực tại BIDV Đắk Lắk 

vẫn còn một số bất cập cần phải hoàn thiện (chất lượng nguồn nhân 

lực chưa cao, năng suất lao ñộng còn thấp, việc bố trí tại một số bộ 

phận chưa hợp lý ...). Vì vậy, việc tìm kiếm các giải pháp ñể phát 

triển nguồn nhân lực tại BIDV Đắk Lắk là yếu tố cấp bách. Đó là lý 

do tác giả chọn ñề tài “Phát tri ển nguồn nhân lực tại Chi nhánh 

Ngân hàng Đầu tư và Phát tri ển Đắk L ắk” làm hướng nghiên cứu 

cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận liên quan ñến nguồn nhân lực 

và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. 

- Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại BIDV Đắk 

Lắk trong thời gian qua. 

- Đề ra giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại BIDV Đắk 

Lắk trong thời gian tới. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  

 Những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan ñến việc phát triển 

nguồn nhân lực tại BIDV Đắk Lắk. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về nội dung: ñề tài tập trung nghiên cứu những vấn ñề liên 

quan phát triển nguồn nhân lực. 

+ Về không gian: nội dung nghiên cứu ñược tiến hành tại BIDV 

Đắk Lắk. 

+ Về thời gian: các ñề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong 

những năm trước mắt. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, tác giả sử dụng các 

phương pháp sau: 

- Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích 

chuẩn tắc; 

- Phương pháp ñiều tra, khảo sát, chuyên gia; 

- Phương pháp phân tích so sánh, khái quát hóa…. 

5. Bố cục của ñề tài 

Ngoài phần mở ñầu, mục lục, danh mục tài li ệu tham khảo, ñề tài 

ñược chia thành 3 chương như sau: 

Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về phát triển nguồn nhân lực 

trong các doanh nghiệp 

Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk thời gian qua 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại 

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk thời gian tới. 
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CCHHƯƯƠƠNNGG  11::   MM ỘỘTT  SSỐ Ố VVẤẤNN  ĐỀ LÝ ĐỀ LÝ LL UUẬẬNN  VVỀ PHÁỀ PHÁTT  
TTRRII ỂỂNN  NNGGUUỒỒNN  NNHHÂÂNN  LL ỰỰCC  TTRROONNGG  CÁCÁCC  DDOOAANNHH  

NNGGHHII ỆỆPP  
1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN L ỰC 

1.1.1. Một số khái niệm 

Nhân lực 

Nhân lực ñược hiểu là nguồn lực của mỗi con người gồm thể 

lực, trí lực và nhân cách. Thể lực là sức lực của cơ thể con người, là 

sức khỏe của thân thể con người. Trí lực là năng lực trí tuệ, ñó là sức 

suy nghĩ, sự hiểu biết, sự tiếp thu kiến thức, tài năng, năng khiếu, 

quan ñiểm lòng tin, nhân cách,… của từng con người. 

Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là tổng thể các tiềm năng của con người, trước 

hết và cơ bản nhất là tiềm năng lao ñộng (gồm: thể lực, trí lực, nhân 

cách của con người) ñược huy ñộng vào quá trình lao ñộng nhằm ñáp 

ứng mục tiêu của một tổ chức, doanh nghiệp.. 

Phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực thực chất là tạo ra sự thay ñổi ñáng 

kể về chất lượng của nguồn nhân lực theo hướng tiến bộ. Nói cách 

khác, phát triển nguồn nhân lực là làm gia tăng ñáng kể chất lượng 

của nguồn nhân lực ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tổ chức 

và yêu cầu của người lao ñộng. 

1.1.2. Đặc ñiểm của nguồn nhân lực trong các ngân hàng 

thương mại và ảnh hưởng của nó ñến phát tri ển nguồn nhân lực 

- Nhân lực bắt buộc phải ñược ñào tạo. 

- Nhân lực có tác phong mang tính chuyên nghiệp cao. 

- Nguồn nhân lực thường phân bổ tập trung tại các ñô thị. 
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- Trình ñộ nhận thức thường cao hơn so với các doanh nghiệp 

hoạt ñộng trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp.... 

1.1.3. Ý nghĩa của phát tri ển nguồn nhân lực 

- Đơn vị sử dụng lao ñộng, phát triển nguồn nhân lực nhằm ñáp 

ứng yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của tổ chức ñó. 

- Phát triển nguồn nhân lực ñáp ứng ñược nguyện vọng, nhu cầu 

ñược học tập nâng cao và cơ hội phát triển, thăng tiến trong sự 

nghiệp của người lao ñộng, là một trong những yếu tố tạo nên ñộng 

cơ lao ñộng tốt. 

- Phát triển nguồn nhân lực là vấn ñề sống còn của một quốc 

gia, nó quyết ñịnh sự phát triển của xã hội, là một trong những giải 

pháp chống lại nạn thất nghiệp.  

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN L ỰC 

1.2.1. Xác ñịnh số lượng của nguồn nhân lực 

- Số lượng nguồn nhân lực của một doanh nghiệp biểu hiện quy 

mô lực lượng lao ñộng của doanh nghiệp ñó.  

- Xác ñịnh số lượng nguồn nhân lực cần thiết có vai trò quan 

trọng, nó gắn liền với mục tiêu, chiến lược phát triển của tổ chức. 

Mục tiêu chỉ có thể hoàn thành tốt khi số lượng nguồn nhân lực ñược 

xác ñịnh một cách ñúng ñắn, vừa ñủ ñể thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ 

thể. 

- Tiêu chí xác ñịnh số lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

ñó là:  

+ Số lượng lao ñộng của doanh nghiệp nói chung và của từng bộ 

phận. 

