
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 
 

NGUYỄN MINH HIỆP 
 

 
 
 
 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 
TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 

 
 
 
 

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Mã số: 60.34.05 

 
 
 
 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 
 
 
 
 
 
 

Đà Nẵng - Năm 2013 



Công trình được hoàn thành tại 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 

 
 

 
 
Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM THỊ LAN HƯƠNG 

 
 

 
 

Phản biện 1: PGS. TS. VÕ XUÂN TIẾN 
 

Phản biện 2: TS. ĐẶNG VĂN MỸ 

 

 

 

Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà 

Nẵng vào ngày 10 tháng 03 năm 2013. 

 

 
 

 
 
 
Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng  
Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng  



1 

MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn đề tài 

Một trong những nhân tố mang tính quyết định sự phát triển 

của toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngân hàng nói riêng là nhân tố 

con người. Trong các yếu tố vật chất cấu thành nên hoạt động của 

ngân hàng như: vốn, trụ sở làm việc, trang thiết bị, nhân lực và môi 

trường… thì nhân lực là yếu tố quyết định nhất 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, một thực tế đặt ra cho Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn là phải làm tốt công tác phát triển nguồn nhân 

lực và sử dụng lao động có hiệu quả là hết sức quan trọng.  

Với những lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Giải pháp phát 

triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn” để nghiên cứu 

và làm luận văn tốt nghiệp của mình 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân 

lực trong các tổ chức. 

- Phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn, chỉ ra những thành công, hạn chế, 

nguyên nhân. 

- Đề xuất những giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Ngân 

hàng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tốt hơn trong những năm tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề lý luận và thực tiễn 

liên quan đến phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn. 

- Phạm vi nghiên cứu: nguồn nhân lực từ khi Ngân hàng thành 

lập đến nay và định hướng phát triển đến 2020.  
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4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài của luận văn thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

nên phương pháp sử dụng chủ yếu là: các phương pháp duy vật biện 

chứng và duy vật lịch sử, logic - lịch sử, phương pháp phân tích - 

tổng hợp, thống kê. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số phương pháp 

khác kết hợp với số liệu thống kê báo cáo của Ngân hàng.  

5. Bố cục của đề tài 

- Chương 1: Những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân 

lực . 

- Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn  

- Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  

 

CHƯƠNG 1 

 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN  

NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.  KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.1. Nhân lực và Nguồn nhân lực 

Nhân lực là toàn bộ các khả năng về thể lực và trí lực của con 

người được vận dụng ra trong quá trình lao động sản xuất. Nó cũng 

được xem là sức lao động của con người, một nguồn lực quý giá nhất 

trong các yếu tố của sản xuất đối với các doanh nghiệp. Nhân lực của 

doanh nghiệp bao gồm tất cả những người lao động làm việc trong 

doanh nghiệp. [8] 

Nguồn nhân lực là nguồn lực con người, là tiềm năng lao động 

của mỗi con người trong một thời gian nhất định. Nguồn nhân lực là 
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động lực nội sinh quan trọng nhất, được nghiên cứu trên giác độ số 

lượng và chất lượng, trong đó trí tuệ, thể lực và phẩm chất đạo đức, 

kỹ năng nghề nghiệp và sự tương tác giữa các cá nhân trong cộng 

đồng, là tổng thể các tiềm năng lao động của một ngành, một tổ 

chức.  

  

1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực 

Quản trị nguồn nhân lực là hoạt động thực tiễn mà mục đích 

cơ bản là tìm cách đạt được sự hòa hợp thỏa đáng giữa nhu cầu của 

một tổ chức và nguồn nhân lực của tổ chức đó, nhằm nâng cao hiệu 

quả phát triển nguồn nhân lực. 

Quản trị nguồn nhân lực là thiết kế các chính sách và thực hiện 

các lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho con người đóng góp giá trị hữu 

hiệu nhất cho tổ chức 

1.1.3. Phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực theo nghĩa rộng là tổng thể các hoạt 

động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời 

gian nhất định để tạo ra sự thay đổi về hành vi nghề nghiệp cho 

người lao động và được thực hiện bởi doanh nghiệp. Phát triển 

nguồn nhân lực như vậy là bao gồm tất cả các hoạt động học tập, 

thậm chí chỉ vài ngày, vài giờ. [18] 

Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau về phát triển nguồn 

nhân lực nhưng nhìn chung phát triển nguồn nhân lực chính là quá 

trình học tập và phát triển năng lực toàn diện của con người vì sự 

tiến bộ kinh tế, xã hội và sự hoàn thiện bản thân của mỗi người. Phát 

triển nguồn nhân lực là một trong những nội dung của quản trị nguồn 

nhân lực và không thể tách rời của quản trị nguồn nhân lực. 
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1.1.4.  Ngân hàng thương mại và đặc điểm của nó 

