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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Xu thế các nước hiện nay là hội nhập kinh tế quốc tế, xu thế 

toàn cầu hóa. Đây là cơ hội và thách thức cho mỗi quốc gia. Và một 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng ñến sự phát triển của mỗi quốc gia 

chính là nguồn nhân lực, con người của quốc gia ñó. Quốc gia nào có 

nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn những 

quốc gia khác. Đối với các doanh nghiệp cũng vậy, nguồn nhân lực 

ñóng vai trò quan trọng quyết ñịnh ñến sự tồn tại và phát triển. Đây 

ñã trở thành triết lý mang lại thành công cho rất nhiều doanh nghiệp. 

Do vậy, tổ chức nào biết sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực thì sẽ có 

hiệu quả sản xuất cao. Nhưng vấn ñề này rất phức tạp vì mỗi người 

lao ñộng ñều hoạt ñộng với mục ñích của bản thân, con người chỉ 

làm việc khi người ta muốn hoặc ñược ñộng viên làm việc. Vì vậy, 

tạo ñộng lực làm việc là một vấn ñề ñáng quan tâm của mỗi doanh 

nghiệp và các nhà lãnh ñạo cần phải có các giải pháp ñể tạo ñộng lực 

cho người lao ñộng, giúp họ hăng say làm việc và phát huy hết khả 

năng ñể ñem lại lợi ích cho  bản thân và doanh nghiệp. Đây chính là 

lý do tôi chọn ñề tài “Giải pháp tạo ñộng lực làm việc tại Công ty 

cổ phần gạch men Cosevco” 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU 

  - Nghiên cứu những lý luận cơ bản liên quan ñến việc tạo 

ñộng lực làm việc cho người lao ñộng 

 - Phân tích thực trạng công tác tạo ñộng lực làm việc tại 

công ty Cổ phần gạch men Cosevco 

 - Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo 

ñộng lực làm việc tại Công ty cổ phần gạch men Cosevco 
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3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN C ỨU VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU 

 - Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn ñề lý luận, thực tiễn 

liên quan ñến việc tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng 

 - Phạm vi nghiên cứu 

     Về nội dung, ñề tài chỉ nghiên cứu một số nội dung chủ 

yếu liên quan ñến việc tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng. 

      Về thời gian, giải pháp có liên quan ñược ñề xuất trong ñề 

tài chỉ có ý nghĩa cho thời gian trước mắt. 

     Về không gian, ñề tài tập trung nghiên cứu, ñề xuất các 

giải pháp tạo ñộng lực làm việc tại Công ty cổ phần gạch men 

Cosevco. 

 - Phương pháp nghiên cứu 

  + Phương pháp duy vật biện chứng 

  + Phương pháp duy vật lịch sử 

  + Phương pháp phân tích tổng hợp 

+ Phương pháp so sánh ñánh giá, khảo sát thực tế. 

4. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI  

   Ngoài phần mở ñầu, kết luận, luận văn bao gồm 3 chương như 

sau: 

Chương 1   Cơ sở lý luận về tạo ñộng lực làm việc cho người lao 

ñộng 

Chương 2 Thực trạng công tác tạo ñộng lực làm việc tại Công ty cổ 

phần gạch men Cosevco 

Chương 3 Giải pháp tạo ñộng lực làm việc tại Công ty cổ phần gạch 

men Cosevco thời gian tới 
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CHƯƠNG 1   

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC  

LÀM VI ỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1.1. Những khái niệm cơ bản về tạo ñộng lực làm việc 

1.1.1. Nhu cầu của người lao ñộng 

1.1.1.1.Khái niệm nhu cầu 

Nhu cầu là trạng thái tâm lý mà con người cảm thấy thiếu 

thốn không thoải mái về một cái gì ñó và mong muốn ñược ñáp ứng 

nó. Nhu cầu gắn liền với sự tồn tại, phát triển của con người, cộng 

ñồng và tập thể xã hội. 

1.1.1.2.Phân loại nhu cầu 

Theo nhà nghiên cứu tâm lý A.Maslow, nhu cầu của con 

người có thể diễn tả dưới dạng tầm quan trọng tương ñối của các loại 

nhu cầu khác nhau. Có nhiều cách phân loại về nhu cầu: 

             -  Nếu căn cứ vào tính chất, ta có: Nhu cầu tự nhiên và 

nhu cầu xã hội. 

   - Nếu căn cứ theo ñối tượng thỏa mãn nhu cầu, ta có: Nhu 

cầu vật chất và nhu cầu tinh thần. 

       - Nếu căn cứ vào mức ñộ, khả năng thỏa mãn nhu cầu thì 

bao gồm: Nhu cầu bậc thấp (gọi là nhu cầu sinh lý cơ thể), nhu cầu 

thứ hai là nhu cầu vận ñộng và nhu cầu bậc cao nhất (gọi là nhu cầu 

sáng tạo). 

1.1.2. Lợi  ích 

1.1.2.1.Khái niệm lợi ích 

           Lợi ích là mức ñộ thoả mãn nhu cầu trong những ñiều kiện 

lịch sử cụ thể. Lợi ích lao ñộng ñược biểu hiện là lợi ích kinh tế trong 

mối quan hệ giữa những người lao ñộng với nhau, giữa người sử 

dụng lao ñộng và người lao ñộng. 
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1.1.2.2.Phân loại lợi ích 

Tương ứng với nhu cầu vật chất và tinh thần có lợi ích vật 

chất và lợi ích tinh thần 

 Tương ứng với nhu cầu cá nhân và nhu cầu xã hội có lợi ích 

cá nhân và lợi ích xã hội 

1.1.3. Động cơ thúc ñẩy người lao ñộng 

1.1.3.1.Khái niệm ñộng cơ 

Động cơ là mục tiêu chủ quan của con người nhằm ñáp ứng 

nhu cầu ñặt ra. Động cơ lao ñộng biểu thị thái ñộ chủ quan của người 

lao ñộng ñối với hành ñộng của mình, nó phản ánh mục tiêu ñặt ra 

một cách có ý thức, nó xác ñịnh và giải thích cho hành vi.  