+ Mức ñộ biến ñộng của nguồn nhân lực qua các năm. 
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1.2.2. Xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực ñáp ứng các nhiệm vụ 

của doanh nghiệp 

- Cơ cấu nguồn nhân lực là tỷ trọng các thành phần và vai trò 

của từng thành tố, của các bộ phận có trong tổ chức ñó.. 

- Xác ñịnh cơ cấu nguồn nhân lực tức là xuất phát từ yêu cầu 

nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp ñể xác ñịnh thành phần, tỷ 

trọng vai trò của nguồn nhân lực các bộ phận, lĩnh vực cho tương 

xứng với nhiệm vụ chiến lược của nó.. 

- Tiêu chí phản ánh cơ cấu của nguồn nhân lực là: 

 + Cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề ñào tạo. 

 + Cơ cấu nguồn nhân lực theo bộ phận tổ chức. 

 + Cơ cấu nguồn nhân lực theo ñơn vị công tác. 

1.2.3. Nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ của nguồn 

nhân lực 

-  Trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ của người lao ñộng ñược 

hiểu là cấp bậc ñào tạo hay trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ ñược ñào 

tạo ñể người lao ñộng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do tổ chức phân 

công.. 

- Nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ thực chất là việc 

nâng cao trình ñộ ñào tạo, phát triển năng lực nghề nghiệp cho người 

lao ñộng nhằm ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và mục tiêu chiến 

lược trong tương lai của tổ chức.. 

- Chỉ tiêu chủ yếu khi ñánh giá trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ 

của người lao ñộng là: Tỷ lệ lao ñộng ñã qua ñào tạo và Tỷ lệ lao 

ñộng theo cấp bậc ñào tạo. 
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1.2.4. Phát tri ển kỹ năng của nguồn nhân lực 

- Kỹ năng của người lao ñộng là sự thành thạo, tinh thông về 

các thao tác, ñộng tác, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện và hoàn 

thành một công việc cụ thể nào ñó. 

- Phát triển kỹ năng nghề nghiệp là nâng cao khả năng chuyên 

biệt của con người trên nhiều khía cạnh ñể ñáp ứng các yêu cầu cao 

hơn trong hoạt ñộng nghề nghiệp hiện tại hoặc ñể trang bị kỹ năng 

mới cho việc thay ñổi công việc trong tương lai. 

- Khi ñánh giá kỹ năng nghề nghiệp thường sử dụng các công 

cụ ño lường ñịnh tính ñể xác ñịnh mức ñộ ñáp ứng về kỹ năng như: 

khả năng vận dụng kiến thức vào thao tác, sự thành thạo, kỹ xảo, khả 

năng xử lý tình huống, khả năng truyền ñạt, thu hút sự chú ý, khả 

năng ứng xử trong giao tiếp 

1.2.5. Nâng cao trình ñộ nhận thức của nguồn nhân lực 

- Trình ñộ nhận thức của người lao ñộng phản ánh mức ñộ hiểu 

biết về chính trị, văn hóa, xã hội, tính sáng tạo, các hành vị, thái ñộ 

ñối với công việc, mối quan hệ cộng ñồng và các giao tiếp trong xã 

hội.  

- Nâng cao trình ñộ nhận thức của người lao ñộng có thể hiểu là 

một quá trình ñi từ trình ñộ nhận thức kinh nghiệm ñến trình ñộ nhận 

thức lý luận, từ trình ñộ nhận thức thông tin ñến trình ñộ nhận thức 

khoa học ... 

- Tiêu chí ñánh giá trình ñộ nhận thức của người lao ñộng ñối 

với tổ chức gồm: 

 + Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác và hợp tác. 

 + Có trách nhiệm và niềm say mê nghề nghiệp, yêu nghề, năng 

ñộng trong công việc. 
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 + Thể hiện trong các mối quan hệ xã hội, thái ñộ trong giao 

tiếp, ứng xử trong công việc và cuộc sống. 

1.2.6. Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy nguồn nhân lực 

- Động lực thúc ñẩy người lao ñộng chính là một ñộng lực có ý 

thức hay vô thức khơi dậy và hướng hành ñộng vào việc ñạt ñược 

một mục tiêu mong ñợi, là sự khao khát, tự nguyện của người lao 

ñộng ñể tăng cường, nỗ lực nhằm hướng tới việc ñạt các mục tiêu 

của tổ chức.  

- Các yếu tố của ñộng lực thúc ñẩy bao gồm: 

 + Yếu tố tiền lương. 

 + Cải thiện ñiều kiện làm việc. 

 + Công tác ñào tạo. 

 + Sự thăng tiến 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN 

NGUỒN NHÂN L ỰC 

1.3.1. Nhân tố thuộc về môi tr ường xã hội 

- Môi trường chính trị - xã hội. 

- Hệ thống pháp luật của nhà nước 

- Sự phát triển của khoa học công nghệ. 

- Môi trường văn hóa. 

1.3.2. Nhân tố thuộc về ñơn vị sử dụng lao ñộng 

- Mục tiêu của tổ chức. 

- Chính sách, chiến lược về nhân lực của tổ chức. 

- Môi trường văn hóa của tổ chức. 

- Khả năng tài chính ñầu tư cho phát triển nguồn nhân lực. 

- Yếu tố quản lý. 
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1.3.3. Các nhân tố thuộc về con người 

- Lực lượng lao ñộng dồi dào hay khan hiếm. 

- Trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi hay dở (kiến thức, kỹ 

năng, thái ñộ, hành vi...). 