1.1.5. Ý nghĩa của phát triển nguồn nhân lực 

- Đối với ngành ngân hàng 

- Đối với người lao động 

- Đối với nền kinh tế 

1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

1.2.1 Những nội dung cơ bản của phát triển nguồn nhân lực  

 
Hình 1.1 Nội dung cơ bản của phát triển nguồn nhân lực 

Ba con đường thể hiện được nội dung phát triển nguồn nhân 

lực của tổ chức: 

Thứ nhất: từ “lựa chọn” đến “thực hiện”  

Thứ hai: từ “đào tạo” đến “thực hiện”   

Thứ ba: từ “đào tạo” đến “lựa chọn”  

Những nội dung cơ bản của phát triển nguồn nhân lực bao gồm:  

a. Hội nhập vào môi trường làm việc 

b. Đào tạo kỹ năng 

c. Phát triển nghề nghiệp 
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1.2.2. Quy mô, cơ cấu nguồn nhân lực 

Quy mô nguồn nhân lực, nhân tố phản ánh số lượng nguồn 

nhân lực hiện có tại một thời điểm nhất định, là toàn bộ những người 

cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về vật 

chất và tinh thần được huy động vào quá trình lao động.  

Cơ cấu nguồn nhân lực có thể được xem xét ở nhiều góc độ 

khác nhau: theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ; theo phòng ban; 

theo giới tính nam, nữ; trực tiếp, gián tiếp; theo nhóm tuổi... 

1.2.3. Phát triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ nguồn 

nhân lực 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ là kiến thức tổng hợp, kiến 

thức chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, kiến thức đặc thù cần thiết để 

đảm đương các chức vụ trong quản lý, kinh doanh và các hoạt động 

khác, là phát triển, nâng cao kiến thức về kỹ thuật, kinh tế, xã hội. 

Trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực có được chủ yếu 

là thông qua đào tạo.  

Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá trình độ chuyên môn kỹ thuật 

của nguồn nhân lực: 

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo: Là % số lao động đã qua đào 

tạo so với tổng số lao động đang làm việc. 

   100×=Τ

∑
∑

LV

ĐT

ĐT
L

L
 

ĐTT : Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo so với tổng lao động đang 

làm việc; 

ĐTL : Số lao động đã qua đào tạo đang làm việc; 

LVL : Số lao động đang làm việc. 

Chỉ tiêu này dùng để đánh giá trình độ chuyên môn của lực 

lượng lao động mỗi quốc gia, của các vùng lãnh thổ 
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1.2.4. Phát triển kỹ năng của người lao động 

Có hai loại kỹ năng: Kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Kỹ năng 

cứng là kỹ năng có được do người lao động được đào tạo tại nhà 

trường hoặc sự tự tìm tòi nghiên cứu, đây là kỹ năng có tình nền tảng 

qua một quá trình đúc rút. Kỹ năng mềm là kỹ năng mà người lao 

động có được thông qua quá trình thực tế trong nghề nghiệp và trong 

cuộc sống hằng ngày.  

Kỹ năng cứng tạo nền tảng, kỹ năng mềm tạo nên sự phát triển.  

Để thành công trong công việc và trong cuộc sống thì người 

lao động cần phải vận dụng linh hoạt hai loại kỹ năng này. 

1.2.5. Nâng cao trình độ nhận thức cho người lao động 

Nhận thức là sự phản ánh trình độ khách quan vào trong bộ óc 

của con người, sự phản ánh đó không phải là hành động nhất thời, 

máy móc mà đó là cả một quá trình của hoạt động trí tuệ. 

Trình độ nhận thức của người lao động là trình độ phản ánh 

mức độ hiểu biết về chính trị, xã hội và tính tự giác trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh.  

Vì vậy cần nâng cao chất lượng một cách toàn diện cả 3 mặt: 

Nâng cao kiến thức; phẩm chất đạo đức; chuyên môn để hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

1.2.6. Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động 

Động lực là sự khao khát, sự thôi thúc và tự nguyện của con 

người để nâng cao mọi nổ lực của mình để đạt được mục tiêu hay kết 

quả cụ thể nào đó.  

Để nâng cao động cơ thức đẩy người lao động thì cơ quan cần 

phải có hoặc tạo ra những yếu tố nâng cao động cơ thúc đẩy người 

lao động tương ứng, những yếu đó: 

- Yếu tố vật chất 

- Yếu tố tinh thần 

- Môi trường làm việc 
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1.2.7. Nâng cao sức khỏe cho người lao động 

Nâng cao trình độ sức khỏe là nâng cao thể chất, tinh thần cho 

người lao động. Trình độ sức khỏe của người lao động phản ánh 

trình độ phát triển nguồn nhân lực, biểu hiện cơ thể cường tráng, 

năng lực lao động chân tay, sự dẻo dai của hoạt động tinh thần, khả 

năng vận động của trí tuệ, biến tư duy thành hoạt động thực tiễn. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC 

1.3.1. Chính sách phát triển của ngân hàng 

- Cải thiện hệ thống quản lý nội bộ;  

- Cải thiện an ninh của các khoản đầu tư, tăng cường tin cậy 

cho các ngân hàng thương mại vào một phần của dân cư và các chủ 

nợ khác;  

- Cải thiện tính minh bạch hệ thống ngân hàng; 

- Phòng chống giao dịch trên thu nhập hợp pháp hoá (rửa tiền), 

nhận được bằng những hành động bất hợp pháp;  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển của lĩnh vực tài 

chính;  

- Phát triển hệ thống thanh toán;  

- Phát triển khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng, giám sát;  

- Phát triển các loại hình dịch vụ mới. 