1.1.3.2.Phân loại ñộng cơ 

           Có nhiều cách phân loại ñộng cơ 

      -  Động cơ cảm tính gắn liền với trạng thái hứng thú 

lao ñộng. 

     - Động cơ lý tính là biểu hiện của sự nhận thức rõ ràng 

mục tiêu cụ thể, nhất ñịnh.          

1.1.4. Động lực làm việc của người lao ñộng 

1.1.4.1. Khái niệm ñộng lực 

Động lực là ñộng mạch thúc ñẩy con người hoạt ñộng một 

cách tích cực có năng suất, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất với tiềm 

năng của họ 

1.1.4.2.Phân loại ñộng lực 

Động lực bên trong: Là ñộng lực xuất phát từ sự khát 

khao ñược thoả mãn các nhu cầu bên trong của từng cá nhân 

người lao ñộng. 
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Động lực bên ngoài: Liên quan ñến các yếu tố tác ñộng bên 

ngoài của các doanh nghiệp và nhà quản trị như mức ñộ thoả mãn 

công việc 

1.1.5. Mối quan hệ giữa các khái niệm liên quan 

Để tạo ra ñộng lực làm việc hiệu quả, các nhà quản trị không 

chỉ nghiên cứu các nhu cầu, mong muốn mà quan trọng hơn là phải 

biết ñược mức ñộ nhu cầu muốn ñược thoả mãn của người lao ñộng 

ñể rồi từ ñó ñáp ứng một cách kịp thời, thoả ñáng và phù hợp với 

công sức ñóng góp của họ.  

1.2. Một số mô hình nghiên cứu nhu cầu, ñộng cơ 

1.2.1. Tháp nhu cầu của Abraham Maslow 

Abraham Maslow ñã chia nhu cầu thành 5 cấp bậc theo một 

trật tự xác ñịnh: Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu quan hệ 

xã hội, nhu cầu ñược tôn trọng và nhu cầu tự hoàn thiện 

                 + Nhu cầu sinh lý: là những nhu cầu ñảm bảo cho con 

người tồn tại như: ăn, uống, tồn tại và phát triển nòi giống và các nhu 

cầu của cơ thể khác. 

             + Nhu cầu an toàn: là các nhu cầu như: ăn ở, sinh sống an 

toàn, không bị ñe dọa, an ninh, chuẩn mực và luật lệ. 

                 +  Nhu cầu xã hội: là những nhu cầu thể hiện qua mối 

quan hệ giao tiếp 

             + Nhu cầu ñược tôn trọng: Nhu cầu ñược người khác công 

nhận, quý mến, nể trọng, nhu cầu có ñịa vị cũng là nhu cầu tự tôn 

trọng mình. 

            + Nhu cầu tự hoàn thiện: là nhu cầu cao nhất trong cách phân 

phối của Maslow.  
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1.2.2. Học thuyết E.R.G (Existence Relatedness Growth) 

Học thuyết này do giáo sư Đại học Yate Clayton Alderfer 

tiến hành sắp xếp lại nghiên cứu của A.Maslow, như sau:  

Nhu cầu tồn tại:  bao gồm các ñòi hỏi vật chất tối thiểu cho 

sự tồn tại của con người.  

Nhu cầu quan hệ: là những ñòi hỏi về quan hệ tương tác qua 

lại giữa các cá nhân. 

Nhu cầu phát triển: là ñòi hỏi bên trong của mỗi con người 

cho sự phát triển cá nhân. 

1.2.3. Thuyết “X” và thuy ết “Y” c ủa Douglas MCGregor 

       * Lý thuyết “X” c ổ ñiển 

Thuyết “X” con người ñược thúc ñẩy tiền bạc, bổng lộc và 

sự de dọa trừng phạt. 

        * Lý thuyết “Y” 

Thuyết “Y” ñể tạo ñộng lực cho người lao ñộng, cần phải 

biết cách khơi dậy những tiềm năng của họ. Những người có ñộng cơ 

hợp lý có thể ñạt ñược những mục tiêu của họ bằng cách hướng 

những cố gắng của chính họ vào việc hoàn thành các mục tiêu của tổ 

chức. 
1.2.4.Thuyết kỳ vọng- Victo Vroom 

           Điều cốt lõi của học thuyết này là hiểu ñược mục tiêu cá nhân 

và mối quan hệ giữa nỗ lực và thành tích, giữa thành tích và phần 

thưởng và cuối cùng là giữa phần thưởng và sự thỏa mãn mục tiêu cá 

nhân.  

1.2.5. Học thuyết công bằng 

 J.Stacy Adams, cho rằng con người ñược khuyến khích tìm 

kiếm sự công bằng xã hội trong các phần thưởng mà họ kỳ vọng ñối 

với thành tích 
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1.3.Tầm quan trọng của việc tạo ñộng lực làm việc cho người lao 

ñộng 

        Sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với hiệu quả, chất 

lượng làm việc của người lao ñộng. Thực tế ñã chứng minh nhân tố 

quan trọng nhất ñể nâng cao năng suất lao ñộng, từ ñó tăng hiệu quả 

sản xuất kinh doanh. 

1.4. Các yếu tố tác ñộng ñến nhu cầu, ñộng cơ 

1.4.1.Yếu tố bản thân người lao ñộng 

        Tính cách có ảnh hưởng ñến thái ñộ, quan ñiểm của người lao 

ñộng trong công việc ñối với tổ chức. 