1.4. MỘT SỐ KINH NGHI ỆM V Ề PHÁT TRI ỂN NGUỒN 

NHÂN L ỰC Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VI ỆT 

NAM 

* * * * * * 

CCHHƯƯƠƠNNGG  22::   TTHHỰỰCC  TRẠTRẠNNGG  PHÁPHÁTT  TTRRII ỂỂNN  NNGGUUỒỒNN  
NNHHÂÂNN  LL ỰỰCC  TẠTẠII   BBII DDVV  ĐẮĐẮKK   LL ẮẮKK   TTHHỜỜII   GGII AANN  QQUUAA  
2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA BIDV ĐẮK L ẮK  ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN VI ỆC PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN L ỰC 

2.1.1. Đặc ñiểm công tác tổ chức của BIDV Đắk L ắk 

a. Quá trình thành lập 

BIDV Đắk Lắk là một chi nhánh Ngân hàng thương mại nhà 

nước thành lập từ tháng 06/1976, có lịch sử hoạt ñộng và phát triển 

trên 30 năm trên ñịa bàn. 

b. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi nhánh 

c. Bộ máy quản lý của chi nhánh 

2.1.2. Đặc ñiểm các nguồn lực của BIDV Đắk L ắk  

a. Đặc ñiểm của nguồn nhân lực 

Lực lượng lao ñộng tại BIDV Đắk Lắk là 150 người, ña số là 

lao ñộng trẻ, mới vào ngành <5năm (chiếm gần 50%) có sức phấn 

ñấu tốt, năng ñộng, hoạt bát, ñược ñào tạo bài bản, tuy nhiên cũng 

còn những ñiểm hạn chế như kinh nghiệm trong công việc còn ít, các 

kỹ năng phục vụ công việc còn thiếu... 
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b. Đặc ñiểm của nguồn lực tài chính. 

Là một doanh nghiệp hoạt ñộng lâu năm tại ñịa bàn tỉnh Đắk 

Lắk nên quy mô của BIDV Đắk Lắk thuộc dạng lớn, khả năng tài 

chính ngày càng lớn mạnh, luôn duy trì số tiền tương ñối lớn cho quỹ 

khen thưởng, quỹ phúc lợi, các chương trình ñào tại, chương trình 

mua sắm cơ sở vật chất ñể tạo ñiều kiện tốt cho người lao ñộng.  

c. Đặc ñiểm của hệ thống cơ sở vật chất. 

Nguồn lực cơ sở vật chất của chi nhánh rất ña dạng, bao gồm 

nhà cửa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, quyền sử dụng ñất … 

Có thể thấy rằng hệ thống cơ sở vật chất của chi nhánh ñáp ứng 

tốt cho mục tiêu phát triển thời gian trước mắt và trong trung hạn. 

2.1.3. Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của chi nhánh thời gian 

qua 

Số liệu chi tiết về kết quả hoạt ñộng kinh doanh của chi nhánh 

thể hiện qua bảng dưới ñây: 

Bảng 2.4: Kết quả hoạt ñộng kinh doanh giai ñoạn 2008-2011 

Đvt: tỷ ñồng và % 

TT Chỉ tiêu hoạt ñộng 2008 2009 2010 2011 

1 Lợi nhuận trước thuế 32,10 39,80 64,78 80,78 

2 Lợi nhuận trước thuế/ñầu người 0,245 0,297 0,453 0,539 

3 Huy ñộng vốn cuối kỳ 702 1.021 1.186 1.386 

4 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 2.387 2.490 2.818 3.318 

Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp 

Thời gian qua, tình hình hoạt ñộng kinh doanh của BIDV Đắk 

Lắk luôn phát triển theo chiều hướng tốt, hiệu quả của năm sau luôn 

cao hơn năm trước. Đạt ñược những kết quả này là do công sức ñóng 

góp của người lao ñộng, do chiến lược thực hiện mục tiêu kinh 
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doanh ñã vạch ra tốt, do ñịnh hướng phát triển nguồn nhân lực tương 

ñối hợp lý.  

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN L ỰC TẠI 

BIDV ĐẮK L ẮK TH ỜI GIAN QUA 

2.2.1. Về số lượng nguồn nhân lực của chi nhánh 

Số lượng nguồn nhân lực có tầm quan trọng ñối với hoạt ñộng 

của một tổ chức, nó phụ thuộc vào quy mô hoạt ñộng của tổ chức ñó. 

Doanh nghiệp có quy mô lớn thì thông thường cần nhiều nhân lực và 

ngược lại. Số liệu cụ thể ñược minh họa qua bảng dưới ñây:  

Bảng 2.5: Số lượng nguồn nhân lực tại BIDV Đắk Lắk 

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 T 
T 

Nội dung SL 
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người)

TL  
(%) 

  Tổng số Lao ñộng 131  100 134 100 143 100 150 100 

1 Ban giám ñốc 3 2 3 2 3 2 3 2 

2 Khối QHKH 17 13 19 14 23 16 26 17 

3 Khối trực thuộc 46 35 46 34 47 33 31 21 

4 Khối Tác Nghiệp 26 20 26 19 30 21 5 3 

5 Khối QLRR 4 3 6 4 5 3 35 23 

6 Khối Quản lý nội bộ 35 27 34 25 35 24 50 33 

Nguồn: Phòng Tổ chức – Nhân sự 

Nhìn chung, số lượng lao ñộng/quy mô của BIDV Đắk Lắk ở 

mức vừa phải, có thể ñáp ứng ñược mục tiêu, theo quy mô phát triển 

của Chi nhánh trong thời gian tới. 