1.3.2. Nhân tố thuộc về tính năng động xã hội 

1.3.3. Chính sách sử dụng, bố trí nguồn nhân lực 

Để phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, ngân hàng cần ban hành 

những chính sách như: 

- Chính sách tuyển dụng; 

- Chính sách trả lương, thưởng, phúc lợi tương xứng với sức 

lao động, năng lực cá nhân... đảm  bảo đội ngũ CBCNV sống bằng 

lương của mình; 
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- Chính sách phụ cấp ưu đãi hợp lý đối với từng bằng cấp; 

- Chính sách phụ cấp thâm niên công tác; 

- Chính sách giữ chân CBCNV, đặc biệt là những người tài. 

1.3.4. Nhân tố thuộc về người lao động 

Ngoài các yếu tố kể trên thì yếu tố về đội ngũ nhân viên, cán bộ 

cũng có ảnh hưởng không kém góp phần phát triển nguồn nhân lực.  

 

CHƯƠNG 2 

 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 
 
2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 

2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

2.1.2 Phân tích các hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

a. Cơ cấu tổ chức. 

Cơ cấu tổ chức Ngân hàng theo cơ cấu trực tuyến. Hội đồng 

Quản trị, Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Tổng Giám 

đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.  

b. Những lĩnh vực thuộc quản trị nguồn nhân lực của Ngân 

hàng bao gồm: 

c. Những lĩnh vực thuộc quản trị hành chính của Ngân 

hàng bao gồm: 

d. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

* Tình hình tài chính 

Vốn điều lệ hiện tại của SCB là 10.583 tỷ đồng 
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Bảng 2.1 Bảng cân đối kế toán của SCB năm 2009 – 2011 

       (ĐVT: Triệu đồng)                       

CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 

Tăng 

trưởng 

2010/2009 

Tăng 

trưởng 

2011/2010 

 A. Tổng Tài sản 54,492,474 60,182,876 77,985,156 5,690,402 17,802,280 

 I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 673,025 2,744,767 1,115,470 2,071,742 -1,629,297 

 II. Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước 

Việt Nam 
835,504 1,002,897 447,916 167,393 -554,981 

 III. Tiền gửi tại các TCTD khác và 

cho vay các TCTD khác 
4,399,322 4,852,332 5,188,061 453,010 335,729 

 IV. Chứng khoán kinh doanh 354 444 532 90 88 

 1. Chứng khoán kinh doanh 354 444 532 90 88 

 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán 

kinh doanh 
      0 0 

 V. Các công cụ tài chính phái sinh và 

các tài sản tài chính khác 
  36,357 386,675 36,357 350,318 

 VI. Cho vay khách hàng 30,969,115 32,409,048 41,007,960 1,439,933 8,598,912 

 1. Cho vay khách hàng 31,310,489 33,177,653 42,171,285 1,867,164 8,993,632 

 2. Dự phòng rủi ro cho vay khách 

hàng 
-341,374 -768,605 -1,163,325 -427,231 -394,720 

 VII. Chứng khoán đầu tư 8,723,719 6,036,944 7,905,783 -2,686,775 1,868,839 

 1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để 

bán 
8,722,334 6,038,842 7,907,681 -2,683,492 1,868,839 

2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày 

đáo hạn 
2,453     -2,453 0 

3. Dự phòng giảm giá chứng khoán 

đầu tư 
-1,068 -1,898 -1,898 -830 0 

VIII. Góp vốn, đầu tư dài hạn 736,402 518,515 523,295 -217,887 4,780 

1. Đầu tư vào công ty con       0 0 

2. Đầu tư vào công ty liên doanh       0 0 



10 

 3. Đầu tư dài hạn khác 736,402 523,684 528,464 -212,718 4,780 

 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn   -5,169 -5,169 -5,169 0 

 IX. Tài sản cố định 678,961 911,901 1,422,946 232,940 511,045 

 1. Tài sản cố định hữu hình 297,490 499,829 438,200 202,339 -61,629 

 2. Tài sản cố định thuê tài chính       0 0 

 3. Tài sản cố định vô hình 381,471 412,072 984,746 30,601 572,674 

 X. Bất động sản đầu tư       0 0 

 XI. Các tài sản khác 7,476,072 11,669,671 19,986,518 4,193,599 8,316,847 

 B. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 54,492,474 60,182,876 77,985,156 5,690,402 17,802,280 