1.4.2 Yếu tố thuộc về công việc và tổ chức 

        Mục tiêu chiến lược của tổ chức: rõ ràng, cụ thể, có sự ñóng góp 

ý kiến của người lao ñộng và phù hợp với khả năng làm việc của họ 

thì sẽ tạo ra ñộng lực làm việc lớn hơn.                                         

1.5. Các công cụ tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng trong 

doanh nghiệp 

1.5.1. Tạo ñộng lực làm việc bằng yếu tố thù lao                   

1.5.1.1 Tạo ñộng lực làm việc bằng công cụ tiền lương 

     * Khái ni ệm tiền lương  

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của sức lao ñộng, là giá cả 

của yếu tố sức lao ñộng mà người sử dụng lao ñộng phải trả cho 

người lao ñộng tuân theo các quy luật cung cầu, quy luật giá cả của 

thị trường và pháp luật hiện hành của Nhà nước.  

      * Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp hiện nay 

        + Hình thức trả lương theo thời gian 

        + Hình thức trả lương theo sản phẩm 

       * Chức năng của tiền lương 
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Tiền lương luôn gắn liền với người lao ñộng vì với họ tiền 

lương là phần cơ bản nhất trong thu nhập giúp họ và gia ñình trang 

trải mọi chi tiêu, sinh hoạt thiết yếu.  

1.5.1.2. Tạo ñộng lực làm việc bằng công cụ tiền thưởng                                               

*    * Khái ni ệm tiền thưởng                                                                                       

           Tiền thưởng thực chất là khoản tiền bổ sung tiền lương nhằm 

triệt ñể hơn nguyên tắc phân phối theo lao ñộng ñồng thời tạo ñộng 

lực cho người lao ñộng ñể họ quan tâm ñến việc tăng năng suất lao 

ñộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp.                               

      * Vai trò của tiền thưởng 

           Tiền thưởng có ý nghĩa bù ñắp một phần nhỏ nhu cầu vật chất 

nhưng lại có ý nghĩa to lớn trong sự ñáp ứng nhu cầu tinh thần vì tiền 

thưởng ñánh vào tâm lý thích ñược khen thưởng, ñược ñề cao, ñược 

hãnh diện 

1.5.1.3 Tạo ñộng lực làm việc bằng phúc lợi 

      * Khái ni ệm  

Phúc lợi là phần thù lao gián tiếp ñược trả dưới dạng hỗ trợ 

cuộc sống cho người lao ñộng bao gồm những khoản mà người lao 

ñộng ñược bổ sung thêm ngoài tiền lương, tiền thưởng dưới dạng cả 

tiền mặt hay các dịch vụ ñược hưởng với giá rẻ hoặc không mất tiền. 

     * Vai trò  

          - Phúc lợi ñóng vai trò quan trọng trong việc ñảm bảo cuộc 

sống cho người lao ñộng như hỗ trợ tiền mua nhà, mua xe, tiền 

khám chữa bệnh. 

      - Phúc lợi làm tăng uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, 

làm cho người lao ñộng cảm thấy phấn chấn, từ ñó giúp tuyển mộ 

và giữ một lực lượng lao ñộng có trình ñộ cao. 
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           - Góp phần nâng cao ñời sống vật chất và tinh thần của người 

lao ñộng, thúc ñẩy và nâng cao năng suất lao ñộng. 

1.5.2 Tạo ñộng lực làm việc bằng nhóm yếu tố thuộc về công việc 

      * Công việc ổn ñịnh 

Biểu hiện ở việc ñảm bảo ñầy ñủ việc làm cho người lao 

ñộng. Có việc làm ñầy ñủ, ổn ñịnh sẽ tạo ñược niềm vui, sự phấn 

khởi và yên tâm cho cho cá nhân và tập thể lao ñộng 

      * Thay ñổi vị trí làm vi ệc 

Thay ñổi vị trí làm việc có nghĩa là luân chuyển người lao 

ñộng từ vị trí làm việc này sang vị trí làm việc khác (tính chất công 

việc có thể tương ñồng với nhau hoặc khác xa với tính chất công việc 

ban ñầu) 

      * Công việc có cơ hội thăng tiến  

            Thăng tiến ñược hiểu là ñạt ñược một vị trí cao hơn trong tập 

thể. Tạo ñộng lực làm việc cho lao ñộng bằng sự thăng tiến hợp lý là 

việc sử dụng sự thăng tiến hợp lý ñể kích thích, thúc ñẩy và nâng cao 

tính tích cực làm việc của người lao ñộng 

      * Công việc có cơ hội ñược tiếp tục học tập, ñào tạo 

Nhu cầu thăng tiến ñã làm tăng nhu cầu về học tập, ñào tạo. 

Học tập giúp chuyên môn vững vàng ñể có cơ hội thăng tiến lên 

những vị trí cao hơn, tăng thu nhập cho bản thân và gia ñình. 

1.5.3.Tạo ñộng lực làm việc bằng hệ thống ñánh giá thành tích 

công bằng và thăng tiến hợp lý 

            Mỗi người lao ñộng thường có xu hướng so sánh sự ñóng góp 

và quyền lợi so với sự ñóng góp và quyền lợi của người khác. Các 

quyền lợi ñược hưởng như : Tiền lương, tiền thưởng và các chế ñộ 

phúc lợi, dịch vụ, ñiều kiện làm việc và cơ hội thăng tiến,... 
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            Đảm bảo công bằng xã hội trong lao ñộng: Công bằng là một 

nhu cầu bậc cao của con người. 