2.2.2. Về cơ cấu của nguồn nhân lực 

a. Cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề ñào tạo 

Cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề ñào tạo của chi nhánh 

vẫn còn một số bất cập ñược thể hiện qua bảng số liệu sau ñây: 
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Bảng 2.7: Cơ cấu NNL theo ngành nghề ñào tạo GĐ 2008-2011 

TT Ngành nghề ñào tạo Đvt Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

1 Tài chính ngân hàng % 48.09 48.51 47.55 47.33 

2 Quản trị kinh doanh % 18.32 19.40 18.88 20.00 

3 Kế toán % 9.16 9.70 9.09 9.33 

4 Kinh tế % 9.92 9.70 11.19 10.67 

5 Các ngành khác % 14.50 12.69 13.29 12.67 

  Tổng cộng  100 100 100 100 

Nguồn: Phòng Tổ chức Nhân sự 

Qua bảng số liệu trên cho thấy, người lao ñộng có chuyên 

ngành tài chính ngân hàng tuy chiếm ña số nhưng có xu hướng giảm 

qua các năm, ngành quản trị kinh doanh có biến ñộng và xu hướng 

tăng trong những năm sau, các ngành nghề khác vẫn còn chiếm một 

tỷ lệ tương ñối lớn trong cơ cấu ngành nghề ñào tạo tại chi nhánh. 

b. Cơ cấu nguồn nhân lực theo bộ phận tổ chức 

Cơ cấu nguồn nhân lực theo bộ phận tổ chức của BIDV Đắk 

Lắk trong những năm qua ñược phản ánh theo số liệu tại bảng sau 

Bảng 2.8: Cơ cấu NNL theo bộ phận tổ chức giai ñoạn 2008-2011 

Nguồn: Phòng Tổ chức – Nhân sự 

Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy cơ cấu nguồn nhân lực của 

chi nhánh theo theo bộ phận tổ chức thì số cán bộ quản lý có xu 

hướng giảm và cán bộ chuyên môn có xu hướng tăng lên. 

TT Nội dung 
Đ 

VT 
Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

1 Cán bộ quản lý % 24,43 24,63 23,08 22,17 

2 Cán bộ chuyên môn % 75,57 75,37 76,92 77,83 

 Tổng cộng  100 100 100 100 



14 
 

2.2.3. Trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ của nguồn nhân lực 

Thực trạng phát triển trình ñộ chuyên môn tại chi nhánh trong 

những năm qua rất hạn chế, tỷ lệ người lao ñộng có trình ñộ sau ñại 

học tương ñối thấp thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.11: Thực trạng trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ của NNL 

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 T
T 

Trình ñộ 
chuyên môn,  

nghiệp vụ 
SL  

(người) 
TL 
(%) 

SL  
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

1 Trên Đại học  -   0,0   1  0,8   1  0,7 1 0,7 

2 Đại học 99  75,6  106  79,1  111  77,6 116 77,3 

3 Dưới Đại học  32  24,4    27  20,1   31 21,7 33 22,0 

Nguồn: Phòng Tổ chức – Nhân sự 

Nhìn chung, công tác ñào tạo nâng cao trình ñộ của ñội ngũ cán 

bộ tại chi nhánh trong thời gian qua chưa thực sự ñược quan tâm 

ñúng mức, chưa có sự thống kê, phân tích và hoạch ñịnh nguồn nhân 

lực một cách khoa học, bài bản dẫn ñến cơ cấu nguồn nhân lực theo 

trình ñộ của các ñối tượng vừa thiếu, vừa yếu, mất cân ñối, không 

hợp lý giữa các bộ phận ñã làm ảnh hưởng không nhỏ ñến hiệu quả 

hoạt ñộng của chi nhánh 

2.2.4. Về kỹ năng của nguồn nhân lực 

Kỹ năng nghề nghiệp phản ánh sự hiểu biết về trình ñộ thông 

thạo tay nghề, trong việc thực hiện các công việc và ñược tăng dần 

qua thời gian. 

Để ñánh giá thực trạng kỹ năng nguồn nhân lực tại chi nhánh. 

tác giả tiến hành ñiều tra 2 nhóm ñối tượng tại chi nhánh: cán bộ 

quản lý (từ cấp phó phòng trở lên) và người lao ñộng làm công tác 

chuyên môn, cho thấy kết quả như sau: 
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Bảng 2.11: Thực trạng kỹ năng của ñội ngũ cán bộ quản lý 
Mức ñộ và tỷ trọng lựa chọn 

Thành thạo Trung bình 
Chưa thành 

thạo 
T 

T 

Kỹ năng 
nghề nghiệp 

Số 
người 
ñược 
hỏi Người (%) Người (%) Người (%) 

1 Lập kế hoạch công tác 30 20 66,67 8 26,67 2 6,67 

2 
Tổ chức thực hiện công 
việc 

30 15 50,00 12 40,00 3 10,00 

3 Làm việc theo nhóm 30 13 43,33 12 40,00 5 16,67 

4 Quản lý công việc 30 24 80,00 6 20,00 0 0,00 

5 Giao tiếp 30 23 76,67 7 23,33 0 0,00 

6 Sử dụng tin học 30 21 70,00 9 30,00 0 0,00 

7 Sử dụng tiếng Anh 30 1 3,33 7 23,33 22 73,33 

Nguồn: Số liệu ñiều tra của tác giả 

Bảng 2.12: Thực trạng kỹ năng của ñội ngũ cán bộ chuyên môn 
Mức ñộ và tỷ trọng lựa chọn 

Thành thạo Trung bình 
Chưa thành 

thạo 
T 
T 

Kỹ năng 
nghề nghiệp 

Số 
người 
ñược 
hỏi Người (%) Người (%) Người (%) 

1 Làm việc theo nhóm 70 18 25,71 41 58,57 11 15,71 

2 
Tổ chức thực hiện công 
việc 

70 24 34,29 44 62,86 2 2,86 

3 Sử dụng tin học 70 52 74,29 18 25,71 0 0,00 

4 Sử dụng tiếng Anh 70 3 4,29 34 48,57 33 47,14 

5 Giao tiếp 70 47 67,14 23 32,86 0 0,00 

Nguồn: Số liệu ñiều tra của tác giả 

Nhìn chung, ngoài những ñiểm ñạt yêu cầu, kỹ năng của nguồn 

nhân lực vẫn ñang còn phải khắc phục như là khả năng sử dụng 

ngoại ngữ của cán bộ trong công việc còn rất yếu; kỹ năng làm việc 

theo nhóm, tinh thần hợp tác trong công việc còn thấp; kỹ năng tổ 
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chức thực hiện công việc cần phải nâng cao hơn nữa mới có thể ñáp 

ứng tốt các mục tiêu chiến lược của chi nhánh trong thời gian tới. 