 Tổng nợ phải trả 50,010,825 55,472,240 73,123,351 5,461,415 17,651,111 

 I. Các khoản nợ chính phủ và NHNN 

Việt Nam 
3,000,000 717,892 2,156,809 -2,282,108 1,438,917 

 II. Tiền gửi và vay các Tổ chức tín 

dụng khác 
11,958,013 9,550,829 17,734,742 -2,407,184 8,183,913 

III. Tiền gửi của khách hàng 30,113,315 35,121,557 40,900,135 5,008,242 5,778,578 

IV. Các công cụ tài chính phái sinh và 

các khoản nợ tài chính khác 
62,843     -62,843 0 

 V. Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của 

Chính phủ và các tổ chức tín dụng khác 
74,749 171,803 10,203 97,054 -161,600 

 VI. Phát hành giấy tờ có giá 3,755,794 8,877,273 10,372,002 5,121,479 1,494,729 

 VII. Các khoản nợ khác 1,046,111 1,032,886 1,949,460 -13,225 916,574 

 VIII. Vốn chủ sở hữu 4,481,649 4,710,636 4,861,805 228,987 151,169 

 1. Vốn của tổ chức tín dụng 3,977,512 4,253,384 4,192,998 275,872 -60,386 

 2. Quỹ của tổ chức tín dụng 128,915 114,688 268,944 -14,227 154,256 

 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái     -8,318 0 -8,318 

 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản       0 0 

 5. Lợi nhuận chưa phân phối 375,222 342,564 408,181 -32,658 65,617 

 IX. Lợi ích của cổ đông thiểu số           
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2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN 
HÀNG TMCP SÀI GÒN 

Bảng 2.2- Kết quả hoạt động kinh doanh của SCB  
trong 3 năm 2009 – 2011 

(ĐVT: Triệu đồng) 

CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 
Năm 

2010/2009 

Năm 

2011/2010 

1. Doanh số 385,588 679,983 911,265 294,395 231,282 

2. Các khoản giảm trừ -1,054 -669 -631 385 38 

3. Doanh số thuần 384,533 679,315 910,634 294,782 231,319 

4. Giá vốn hàng bán -300,936 -492,625 -712,891 -191,689 -220,266 

5. Lãi gộp 83,598 186,690 197,743 103,092 11,053 

6. Thu nhập tài chính 3,465 11,077 9,865 7,612 -1,212 

7. Chi phí tài chính -21,007 -34,300 -52,284 -13,293 -17,984 

- Trong đó: Chi phí lãi vay -17,141 -23,323 -34,841 -6,182 -11,518 

8.Chi phí bán hàng -15,549 -42,204 -52,579 -26,655 -10,375 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp -12,690 -22,356 -26,055 -9,666 -3,699 

10 Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 37,817 98,906 76,689 61,089 -22,217 

11. Thu nhập khác 1,136 2,254 2,242 1,118 -12 

12. Chi phí khác -574 -1,413 -1,031 -839 382 

13. Thu nhập khác, ròng 562 841 1,211 279 370 

13b. Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh       0 0 

14. Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 38,380 99,747 77,900 61,367 -21,847 

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -657 -9,634 -12,350 -8,977 -2,716 

16. Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại   110 121 110 11 

17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -657 -9,525 -12,229 -8,868 -2,704 

18. Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 37,723 90,222 65,671 52,499 -24,551 

19. Lợi ích cổ đông thiểu số   -3 197 -3 200 

20. Cổ đông của Công ty mẹ 37,723 90,225 65,475 52,502 -24,750 

21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu       0 0 

22. Lãi trên cổ phiếu pha loãng       0 0 
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Trong giai đoạn 2009 – 2010, trên thị trường ngân hàng xảy ra 

nhiều biến động. 

Sang năm 2010, lợi nhuận Ngân hàng TMCP Sài Gòn đạt 

90.225 triệu đồng, doanh thu đạt 679,983 triệu đồng. Trong cơ cấu 

doanh thu, doanh thu từ lãi vẫn chiếm tỷ trọng lớn (89,2%), chi phí 

của Ngân hàng TMCP Sài Gòn chủ yếu là chi trả lãi, chiếm 82,1% 

trong cơ cấu chi phí. 

Lợi nhuận của SCB có sự tăng trưởng rất lớn. Năm 2009 với 

mức lợi nhuận 37.723 triệu đồng tăng lên 90.222 triệu đồng trong 

năm 2010. Năm 2011 đạt 52.502 triệu đồng giảm so với năm 2010 là 

24.750 triệu đồng. Tuy nhiên bên cạnh đó ta thấy năm 2011 tổng thu 

là 911.265 triệu đồng cao hơn tổng thu của năm 2010 là 231.282 

triệu đồng nhưng lợi nhuận mang lại thì thấp hơn năm 2010. 