1.5.4. Tạo ñộng lực làm việc bằng các yếu tố thuộc về ñào tạo và 

phát triển 

Chuyên môn hóa ñội ngũ lao ñộng là nền tảng và mong 

muốn của bất kỳ tổ chức nào nhằm nâng cao năng suất lao ñộng. 

Đào tạo là quá trình học tập làm cho người lao ñộng nắm 

vững hơn công việc của mình nhằm hoàn thiện kỹ năng và kiến thức 

cho người lao ñộng nhằm giúp người lao ñộng sáng tạo ra ngày càng 

nhiều giá trị cho doanh nghiệp của mình 

1.5.5. Tạo ñộng lực làm việc bằng các yếu tố thuộc về môi trường 

làm việc 

     * Môi tr ường làm việc vật chất 

Là tổng thể các yếu tố trang thiết bị, máy móc, nguyên nhiên 

vật liệu phục vụ cho công việc, các dây chuyền sản xuất, các ñặc 

ñiểm về không khí, nhiệt ñộ, ñộ ẩm, tiếng ồn, ánh sáng và ñộ 

rung,...mà có ảnh hưởng trực tiếp ñến sức khoẻ người lao ñộng. 

Thực hiện tốt các chính sách an toàn lao ñộng, ñầu tư mấy 

móc thiết bị chuyên dụng ñể tăng nâng suất lao ñộng,… 

     * Môi tr ường làm việc phi vật chất 

- Đánh giá và hoàn thiện văn hóa của tổ chức theo hướng 

tích cực nhằm tạo nên một tổ chức học tập, cộng tác và hỗ trợ nhau 

tốt trong quá trình làm việc nhằm tạo nên một bầu không khí làm 

việc vui vẻ, cởi mở khi một doanh nghiệp làm ñược ñiều như vậy thì 

nâng suất lao ñộng sẽ ñược cải thiện và giúp cho mọi người trong tổ 

chức ñược gắn kết với nhau ñể hoàn thành mục tiêu cho tổ chức. 

 



11 

 

CHƯƠNG 2   
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VI ỆC 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Gạch men Cosevco 
 Công ty cổ phần gạch men Cosevco là thành viên của Tổng 
công ty xây dựng Miên Trung 
2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành công ty  
 Tiền thân của công ty cổ phần gạch men Cosevco là Nhà 
máy cơ khí xây dựng theo quyết ñịnh số 996/BXD-TCCB ngày 
29/10/1986 của Bộ xây dựng. Sau 30 xây dựng và phát triển hiện nay 
công ty ñã trở thành doanh nghiệp hàng ñầu Việt nam trong lĩnh vực 
xây dựng.  
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh 
 Sản xuất và kinh doanh gạch ốp, lát các loại và kinh doanh 
khoán sản,… 
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty theo mô hình trực tuyến, 
có chức năng vừa ñảm bảo cho người lãnh ñạo trong công việc quản lý 
và ra quyết ñịnh, vừa phát huy khả năng chuyên môn của phòng ban. 
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 
2.1.5. Nguồn lực của công ty cổ phần gạch men Cosevco 
2.1.5.1. Tình hình tài chính của Công ty từ năm 2009 -2010 
 Nhìn chung tình hình tài chính của Công ty qua các năm ñều 
có tình hình tài chính lành mạnh, tổng tài sản và nguồn vốn ñều tăng 
2.1.5.2. Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty ñến 
31/12/2010 

- Doanh thu: Tổng doanh thu năm 2010 ñạt 135,234,086,503 
ñồng tăng 19,118,922,896 ñồng tương ñương 16% so với năm 2009. 
Trong cơ cấu doanh thu ñến 31/12/2010 chủ yếu từ bán gạch ốp, lát 
các loại do công ty sản xuất. 

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 ñạt 
113,590,015 ñồng giảm 311,751,877 ñồng tương ñương 73% so với 
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năm 2009. 
2.1.5.3. Nguồn nhân lực của công ty cổ phần gạch men Cosevco 

Hiện nay tổng số CBCNV của Công ty gần 980 người, trong 
ñó CBNV làm việc tại văn phòng là trên 200 người. Do tính chất của 
ngành, nên lao ñộng nam tại công ty chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu 
lao ñộng, thường trên 85%/tổng số lao ñộng, ñây chính là bộ phận 
trực tiếp tham gia sản xuất với lượng lao ñộng lớn xuất phát từ nhiều 
trình ñộ và nguồn gốc khác nhau nên việc quản lý, kiểm tra giám sát 
và theo dõi tình hình thực hiện chế ñộ chính sách và ñào tạo sẽ rất 
phức tạp 
2.2.Thực trạng công tác tạo ñộng lực làm việc tại công ty cổ phần 
gạch men Cosevco 
2.2.1. Công tác tạo ñộng lực cho người lao ñộng bằng các yếu tố 
thù lao 
     * Tiền lương luôn ñược công ty tính toán và quản lý chặt chẽ 
 Tiền lương là vấn ñề quan tâm của người lao ñộng cũng như 
lãnh ñạo các doanh nghiệp. Tiền lương có tác dụng tạo ñộng lực kích 
thích người lao ñộng tích cực làm việc, nâng cao năng suất lao ñộng. 
       * Xây dựng quỹ lương hàng năm làm cơ sở ñể xây dựng kề 
hoạch tài chính. 
        - Xác ñịnh quy mô quỹ lương 

+ Đối với lao ñộng là khối văn phòng: Quỹ tiền lương của bộ 
phận văn phòng ñược xác ñịnh dựa vào tiền lương bình quân theo kế 
hoạch và số lượng lao ñộng trong toàn công ty theo kế hoạch. 