2.2.5. Về nhận thức của nguồn nhân lực 

Nhận thức của người lao ñộng thể hiện rõ hơn qua kết quả ñiều 

tra, khảo sát tại bảng dưới ñây: 

Bảng 2.14: Thực trạng nhận thức người lao ñộng tại chi nhánh 

TT Nội dung ñiều tra 
SN 

ñược 
hỏi 

Không 
ñồng ý 

Ít 
ñồng 

ý 

Đồng 
ý 

Hoàn 
toàn 

ñồng ý 

1 
Các chính sách của nhà nước 
liên quan có ñược triền khai 
kịp thời 

100 - 11 55 34 

2 
Anh/chị có chấp hành và thực 
hiện chủ trương, chính sách 
của nhà nước 

100 - - 18 82 

3 
Các quy ñịnh nội bộ của Ngân 
hàng ñều phát huy tác dụng 
tốt 

100 - 27 73 - 

4 
Anh/chị luôn nhận ñược sự 
quan tâm, giúp ñỡ của ñồng 
nghiệp. 

100 8 29 63 - 

5 
Các ý kiến tham gia xây dựng 
ñơn vị ñều ñược phản hồi kịp 
thời 

100 13 36 42 9 

6 
Các bộ phận trong cơ quan 
phối hợp tốt với nhau ñể thực 
hiện nhiệm vụ 

100 - 67 33 - 

7 
Mọi người luôn có ý thức 
trách nhiệm ñối với công việc 
ñược giao 

100 - 16 84 - 

8 
Mọi người luôn quan tâm ñến 
các hoạt ñộng của cơ quan 

100 7 34 59 - 

9 
Các ý kiến góp ý ñều trên tinh 
thần xây dựng 

100 4 18 71 7 

10 
Kỳ vọng doanh nghiệp sẽ phát 
triển tốt trong những năm tới 

100 - - 5 95 

11 
Mọi nhân viên ñều quan tâm 
ñến văn hóa doanh nghiệp 

100 23 51 26 - 

Nguồn: Số liệu ñiều tra của tác giả 
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Ngoài những mặt ñạt ñược, chi nhánh cũng cần thực sự lưu ý 

ñến các vấn ñề như sự chưa phối hợp giữa các bộ phận trong cơ quan 

(67%), sự phản hồi chưa kịp thời ý kiến người lao ñộng (49%) hay 

chưa quan tâm ñến văn hóa doanh nghiệp (74%) của người lao ñộng 

ñể có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục thêm về nhận thức cho người 

lao ñộng trong thời gian tới. 

2.2.6. Việc nâng cao ñộng lực của nguồn nhân lực 

a. Thực trạng thu nhập của người lao ñộng 

Thu nhập của người lao ñộng tại chi nhánh ñược thể hiện qua 

bảng dưới ñây: 

Bảng 2.15: Thực trạng về thu nhập người lao ñộng giai ñoạn 2008-2011 

T 
T Thu nhập bình quân ĐVT 

Năm 

 2008 

Năm 

2009 

Năm  

2010 

Năm 

2011 

1 Cán bộ quản lý Trñ/tháng 16,01 19,29 23,24 28 

2 Cán bộ chuyên môn Trñ/tháng 10,29 12,55 15,30 18 

3 Chênh lệch thu nhập lần 1,56 1,54 1,52 1,56 

Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán 

Tuy nhiên, có vấn ñề về thu nhập cần phải xem xét ñó là mức 

ñộ chênh lệch giữa cán bộ quản lý với cán bộ chuyên môn không cao 

(mức chênh lệch thời gian qua chỉ nằm trong khoảng 1,5 lần) và mức 

ñộ chênh lệch giữa các cán bộ cùng công việc với nhau cũng chưa rõ 

rệt.  

b. Thực trạng về yếu tố tinh thần 

Thực trạng về yếu tố tinh thần của cán bộ ñược tổng hợp qua 

bảng ñiều tra sau:  

 

Bảng 2.16: Thực trạng nhu cầu tinh thần của cán bộ tại chi nhánh 
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TT Các tiêu chí về tinh thần 

Số 
người 
ñược 
hỏi 

Không 
quan 
trọng 

Ít 
quan 
trọng 

Quan 
trọng 

Rất 
quan 
trọng 

1 
Sự thăng tiến trong công 
việc 

100 4 39 47 10 

2 
Được khẳng ñịnh mình 
trong nghề nghiệp 

100 6 34 45 15 

3 
Được mọi người tôn 
trọng 

100 - 29 55 16 

4 
Công việc có thu nhập 
ổn ñịnh 

100 - 23 19 58 

5 
Môi trường làm việc tốt, 
thuận lợi 

100 - 25 46 29 

6 
Có cơ hội phát triển về 
học vấn 

100 17 36 29 18 

7 
Được cấp trên khen 
thưởng, ñộng viên kịp 
thời 

100 2 37 42 19 

8 
Nhận ñược sự quan tâm, 
chia sẻ kịp thời 

100 - 24 62 14 

Nguồn: Số liệu ñiều tra của tác giả 

Qua kết quả ñiều tra, ta nhận thấy người lao ñộng tại chi nhánh 

quan tâm ñến thu nhập trong công việc, sau ñó ñến ñược sự quan tâm 

chia sẻ từ ñồng nghiệp, môi trường làm việc tốt, ñược mọi người tôn 

trọng, tiếp theo là các nhu cầu ñược khen thưởng, ñộng viên kịp thời, 

ñược khẳng ñịnh mình, ñược thăng tiến và có cơ hội phát triển về 

học vấn.. 