2.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 

2.3.1. Thực trạng về cơ cấu nguồn nhân lực 

Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn nhân lực của Ngân hàng theo độ tuổi và 

giới tính. 

Giới tính Tổng cộng Tỷ lệ  Nhóm 
tuổi Nam  Nữ ( người) (%) 

≤ 30      637  772               1,409          47  

31÷ 39    462  357                   819          27  

40 ÷ 49   281      231                  512          17  

≥ 50  172  75                   247            8  

Tổng số 1,552  1,435                2,987        100  

Nguồn: Phòng TCNS – Ngân hàng TMCP Sài Gòn, năm 2012. 

Đây là lực lượng lao động nòng cốt có đủ thời gian học tập bổ 

sung kiến thức, kinh nghiệm, sức khỏe để phục vụ công tác và tích 



13 

lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ quản lý, quản trị rủi ro để phát 

triển Ngân hàng ngày càng lớn mạnh. 

Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi và loại hợp đồng 

lao động. 

Loại hợp đồng lao động Tổng  Tỷ lệ 
Nhóm tuổi KXĐ 1 ÷ 3 năm  <1 năm cộng (%) 

≤ 30 623 636 0 1259 42 

31÷ 39 572 361 0 933 31 

40 ÷ 49 337 134 0 471 16 

≥ 50 255 69 0 324 11 

Tổng số 1787 1200 0 2987 100 

Nguồn:  Phòng TCNS – Ngân hàng TMCP Sài Gòn, năm 2012. 

Hầu hết CBNV được lựa chọn tuyển dụng và tiếp nhận vào 

Ngân hàng được ký Hợp đồng lao động. Nếu phân tích theo loai 

Hợp đồng lao động số lượng CBNV được ký hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn chiếm đa số trong lực lượng lao động (tỷ lệ 

chiếm 60%); Lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 

÷ 3 năm chiếm tỷ lệ 40 %. Ngân hàng không ký hợp đồng theo mùa 

vụ. Nếu phân tích theo độ tuổi thì lao động độ tuổi dưới 30 chiếm có 

tỷ lệ lao động được ký hợp đồng lao động dài hạn nhiều hơn các độ 

tuổi khác chiếm 20%, còn lại lao động từ 40 ÷ 49 chiếm tỷ lệ 19%, 

lao động ở độ tuổi từ 31 ÷ 39  tỷ lệ là 19 % còn lại là độ tuổi trên 50 

% chiếm tỷ lệ 8 % trên tổng số lao động.  

Qua phân tích cơ cấu lao động theo hợp đồng lao động và theo 

độ tuổi thì loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn và độ 

tuổi ≤ 30  chiếm tỷ lệ cao nhất trong lực lượng lao động. Điều này 

nói lên cơ cấu trẻ hóa lao động, những lao động trẻ Ngân hàng mới 

tuyển nên cần phải có thời gian làm việc để Ngân hàng có cơ sở ký 
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hợp đồng dài hạn, đây là nguồn lao động nòng cốt trong định hướng 

phát triển tương lai của Ngân hàng. 

2.3.2. Thực trạng phát triển trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ NNL 

Bộ phận công tác 
Phổ 

thông 
Trung 

cấp 
Đại 
học 

Cao 
học 

Tổng 
cộng 

Quản lý     98 34 132 

Quản lý trung gian     156 76 232 

kinh doanh     1436 140 1576 

Hỗ trợ kinh doanh 572 143 332   1047 

Tổng cộng 572 143 2022 250 2987 

Tỷ lệ ( %) 19% 5% 68% 8% 100% 

Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn và bộ 

phận công tác. 

Số liệu ở bảng và biểu đồ 2.3 cho thấy, trong số 2.987 CBNV, 

tỷ lệ CBNV có trình độ chuyên môn đại học là 2.022 người (chiếm tỷ 

lệ 68%), tiếp theo là trình độ cao học chiếm CBNV có trình độ cao 

học chuyên ngành 250 người (chiếm tỷ lệ 8 %), lực lượng lao động 

phổ thông là 572 người ( chiếm tỷ lệ 19 %).  

2.3.3. Thực trạng phát triển kỹ năng của nguồn nhân lực 

Bảng 2.6: Những kỹ năng đào tạo cho người lao động 

Stt Tên kỹ năng 

1 Tinh thần trách nhiệm 

2 Khả năng thích nghi 

3 Kỹ năng đàm phán 

4 Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả 

5 Kỹ năng giao tiếp và truyền thông 

6 Kỹ năng phát triển con người 
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Stt Tên kỹ năng 

7 Tính chủ động 

8 Sáng tạo và liên tục cải tiến 

9 Khả năng đánh giá và ra quyết định 

10 Quản lý quá trình thực hiện 

11 Khả năng lập kế hoạch và tổ chức 

12 Đánh giá vấn đề 

13 Giải quyết vấn đề 

14 Tư duy chiến lược 

15 Khả năng lãnh đạo 

16 Làm việc theo nhóm/tổ chức 

Nguồn: Trung tâm đào tạo 

Đa số các tân cử nhân vào làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn được bố trí là chuyên viên quan hệ khách hàng, các giao dịch 

viên, những cán bộ này thực hiện nhiệm vụ bán các sản phẩm/dịch 

vụ ngân hàng cho khách hàng. Nhưng bán cho ai? Bán như thế nào? 