+ Đối với bộ phận trực tiếp sản xuất: Dựa vào ñơn giá tiền 
lương và sản lượng kế hoạch. 
        * Quy ñịnh cách phân phối ti ền lương cho từng bộ phận 
trong Công ty 

Công ty luôn chú trọng ñến việc thực hiện phân phối theo lao 
ñộng, tiền lương phải gắn với kết quả lao ñộng của từng người, 
phòng ban, bộ phận và ñảm bảo phù hợp với trình ñộ chuyên môn và 
trách nhiệm. 
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      * Chú trọng thời gian thanh toán lương, thưởng và các khoản 
chi khác 

Tính toán và thanh toán các khoản tiền lương, tiền thưởng, 
các khoản phụ cấp phải trả cho người lao ñộng ñầy ñủ và kịp thời. 
2.2.2. Công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng bằng yếu 
tố công việc 

Công ty cổ phần gạch men Cosevco ñã rất chú trọng ñến việc 
luân chuyển lao ñộng, khắc phục tình trạng thừa thiếu lao ñộng giữa 
các dây chuyền sản xuất, giữa các bộ phận và phòng ban 
2.2.3. Công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng bằng hệ 
thống ñánh giá thành tích và thăng tiến hợp lý 

Công tác bổ nhiệm cán bộ, quy hoạch cán bộ kế thừa ñược 
lãnh ñạo Công ty quan tâm. Công ty lựa chọn một số lao ñộng ưu tú 
ñể bổ nhiệm vào một số chức vụ chủ chốt. Công ty ñã vận dụng vấn 
ñề này ñể kích thích người lao ñộng ñồng thời cũng nhằm thoả mãn 
nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Công ty. 
2.2.4. Công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng bằng 
công tác ñào tạo và phát triển 

Nguồn lực con người là yếu tố cốt lõi bảo ñảm cho sự tồn tại 
và phát triển bền vững. Ban lãnh ñạo Công ty ñã ñặc biệt chú trọng 
ñến công tác ñào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề cho công nhân sản 
xuất, ñào tạo các kỹ năng về quản lý cho cán bộ quản lý, các kỹ năng 
marketing cho cán bộ nhân viên thị trường, tập huấn công tác an toàn 
lao ñộng, phòng cháy chữa cháy, quân sự và văn hoá doanh nghiệp.  
2.2.5. Công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng bằng cải 
thiện ñiều kiện và môi trường làm việc 
2.3. Nghiên cứu yếu tố tạo ñộng lực làm việc tại công ty cổ phần 
gạch men Cosevco 
2.3.1. Phương pháp tiếp cận 

Phương pháp tiếp cận là lấy mẫu ñại diện bằng cách phỏng 
vấn trực tiếp người lao ñộng trực tiếp sản xuất và ñối với lao ñộng là 
khối văn phòng tại Công ty cổ phần gạch men Cosevco  
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2.3.2 Triển khai nghiên cứu các yếu tố tạo ñộng lực làm việc tại 
Công ty cổ phần gạch men Cosevco 
          Để tìm hiểu thực trạng tạo ñộng lực làm việc cho người lao 
ñộng tại công ty, tác giả ñã tiến hành ñiều tra nghiên cứu thông qua 
bảng câu hỏi. Số lượng mẫu ñược chọn là 250 người (chiếm khoảng 
25,5% tổng lực lượng lao ñộng), với tỷ lệ ñiều tra như sau:       
                    - Lao ñộng là khối văn phòng: 70 bảng câu hỏi (số bảng 
câu hỏi phát ra là 70 bảng. Số bảng thu về ñạt yêu cầu 50 bảng. 
Trong ñó, Nam: 80%, nữ: 20%) 
  - Lao ñộng là khối trực tiếp sản xuất: 180 bảng câu hỏi (số 
bảng câu hỏi phát ra 180 bảng. Số bảng thu về ñạt yêu cầu: 150. 
Trong ñó, Nam: 85%, nữ: 15%) 
 Qua khảo sát, phân tích và thống kê số liệu tại phụ lục 3 và 4 
các yếu tố tạo nên ñộng lực làm việc tại Công ty cổ phần gạch men 
Cosevco, thứ tự mức ñộ quan trọng các nhân tố như sau: 
* Đối với lao ñộng là khối văn phòng    

 
Hình 2.1: Biểu ñồ mức ñộ (%) quan trọng của các yếu tạo ñộng lực 

làm việc 
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Từ biểu ñồ trên cho thấy, ñối với lao ñộng là khối văn phòng 

có mức ñộ ưu tiên ñối với các yêu tố tạo ñộng lực làm việc tại Công 

ty Cổ phần gạch men Cosevco như sau:                                                                             

(1) Công nhận ñóng góp cá nhân; (2) Công việc có mức lương và 

thưởng cao; (3) Sự thích thú công việc; (4) Công việc có cơ hội 

thăng tiên;                                                                      (5) Cơ hội ñào 

tạo và nâng cao tay nghề; (6) Điều kiện môi trường làm việc; (7) Các 

chế ñộ chính sách phúc lợi; (8) Tính ổn ñịnh công việc 

* Đối với lao ñộng trực tiếp sản xuất: 

 
Hình 2.2 : Biểu ñồ mức ñộ (%) quan trọng của các yếu tạo ñộng 

lực làm việc 

Từ biểu ñồ trên cho thấy, ñối với lao ñộng trực tiếp sản xuất 

có mức ñộ ưu tiên ñối với các yêu tố tạo ñộng lực làm việc tại Công 

ty như sau:  

(1) Công việc có mức lương và thưởng cao; (2) Các chế ñộ 

chính sách phúc lợi.;(3) Điều kiện và môi trường làm việc; (4) Tính 

ổn ñịnh của công việc; (5) Cơ hội ñào tạo nâng cao tay nghề; (6) 
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Được công nhận và ñánh giá thành tích công bằng; (7) Công việc có 

cơ hội thăng tiến. 