c. Thực trạng về ñiều kiện làm việc 

Nhìn chung, ñiều kiện làm việc tại chi nhánh thuộc vào loại 

tương ñối tốt so với các cơ quan ban ngành trong tỉnh, hệ thống cơ sở 

vật chất ñược ñầu tư mới. Ngoài ra thời gian làm việc theo giờ hành 

chính nên nhân viên ít khi phải làm thêm giờ như các ngành sản xuất. 
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2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA TH ỰC TRẠNG VI ỆC CHƯA 

PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN L ỰC TẠI BIDV ĐẮK L ẮK 

THỜI GIAN QUA 

2.3.1. Thiếu chiến lược phát tri ển nguồn nhân lực 

Chi nhánh chưa thấy ñúng vụ trí, vai trò và tầm quan trọng của 

việc phát triển nguồn nhân lực. Do ñó, chưa xây dựng ñược chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực của chi nhánh, ñội ngũ nhân viên tại 

chi nhánh còn thiếu về số lượng, chưa phù hợp về cơ cấu, yếu về 

chất lượng, kỹ năng. . 

2.3.2. Do ñặc thù yếu tố ñịa lý 

Với ñặc thù là ñịa bàn khu vực Tây nguyên, nguồn nhân lực 

ñược ñào tạo tại chỗ ñể có thể ñáp ứng ñược yêu cầu của chi nhánh 

là rất thấp, ña số phải tuyển dụng nhân lực từ các nơi khác như: Sài 

gòn, Đà nẵng, Hà nội…dẫn ñến chi nhánh luôn bị ñộng bởi nguồn 

nhân lực ñầu vào.   

2.3.3. Do năng lực của bộ phận quản lý nguồn nhân lực 

Bộ phận Tổ chức nhân sự của chi nhánh còn thiếu năng lực 

công tác, trách nhiệm phân công từng cán bộ quản lý chưa rõ ràng 

tạo sức ỳ lớn, công tác tham mưu xây dựng chính sách quản lý còn 

yếu.  

Ngoài ra, nhận thức về công tác phát triển nguồn nhân lực của 

bộ phận lãnh ñạo chi nhánh chưa thật sự ñầy ñủ, toàn diện, chủ yếu 

mới chỉ quan niệm ñơn thuần là gia tăng về số lượng và nâng cao 

trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ (ñánh giá chất lượng chỉ dựa vào tiêu 

chí trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ) mà chưa chú ý một cách toàn 

diện ñến các yếu tố khác như cơ cấu, kỹ năng, nhận thức, ñộng lực 

của người lao ñộng..  
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CCHHƯƯƠƠNNGG  33::   MM ỘỘTT  SSỐ GIẢỐ GIẢII   PHÁPHÁPP  NNHHẰẰMM   PHÁPHÁTT  
TTRRII ỂỂNN  NNGGUUỒỒNN  NNHHÂÂNN  LL ỰỰCC  TẠTẠII   BBII DDVV  ĐẮĐẮKK   LL ẮẮKK   

3.1. CĂN CỨ CỦA VI ỆC ĐƯA RA GIẢI PHÁP 

3.1.1. Xu hướng về phát tri ển nguồn nhân lực trong các ngân 

hàng 

- Xu hướng liên kết hóa. 

- Xu hướng toàn cầu hóa. 

- Xu hướng hiện ñại hóa. 

3.1.2. Chiến lược phát tri ển của BIDV Đắk L ắk thời gian tới 

Đẩy mạnh hoạt ñộng huy ñộng vốn, lấy huy ñộng vốn làm hoạt 

ñộng trung tâm; mở rộng và phát triển các loại dịch vụ, ñưa dịch vụ 

làm nguồn thu chính trong cơ cấu thu nhập của chi nhánh; thúc ñẩy 

hoạt ñộng ngân hàng bán lẻ, ñịnh hướng trong dài hạn lấy bán lẻ làm 

nền tảng tín dụng của chi nhánh.  

3.1.3. Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc khi phát tri ển nguồn 

nhân lực  

- Phát triển nguồn nhân lực phải lấy mục tiêu của doanh nghiệp 

làm tiêu chí ñịnh hướng phát triển. 

- Phát triển nguồn nhân lực phải ñảm bảo mục tiêu chất lượng, 

ñủ số lượng.  

- Phát triển nguồn nhân lực phải xem xét ñến hiệu quả kinh 

doanh của tổ chức.  

- Phát triển nguồn nhân lực phải chú ý ñến các yếu tố truyền 

thống của ngành, của ñơn vị.  