Làm thế nào để khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của ngân 

hàng mình mà không chạy đến ngân hàng khác… đều là những vấn 

đề rất bỡ ngỡ với tân cử nhân.  

2.3.4. Thực trạng trình độ nhận thức của người lao động 

Những năm qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã chú ý đào tạo, 

nâng cao trình độ nhân thức cho người lao động bằng nhiều biện 

pháp: mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn và các lớp kỹ năng. 

Kết quả trong tổng số 2.987 lao động, có 250 lao động có trình độ trên 

đại học, 2022 lao động có trình độ đại học, 143 lao động có trình độ 

trung cấp và 572 lao động có trình độ phổ thông.  
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2.3.5. Thực trạng về nâng cao động cơ thúc đẩy người lao động 

- Chính sách lương, thưởng và phụ cấp 

Bảng 2.7: Hệ thống cấp hàm và Band lương của SCB 

 Dải lương Cấp hàm 
Band 10 Tổng giám đốc điều hành cao cấp (P) 

Band 9 Giám đốc điều hành (MD) 

Band 8 Phó chủ tịch điều hành cao cấp (SVP/EVP) 

Band 7 Phó chủ tịch điều hành (VP) 

Band 6 Trợ lý phó chủ tịch điều hành (AVP) 

 Dải lương Cấp hàm 
Band 5 Trưởng phòng cao cấp (SM) 

Band 4 Trưởng phòng (M) 

Band 3 Phó phòng (AM) 

Band 2 Chuyên viên (O) 

Band 1 Nhân viên (‘C) 

Nguồn: SCB 

- Về yếu tố tinh thần: 

- Tạo môi trường làm việc: 

2.3.6. Thực trạng về vấn đề sức khỏe của người lao động 

Hàng năm tổ chức luôn quan tâm đến tình trạng sức khỏe đối 

với người lao động bằng hình thức: định kỳ tháng 06 hàng năm Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ 

CBCNV của ngân hàng. Và số lượng CBCNV đi khám sức khỏe 

định kỳ theo yêu cầu đạt 100%. 

Bên cạnh đó ngân hàng còn có chương trình bảo hiểm chăm 

sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV.  

2.4.  NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRÊN 

2.4.1. Chưa chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao 

Công tác đào tạo thiếu bài bản, chưa đạt yêu cầu về số lượng 
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và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, gây lãng phí trong công tác 

đào tạo và đặc biệt chưa chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân 

lực có trình độ cao.   

2.4.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực chưa hoàn chỉnh 

Phát triển nguồn nhân lực thiếu trọng tâm. Chưa chú trọng 

công tác chuyển dịch cơ cấu chất lượng nguồn nhân lực theo hướng 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao, toàn diện (về trí lực, năng lực chuyên môn, thể lực và 

đạo đức) ở tất cả các cấp của nhân lực và gắn với chiến lược phát 

triển của ngân hàng trong thời kỳ hội nhập. 

2.4.3. Công tác hoạch định nguồn nhân lực chưa được 

chú trọng 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn chưa chú trọng tới việc hoạch định 

nguồn nhân lực, mà chỉ đơn thuần làm công tác thống kê, tính toán 

giản đơn về nguồn nhân lực. Vì vậy, về mặt nhận thức công tác 

hoạch định nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế.  

2.4.4. Quy chế tăng lương hàng năm bất cập, chưa thực sự 

thu hút người lao động gắn bó lâu dài 

 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN  

3.1.  CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Chiến lược phát triển của ngành ngân hàng và của 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Chiến lược phát triển của ngành ngân hàng: 

- Phát triển theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng dựa trên 

cơ sở công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến 
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- Phát triển loại hình ngân hàng bán lẻ với thị trường mục tiêu 

là khách hàng cá nhân  

- Phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, đa 

tiện ích, hàm lượng công nghệ cao 

- Mở rộng mạng lưới phân phối 

- Xu hướng phát triển các sản phẩm liên kết 

- Liên kết, hợp tác với các công ty công nghệ thông tin, tăng 

cường ứng dụng công nghệ cao vào sản phẩm dịch vụ 

- Mở rộng quan hệ đại lý, hợp tác kinh doanh, phát triển sản 

phẩm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các tổ chức tài chính 

nước ngoài 

- Khuynh hướng mua, bán, hợp nhất, sáp nhập để tăng khả 

năng cạnh tranh và quy mô hoạt động 

Chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn: 

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn tiếp tục và không ngừng hoàn 

thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình quản trị ngân hàng chuyên nghiệp, 

hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. 