2.3.3.Kết luận và ñánh giá kết quả nghiên cứu các yếu tố tạo ñộng 

lực làm việc cho người lao ñộng tại công ty cổ phần gạch men 

Cosevco 

2.3.3.1. Đối với lao ñộng là khối văn phòng 

Căn cứ xếp hạng các yếu tố ở hình như trên có ưu ñiểm là ñã 

loại ñi hạng mục trả lời trung dung, không quan trọng, rất không 

quan trọng của người lao ñộng, thể hiện rõ sự ñánh giá tại mức quan 

trọng và rất quan trọng của người lao ñộng về yếu tố cần nghiên cứu. 

Căn cứ kết quả nghiên cứu trên cho thấy ñối với  khối văn phòng ñể 

tạo ñộng lực làm việc thì quan trọng nhất cần tập trung vào các giải 

pháp liên quan ñến việc công nhận ñóng góp cá nhân của người lao 

ñộng ñối với công ty. Các yếu tố liên quan ñến thu nhập, chính sách 

lương thưởng thu nhập cũng góp phần quan trọng trong việc tạo 

ñộng lực làm việc. Đồng thời ñể tạo ñộng lực làm việc, phải bố trí 

công việc phù hợp với khả năng sở trường ñể tạo sự thích thú cho 

công việc.  

2.3.3.2. Đối với người lao ñộng trực tiếp sản xuất 

Đối với người lao ñộng trực tiếp sản xuất tại công ty Cổ 

phần gạch men Cosevco thì yếu tố tạo ñộng lực làm việc quan trọng 

nhất ñối  là công việc có mức lương cao và các chính phúc lợi tốt, 

hơn là những yếu tố không phải là tiền lương. Đây là ñặc ñiểm khác 

biệt cơ bản giữa những người lao ñộng có trình ñộ, kỹ năng thấp hơn 

so với ñội ngũ lao ñộng thuộc khối văn phòng. Vì vậy ñể tạo ñộng 

lực làm việc cho người lao ñộng trực tiếp sản xuất thì công ty cũng 

phải căn nhắc công tác trả lương và thưởng có như vậy họ mới yên 

tâm làm việc và sáng tạo ra ngày càng nhiều giá trị cho tổ chức. 
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2.4. Phân tích thực trạng công tác tạo ñộng làm việc tại Công ty 

Cổ phần Gạch men Cosevco trong thời gian vừa qua 

2.4.1. Nguyên nhân xuất phát từ tình hình tăng trưởng và phát 

triển của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh tại Công ty 

2.4.2. Nguyên nhân xuất phát từ phía người lao ñộng 

Số lượng lao ñộng lớn, không tập trung và phức tạp, mức 

sống và trình ñộ thấp 

CHƯƠNG 3 

 GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VI ỆC TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN GẠCH MEN COSEVCO THỜI GIAN T ỚI 

3.1. Cơ sở cho việc ñề xuất giải pháp 

3.1.1. Mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt ñộng SXKD của doanh 

nghiệp 

Con người luôn-là yếu tố quyết ñịnh ñến sự thành bại của 

một tổ chức vì vậy làm thế nào ñể người lao ñộng phát huy ñược 

những phẩm chất của mình nhằm góp phần làm cho tổ chức ngày 

càng lớn mạnh 

3.1.2. Thách thức từ các ñối thủ cạnh tranh của Công ty 

 Nguồn lao ñộng phục vụ cho các công ty sản xuất gạch men 

rất thiếu. Đặc biệt là lao ñộng có tay nghề vì vậy các công ty trong 

ngành cạnh tranh ñể thu hút lao ñộng có tay nghề. 

3.1.3. Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người lao ñộng 

 Nhu cầu của người lao ñộng ngày càng cao và kỳ vọng ngày 

càng nhiều ñối với doanh nghiệp. Người lao ñộng ngày nay không chỉ 

ñược ñộng viên bởi yếu tố vật chất mà còn rất nhiều yếu tố khác nữa 

3.1.4. Mục tiêu và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công 

ty Cổ phần gạch men Cosevco thời gian ñến 
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3.1.4.1 Mục tiêu chung 

- Thu hút thêm nhân viên có tài năng 

- Gia tăng lòng trung thành, sự gắn bó với công ty của người 

lao ñộng 

- Trẻ hóa ñội ngũ cán bộ 

3.1.4.2 Mục tiêu kinh doanh năm 2011 

- Sản lượng gạch sản xuất dự kiến :2,600,000 m2 

- Giá bán bình quân: 72,212 ñồng/m2  

- Doanh thu từ bán gạch các loại: 185,803,250,000 ñồng 

- Lợi nhuận sau thuế:4,000,000,000 ñồng  

- Mức tiền lương bình quân: Tăng >5,6% so với năm 2010. 

Phấn ñấu nâng mức lương bình quân của nhân viên trong năm từ 2,5 

triệu-3 triệu ñồng/tháng/người. 

- Chuẩn hóa trình ñộ tin học và anh văn cho ñối tượng nhân 

viên hành chính, kĩ sư và cử nhân 

3.1.5 Căn cứ kết quả nghiên cứu các yếu tố tạo ñộng lực làm việc 

tại công ty cổ phần gạch men Cosevco 

         - Thu nhập của người lao ñộng còn thấp, ñặc biệt ñối với lao 

ñộng trực tiếp sản xuất sản phẩm 

        - Kết cấu tiền lương tại Công ty chưa tạo ñộng lực làm việc cho 

người lao ñộng vì chưa tương xứng với tính chất công việc.  