- Phải chú ý ñến tính công bằng và ñảm bảo ñời sống vật chất và 

tinh thần cho nguồn nhân lực.  
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3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ  

3.2.1. Hoạch ñịnh số lượng nguồn nhân lực 

Với chiến lược kinh doanh trong thời gian tới và thực trạng số 

lượng lao ñộng như hiện nay, chi nhánh cần phải thực hiện các chính 

sách “giữ chân người tài” nhằm duy trì số lượng lao ñộng hợp lý mới 

có thể ñáp ứng tốt quy mô tăng trưởng trong tương lai. Tác giả dự 

báo kế hoạch số lượng nguồn nhân lực giai ñoạn 2012 – 2016 như 

sau: 

Bảng 3.2: Kế hoạch lao ñộng của chi nhánh giai ñoạn 2012 – 2016 
2012 2013 2014 2015 2016 T 

T 
Nội dung 

Đơn vị tính: người 

 Tổng số Lao ñộng 155 164 171 180 188 

1 Ban giám ñốc 3 4 4 4 4 

2 Khối QHKH 25 26 28 30 32 

3 Khối Tác nghiệp 30 31 32 33 34 

4 Khối QLRR 5 6 7 7 8 

5 Khối Quản lý nội bộ 35 35 35 35 35 

6 Khối trực thuộc 57 62 65 71 75 

Nguồn: dự báo của tác giả 

3.2.2. Hoạch ñịnh cơ cấu nguồn nhân lực 

Trên cơ sở thực trạng cơ cấu nguồn nhân lực thiếu hụt lực 

lượng lao ñộng, phân bổ lao ñộng tại các phòng ban chưa hợp lý và 

ñể hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực. Chi nhánh phải xác ñịnh nhu 

cầu nguồn nhân lực tại các bộ phận, ñưa ra các chính sách hữu hiệu 

ñảm bảo cho chi nhánh có ñủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ 

năng phù hợp ñể thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và 

hiệu quả cao. Tác giả dự báo cơ cấu nguồn nhân lực như sau: 
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Bảng 3.3: Dự báo cơ cấu nguồn nhân lực theo ñơn vị công tác 
2012 2013 2014 2015 2016 

TT Cơ cấu lao ñộng 
Đơn vị tính: % 

1 Ban giám ñốc 1,94 2,44 2,34 2,22 2,13 

2 Phòng KTTC 5,81 5,49 5,26 5,00 4,79 

3 Phòng TCNS 3,23 3,05 2,92 2,78 2,66 

4 Phòng QHKH1 9,03 9,15 9,36 9,44 9,57 

5 Phòng QHKH2 7,10 6,71 7,02 7,22 7,45 

6 Phòng DVKH 10,32 9,76 9,94 9,44 9,57 

7 Phòng KHTH 3,87 3,66 3,51 3,33 3,19 

8 Phòng QTTD 4,52 4,88 4,68 5,00 4,79 

9 Phòng QLRR 3,23 3,66 4,09 3,89 4,26 

10 Văn Phòng 7,74 7,32 7,02 6,67 6,38 

11 Tổ Điện toán 1,94 1,83 1,75 1,67 1,60 

12 Tổ Kho quỹ 4,52 4,27 4,09 3,89 3,72 

13 Các phòng giao dịch 36,77 37,80 38,01 39,44 39,89 

Nguồn: số liệu dự báo của tác giả 

Bảng 3.4: Dự báo cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề ñào tạo 
2012 2013 2014 2015 2016 

TT Ngành nghề ñào tạo 
Đơn vị tính: % 

1 Tài chính ngân hàng 47,10 47,56 47,95 48,33 48,94 

2 Quản trị kinh doanh 20,65 21,34 21,64 21,67 21,81 

3 Kế toán 9,68 9,15 9,36 8,89 9,04 

4 Kinh tế 10,32 10,37 9,94 10,56 10,11 

5 Các ngành khác 12,26 11,59 11,11 10,56 10,11 

  Tổng cộng 100 100 100 100 100 

Chi nhánh phân bổ nguồn nhân lực vào ñúng chức năng nhiệm 

vụ các phòng ban ñể phát huy hiệu quả của người lao ñộng, từ ñó 
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phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân lực theo kế hoạch kinh 

doanh và ñiều chỉnh (chênh lệch về lượng và chênh lệch về chất) 

theo yêu cầu công việc, ñề ra các chính sách, kế hoạch, chương trình 

thực hiện giúp cho các các phòng thích ứng với nhu cầu mới và nâng 

cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.  

3.2.3. Nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn 

nhân lực 

Yếu tố quan trọng góp phần tăng hiệu quả kinh doanh ñó là 

hiệu quả sử dụng lao ñộng. Để ñạt ñược ñiều này cần thiết phải nâng 

cao trình ñộ ñội ngũ nhân viên chi nhánh. Tác giả dự báo trình ñộ 

chuyên môn nghiệp vụ của nguồn nhân lực trong những năm tới như 

sau: 

Bảng 3.5: Dự báo trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực 

TT 
Trình ñộ chuyên 
 môn, nghiệp vụ 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Trên Đại học 3 4 8 10 13 

2 Đại học 119 126 129 136 141 

3 Dưới Đại học 33 34 34 34 34 

 Tổng cộng 155 164 171 180 188 

a. Xác ñịnh mục tiêu, nhu cầu cần phải ñào tạo 

Trên cơ sở dự báo trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ, tác giả dự 

báo kế hoạch ñào tạo nguồn nhân lực như sau: 

Bảng 3.6: Kế hoạch ñào tạo nguồn nhân lực giai ñoạn 2012-2016 

Giai ñoạn 2012 - 2014 Giai ñoạn 2015 - 2016 

T 
T 

Chỉ tiêu 
LĐ 
qua 
ñào 
tạo 

Đào 
tạo 
mới 

Đào 
tạo 
lại 

LĐ 
qua 
ñào 
tạo 

Đào 
tạo 
mới 

Đào 
tạo 
lại 
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1 Trên Đại học 4 4   10 3 0 
2 Đại học 102 14 13 114 12 15 

3 Dưới Đại học 21 1 12 24 0 10 

  Tổng cộng 127 19 25 148 15 25 

b. Xác ñịnh ñối tượng và thời gian ñào tạo 

c. Định hướng nội dung ñào tạo 

d. Phương pháp ñào tạo 

e. Đổi mới các loại hình ñào tạo 

Tóm lại, ñể ñội ngũ lao ñộng ñáp ứng ñược nhu cầu công việc, 

nâng cao trình ñộ chuyên môn cho người lao ñộng là một vấn ñề cần 

thiết. 