- Củng cố và hoàn thiện các quy trình về quản lý rủi ro theo 

chuẩn mực và thông lệ quốc tế. 

- Phát triển khối khách hàng cá nhân với mục tiêu đưa Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn trở thành Ngân hàng thương mại cổ phần nằm 

trong top 5 tại thị trường bán lẻ Việt Nam trong phân khúc khách 

hàng trung - cao cấp và Ngân hàng nằm trong top 10 trong phân khúc 

khách hàng cao cấp. 

Trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường, xu hướng 

toàn cầu hóa nền kinh tế, Ngân hàng TMCP Sài Gòn nói riêng. Để 

đứng vững trong cơ chế thị trường, buộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

phải quan tâm đến công tác hoạch định nguồn nhân lực; đào tạo 
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nguồn nhân lực có trình độ cao; hoàn thiện công tác trả lương, tạo sự 

công bằng và có chính sách giữ chân người lao động; nâng cao trình 

độ nhận thức và sức khỏe cho người lao động. 

3.1.2. Xu hướng phát triển ngành Ngân hàng  

Hội nhập kinh tế quốc tế  

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật  

Đối với các ngân hàng thương mại, việc phát triển kênh phân 

phối cũng đang là một trong những giải pháp mang tính tiên quyết 

cho phát triển.  

Hiện nay, hệ thống các chi nhánh của ngân hàng đang là kênh 

phân phối truyền thống cung cấp tới khách hàng các dịch vụ khách 

hàng cá nhân riêng lẻ. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những kênh phân 

phối mới thông qua sự trợ giúp của công nghệ thông tin như ATM, 

Mobile Banking... 

Xu hướng của các ngân hàng hiện này vẫn là tiếp tục củng cố 

các kênh phân phối truyền thống, bao gồm: (1) Hệ thống các Chi 

nhánh; (2) NH Đại lý (Thường được áp dụng đối với các NHTM 

chưa có chi nhánh) và phát triển kênh phân phối hiện đại với ưu thế 

về nhiều mặt, bao gồm:  

- Các chi nhánh tự động hoá hoàn toàn.  

- Chi nhánh ít nhân viên 

- Ngân hàng điện tử (E Banking 

- Ngân hàng qua mạng 

3.1.3. Một số quan điểm có tính nguyên tắc khi phát triển 

nguồn nhân lực  

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phải dựa trên những 

nguyên tắc: 

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức 
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+ Phát triển phải đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của tổ chức và 

lợi ích của cá nhân 

+ Đào tạo và phát triển phải tạo động lực làm việc cao cho 

người lao động 

+ Phát triển nguồn nhân lực phải đảm bảo cơ cấu hợp lý phù 

hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan đơn vị.  

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

3.2.1. Giải pháp về công tác hoạch định nguồn nhân lực 

a. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 

b. Các chính sách thực hiện hoạch định nguồn nhân lực 

3.2.2. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực có trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ 

a. Dự báo nhu cầu đào tạo 

b. Đổi mới các loại hình đào tạo 

c. Xây dựng quy chế đào tạo 

3.2.3. Giải pháp phát triển kỹ năng cho người lao động 

Bảng 3.1: Bảng đào tạo kỹ năng cho các vị trí công việc 
Vị trí công việc 

Stt Tên kỹ năng 
Các 
GĐ/ 
phó 
GĐ 

Trưởng 
BP/ 

phòng 

Kiểm 
soát 
viên 

Chuyên 
viên 

Nhân 
viên 
vp 

1 Tinh thần trách nhiệm X X X x X 

2 Kỹ năng đàm phán X X X x  

3 Kỹ năng giao tiếp và truyền thông X X X x X 

4 Tư duy logic X X X   

5 Tinh thần phục vụ khách hàng X X X x X 

6 

Khả năng tác động và 

 gây ảnh hưởng đến người khác 
X X    
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Vị trí công việc 

Stt Tên kỹ năng 
Các 
GĐ/ 
phó 
GĐ 

Trưởng 
BP/ 

phòng 

Kiểm 
soát 
viên 

Chuyên 
viên 

Nhân 
viên 
vp 

7 Sáng tạo và liên tục cải tiến X X X x X 

8 Khả năng đánh giá và ra quyết định X X    

9 Khả năng lập kế hoạch và tổ chức X X X x  

10 Tính liêm trực trong công việc X X X x X 

11 Kỹ năng phân tích định lượng X X X x  

12 Khả năng lãnh đạo X X    

13 Làm việc theo nhóm/tổ chức X X X x  

14 Kỹ năng tiếp cận và khai thác KH X X  x  
 

3.2.4. Giải pháp nâng cao trình độ nhận thức cho người 

lao động 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn vẫn chưa được hiểu một cách đầy 

đủ, đúng nghĩa, nhất là chưa xác định rõ ràng về vị trí, vai trò, tầm 

quan trọng và cũng chưa có sự quan tâm đúng mức về việc nâng cao 

trình độ nhận thức về phát triển nguồn nhân lực 

Vậy, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phát 

triển nguồn nhân lực trong thời gian tới: 

- Phổ biến, tuyên truyền tầm quan trọng của công tác quản trị 

nguồn nhân lực cho toàn thể cán bộ công nhân viên. 