        - Cơ hội thăng tiến của người lao ñộng chưa tương xứng giữa 

các bộ phận, còn tập trung ở một số ít người, chủ quan và kiên nể. 

         - Quan hệ của lãnh ñạo và ñồng nghiệp ñược hầu hết người lao 

ñộng ñánh giá chưa cao. 

3.2. Mục tiêu của giải pháp tạo ñộng lực làm việc tại công ty Cổ 

phần gạch men Cosevco 
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- Hoàn thiện công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng tại 

công ty cổ phần gạch men Cosevco trong thời gian tới 

- Phát huy hết nhưng khả năng sáng tạo và cống hiến của người lao 

ñộng nhằm tăng năng suất lao ñộng từ ñó cắt giảm chi phí sản xuất 

và mang lại lợi nhuận ngày càng cao cho Công ty,... 
 

3.3. Giải pháp tạo ñộng lực làm việc tại công ty cổ phần gạch 

men Cosevco thời gian ñến  

3.3.1. Giải pháp tạo ñộng lực làm việc bằng yếu tố thù lao 

3.3.1.1. Tìm mọi biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 

nhằm tăng thu nhập cho người lao ñộng 

Công ty phải tạo ñủ việc làm và việc làm phải ổn ñịnh cho 

người lao ñộng, tức là công ty phải ñẩy mạnh sản xuất-kinh doanh, 

tăng giá trị sản lượng và phát triển ổn ñịnh 

3.3.1.2.Cải tiến hình thức trả lương hợp lý cho khối văn phòng và 

khối lao ñộng trực tiếp sản xuất 

     * Đối với lao ñộng là khối văn phòng: 

 Chuyển từ hình thức trả lương khoán cho từng cá nhân sang 

hình thức trả lương khoán cho từng phòng ban, bộ phận kết hợp với 

mức ñộ hoàn thành kế hoạch công việc của từng phòng ban 

     * Đối với lao ñộng trực tiếp sản xuất: 

Áp dụng hình thức tiền lương theo sản phẩm có thưởng, theo 

công thức sau: 

         Lt= L + (L x h x k)/100 

     Trong ñó: Lt: Tiền lương sản phẩm có thưởng 

                         L: Tiền lương trả theo sản phẩm với ñơn giá cố ñịnh 

                             k: Tỷ lệ % thưởng (tính theo L sản phẩm với ñơn 

giá cố ñịnh) 
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                      h: % hoàn thành vượt mức sản lượng ñược tính thưởng 

3.3.1.3. Hiệu chỉnh kết cấu tiền lương hợp lý  

3.3.1.4. Áp dụng một số hình thức phúc lợi tự nguyện  

3.3.2 Giải pháp tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng bằng các 

yếu tố công việc 

3.3.2.1. Đảm bảo ñủ việc làm cho mỗi  người 

3.3.2.2. Đánh giá ñúng và phát huy hết tiềm năng của người lao ñộng 

 Đối với Công ty, ñể ñánh giá công bằng, khách quan nên 

thực hiện ñánh giá theo phương pháp thang ñiểm như sau: 

   * Đối với người lao ñộng sản xuất tr ực tiếp  

Dựa vào kết quả theo dõi quá trình thực hiện công việc (Biểu 3.2. 

Bản ñánh giá thực hiện công việc ñối với người lao ñộng trực tiếp) của 

từng người lao ñộng trong tổ nhóm, dây chuyền thuộc các phòng ban sau 

ñó bỏ phiếu kín. Mỗi tiêu thức sẽ gắn với một số ñiểm nhất ñịnh, cộng tất 

cả số ñiểm ñó lại rồi phân loại lao ñộng theo tiêu thức sau:  

Biểu 3.3. Đánh giá phân loại lao ñộng trực tiếp 

Stt Tổng ñiểm Loại lao ñộng 

1 16-18 A 

2 13-15 B 

3 <13 C 

  * Đối với lao ñộng là khối văn phòng 

Dựa vào quá trình làm việc của mỗi người lao ñộng (Biểu 

3.4. Bản ñánh giá thực hiện công việc ñối với khối văn phòng) mà 

ban lãnh tiến hành cho ñiểm theo các tiêu thức phân loại trên. Cộng 

tổng số ñiểm và phân loại theo mẫu sau: 

Biểu 3.5. Đánh giá phân loại lao ñộng quản lý 

Stt Tổng ñiểm Loại lao ñộng 

1 18-21 A 
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2 14-17 B 

3 <14 C 

Việc ñánh giá người lao ñộng theo cách phân loại lao ñộng 

trên là tương ñối công bằng, khuyến khích người lao ñộng tích cực, 

cố gắng làm việc 

3.3.2.3. Tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng bằng thay ñổi vị 

trí làm việc 

Công ty phải chú trọng ñến việc thuyên chuyển, thay ñổi 

chức vụ nơi công tác trong nội bộ, ñặc biệt là ñối với cán bộ quản lý, 

cán bộ thị trường nhằm tránh sự nhàm chán, chủ quan và ỷ lại do quá 

quen thuộc công việc và phát huy khả năng và năng lực của từng 

người lao ñộng. 