3.2.4. Rèn luyện kỹ năng cho người lao ñộng 

Trên cơ sở thực trạng kỹ năng nguồn nhân lực, tác giả dự báo 

kế hoạch ñào tạo kỹ năng cho nguồn nhân lực như sau: 

Bảng 3.7: Kế hoạch ñào tạo kỹ năng cho nguồn nhân lực 
GĐ 2012 - 2016 

TT Đào tạo kỹ năng 
Tổng số 
(người) CB QL Cán bộ CM 

1 Lập kế hoạch công tác 10 10 - 

2 Tổ chức thực hiện công việc 15 15 - 

3 Làm việc theo nhóm 69 17 52 

4 Quản lý công việc 6 6 0 

5 Giao tiếp 30 7 23 

6 Sử dụng tin học 27 9 18 

7 Sử dụng tiếng Anh  96 29 67 

  Tổng cộng 253 93 160 

- Người lao ñộng tự nhận thức, tự kiểm tra, tự ñánh giá bản thân 

về ñiểm yếu, ñiểm mạnh và tiềm năng có thể ñáp ứng công việc hiện 

tại và những mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. 
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3.2.5. Nâng cao nhận thức cho người lao ñộng 

Nhận thức là cơ sở của hành ñộng, muốn hành ñộng ñúng bắt 

buộc phải có nhận thức ñúng. Do ñó, cần nâng cao nhận thức của ban 

lãnh ñạo chi nhánh cũng như ñội ngũ người lao ñộng về vị trí, vai trò 

và tầm quan trọng của công tác phát triển nguồn nhân lực, làm cho 

mọi người hiểu việc phát triển nguồn nhân lực không chỉ là trách 

nhiệm của ban lãnh ñạo, của các phòng ban chức năng mà là trách 

nhiệm của bản thân người lao ñộng. .  

3.2.6. Tạo ra ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng 

a. Hoàn thiện quy chế tiền lương 

Tác giả ñề xuất cơ chế tiền lương khoán theo kết quả kinh 

doanh bằng việc xây dựng Quỹ tiền lương khoán, Bảng ñịnh giá 

công việc, sau ñó xác ñịnh Khoảng cách ñiểm và hệ số, trên cơ sở ñó 

tiến hành chuyển ñiểm sang Bậc và hệ số khoán lương. 

Sau khi xác ñịnh ñược hệ số cho từng loại cán bộ, căn cứ vào 

kết quả kinh doanh của ñơn vị, quỹ tiền lương khoán, số ngày công 

lao ñộng thực tế, chi nhánh tính toán tiền lương khoán cho CBCNV 

theo công thức ñã xây dựng. 

b.  Cải thiện môi trường làm việc 

Để tạo ñược môi trường làm việc hiệu quả, chi nhánh cần xem 

xét thực hiện một số giải pháp sau: 

+ Xây dựng giá trị văn hóa tốt cho doanh nghiệp 

+ Đưa ra các quy tắc, quy trình làm việc rõ ràng. 

+ Tổ chức các buổi trao ñổi kinh nghiệm, học hỏi kiến thức, 

thảo luận về kế hoạch công việc... . 

+  Nâng cao sức khỏe cho nguồn nhân lực 
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Sức khỏe là tiêu chí quan trọng ñể phát triển nguồn nhân lực tại 

chi nhánh. Muốn có sức khỏe tốt phải tạo ra môi trường sống lành 

mạnh và phải có sự tham gia tích cực, chủ ñộng của mỗi cá nhân vào 

các hoạt ñộng bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Trong thời gian tới chi 

nhánh cần phải xây dựng các biện pháp cải thiện và nâng cao tình 

trạng thể lực cho nguồn nhân lực của chi nhánh. 

c. Thực hiện tốt công tác thăng tiến cán bộ 

Mục tiêu của giải pháp là ñánh giá ñúng năng lực, thành tích, 

phẩm chất, những cống hiến của người lao ñộng, ñề bạt, thăng tiến 

vào những vị trí thích hợp ñể họ phấn khởi, hăng hái tiếp tục cống 

hiến bằng cách: 

- Thực hiện tốt công tác phát triển ñội ngũ. 

- Cải tiến công tác ñánh giá cán bộ. 

- Cải tiến công tác giới thiệu, ñề bạt cán bộ . 

- Xây dựng chính sách ñộng viên, bồi dưỡng, giáo dục, giúp 

ñỡ cá nhân thăng tiến. 

3.3.  KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

- Phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa vô cùng quan trọng 

trong việc ñịnh hướng phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong 

công tác tổ chức và thực hiện còn hạn chế và tồn tại, ñể phát triển 

nguồn nhân lực ñáp ứng ñược quy mô hoạt ñộng của Chi nhánh 

trong thời gian tới tác giả ñưa ra một số giải pháp nêu trên và một số 

kiến nghị ñối với chi nhánh. 

--  Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tác giả 

không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất ñịnh. Rất mong nhận ñược 

ý kiến ñóng góp của thầy cô, ñồng nghiệp, bạn bè và người ñọc 

nhằm giúp cho tác giả hoàn thiện ñề tài nghiên cứu.  