3.3.3. Hệ thống ñánh giá thành tích công bằng và thăng tiến hợp lý 

Trên cơ sở bản ñánh giá phân loại nhân viên ở phần trên, tác 

giả ñưa ra mức thưởng của công ty trong thời gian tới cho người lao 

ñộng trực tiếp sản xuất và khối văn phòng như sau: 

Đối tượng 
Loại lao 
ñộng 

Thưởng so với 
lương cơ bản 

A 3% 

B 2 % 
1. Đối với người lao ñộng trực tiếp 

sản xuất 
C 1% 

A 5% 

B 3% 2. Đối với khối văn phòng 

C 1% 

Thưởng phạt công minh, kịp thời với những hình thức 

thưởng phạt cụ thể, ñúng mức ñối với người lao ñộng. Điều ñó khiến 

cho họ nhận thấy sự ñóng góp của họ luôn ñược ghi nhận 
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3.3.4. Giải pháp tạo ñộng lực làm việc bằng công tác ñào tạo và 

phát tri ển  

3.3.4.1.Thường xuyên tổ chức các lớp học tập, nghe thời sự theo 

chuyên ñề ñể bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho người lao ñộng 

Lãnh ñạo công ty phối hợp với tổ chức công ñoàn tiếp tục tổ 

chức các lớp học tập cho người lao ñộng theo nhiều mãng chuyên ñề 

3.3.4.2.Thực hiện chương trình hội nhập vào môi trường làm việc 

ñối với người lao ñộng mới tuyển dụng 

Hội nhập vào môi trường làm việc là một chương trình giới 

thiệu với nhân viên mới về tổ chức, về ñơn vị công tác và về chính 

công việc mà họ sẽ ñảm nhận 

3.3.4.3.Đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ ñối với 

công nhân sản xuất trực tiếp, cán bộ nghiệp vụ và cán bộ quản lý 

    * Đối với lao ñộng trực tiếp sản xuất 

- Các nội dung ñào tạo công nhân cần phải ñược tiến hành: 

+ Đào tạo ñiều khiển, sử dụng máy móc thiết bị, dây chuyền 

sản xuất tại các nhà máy, nâng bậc cho công nhân,… 

- Chương trình và hình thức ñào tạo: 

      + Tuy có sự khác biệt giữa các nội dung cụ thể của từng kỹ 

năng cần ñào tạo nhưng công ty có thể sử dụng các hình thức sau: 

      + Đối với các nội dung liên quan trực tiếp ñến thực hiện công 

việc như cách thức vận hành máy móc thiết bị, vật tư 

       * Đối với lao ñộng là khối văn phòng 

 - Các nội dung cần ñào tạo: 

    + Đối với nhân viên kinh doanh: Cần thiết ñào tạo các 

kiến thức kỹ năng thương thảo, lập hợp ñồng kinh tế và các kiến thức 

về công nghệ sản phẩm của công ty. 
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     + Đối với nhân viên tổ chức lao ñộng: Cập nhật, bổ sung 

các kiến thức về pháp luật lao ñộng, ñánh giá ñào tạo,… 

  - Các kỹ năng cần ñược tiến hành ñào tạo là: nghệ thuật lãnh 

ñạo, ñánh giá thực hiện công việc, kỹ năng quản trị,… 

3.3.5. Tạo ñộng lực làm việc bằng công tác cải ti ến ñiều kiện và 

môi trường lao ñộng của công ty 

3.3.5.1. Tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng bằng cải thiện 

ñiều kiện làm việc 

    * Sắp xếp tổ chức hệ thống sản xuất tại các xưởng hợp lý 

- Sắp xếp tổ chức hệ thống sản xuất tại các xưởng hợp lý ñể 

tăng năng suất lao ñộng và chú trọng tiết kiệm tối ña chi phí sản xuất 

- Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng máy tính, cài ñặt và vận 

hành có hiệu quả các phần mềm quản trị sản xuất, quản lý nhân sự. 

    * Bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý 

 - Tinh giảm lao ñộng ở một số bộ phận 

 - Thay thế, bổ sung lao ñộng thông qua công tác tuyển dụng 

    * Xây dựng bầu không khí tập thể trong Công ty 

 - Tăng cường mối quan hệ giữa các bộ phận, hòm thư góp ý. 

    * Hoàn thiện công tác bảo hộ lao ñộng 

 - Trang bị cho người ñầy ñủ dụng cụ phục vụ quá trình sản 

xuất. 

3.3.5.2. Tăng cường mối quan hệ trong cơ cấu tổ chức và quản lý, 

mối quan hệ giữa các phòng ban  

           Để công việc ñạt hiệu quả và tạo ra bầu không khí tâm lý 

thoải mái, ñòi hỏi lãnh ñạo Công ty phải xây dựng rõ chức năng 

nhiệm vụ và chỉ ñạo sát sao mối quan hệ, sự phối hợp giữa cơ cấu tổ 

chức, quản lý và giữa các phòng ban trong Công ty. 
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KẾT LUẬN 
 

Công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng có ý 

nghĩa hết sức quan trọng, quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của mỗi 

doanh nghiệp. Sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp phục 

thuộc vào việc sử dụng tốt các công cụ kích thích lao ñộng ñể phát 

huy hết khả năng của người lao ñộng nhằm nâng cao năng suất lao 

ñộng, thúc ñẩy các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hay không. Chính 

vì vậy, tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng là một ñòi hỏi cấp 

thiết ñối với nhà quản trị.  

Qua nghiên cứu các vấn ñề lý luận về tạo ñộng lực làm việc 

cho người lao ñộng và căn cứ vào thực trạng của Công ty Cổ phần 

Gạch men Cosevco, tác giả xin ñề xuất một số giải pháp nhằm góp 

phần vào việc hoàn thiện công tác tạo ñộng lực làm việc cho người 

lao ñộng của Công ty trong thời gian tới. 

Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị Phòng Tổ chức Lao 

ñộng và Phòng Tài chính-kế toán của Công ty Cổ phần Gạch men 

Cosevco ñã nhiệt tình giúp ñỡ tôi có ñược các thông tin cần thiết ñể 

ñưa vào ñề tài. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn TS.Nguyễn Quốc 

Tuấn-Giáo viên hướng dẫn ñã giúp tôi hoàn thành ñề tài. 