- Cần phải có sự thay đổi trong công tác quản trị nhân sự,  

- Cần phải có sự quan tâm đến bộ phận lao động mới tuyển 

dụng. 

- Quan tâm đến đội ngũ công nghệ thông tin của ngân hàng, 

giữ chân những nhân viên có trình độ về công nghệ thông tin. 
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- Nâng cao trình độ nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công 

nhân viên. 

- Nâng cao nhận thức đối với những nhà quản trị về công tác 

phát triển nguồn nhân lực. 

3.2.5. Giải pháp nâng cao động cơ thúc đẩy người lao động 

Động cơ thúc đẩy người lao động tham gia vào quá trình lao 

động bao gồm sự tác động của yếu tố vật chất và yếu tố tinh thần 

a. Bằng công tác tiền lương 

Bảng 3.3: Mức lương 

Mức lương Điều kiện Đối tượng 

Mức ”sàn” CBCNV chưa có kinh 

nghiệm, đáp ứng tối thiểu 

70% yêu cầu công việc 

CBCNV mới  vào 

chưa có kinh 

nghiệm, mới bổ 

nhiệm lên cấp bậc 

mới 

Từ ”sàn” đến ”trung 

bình” 

CBCNV đáp ứng 80% – 90% 

yêu cầu công việc 

Tất cả CBCNV 

Mức ”trung bình” CBCNV đủ năng lực, kinh 

nghiệm, thâm niên... đáp ứng 

100% yêu cầu công việc. 

Tất cả CBCNV 

Mức lương Điều kiện Đối tượng 

Từ mức ”trung bình” 

đến mức ”trần” 

CBCNV có thâm niên, kinh 

nghiệm tại vị trí, đảm nhận 

nhiều công việc hoặc dự án 

hơn yêu cầu của vị trí công 

việc đó, có tiềm năng và đủ 

tiêu chuẩn để chuẩn bị thăng 

tiến. 

Tất cả CBCNV 
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b. Bằng yếu tố tinh thần 

Yếu tố tinh thần đã được Ngân hàng TMCP Sài Gòn xây dựng 

như: Chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho 

CBNV và người thân, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao...  

c. Tạo môi trường làm việc thuận lợi 

Môi trường này bao gồm: môi trường tự nhiên, môi trường 

tâm lý, môi trường văn hoá. 

- Đối với môi trường tự nhiên, đơn vị cần phải có sự đầu tư về 

máy móc thiết bị để nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động, 

đáp ứng đầy đủ những trang thiết bị cần thiết để người lao động làm 

việc thoải mái và hiệu quả 

- Đối với môi trường văn hóa: đơn vị cần xây dựng một quy 

định của riêng mình và đảm bảo tất cả các công nhân viên phải thực 

hiện theo quy định chung.  

- Môi trường tâm lý 

3.2.6. Nâng cao trình độ sức khỏe nguồn nhân lực 

- Duy trì việc khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. 

- Duy trì chế độ bảo hiểm cho người lao động, đó cũng được 

coi như một món quà tinh thần mà Ngân hàng TMCP Sài Gòn dành 

cho người lao động.   

- Xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng lao động. Cần chú ý về 

chiều cao, cân nặng của người lao động đối với từng bộ phận.  

- Triển khai trên toàn hệ thống, phổ biến, tuyên truyền về tầm 

quan trọng của sự nghiệp bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường, phát 

huy những nổ lực rèn luyện thể dục – thể thao. 
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3.3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Luận văn “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn”để có hiệu quả khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn tổ 

chức triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Xây dựng  chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp 

với chiến lược kinh doanh của ngân hàng. 

2. Xây dựng và hoàn thiện đầy đủ các văn bản, các quy định, 

các tiêu chuẩn liên quan và thực hiện tốt các giải pháp phát triển 

nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn trong thời gian tới, 

gồm: 

- Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực; 

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao; 

- Phát triển kỹ năng cho người lao động; 

- Nâng cao động cơ thúc đẩy nguồn nhân lực; 

- Nâng cao trình độ nhận thức nguồn nhân lực; 

- Nâng cao sức khỏe cho nguồn nhân lực. 

3. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế cùng với công cuộc 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Phát triển nguồn nhân lực 

có tầm quan trọng mà lợi ích nó mang lại cho doanh nghiệp là rất 

lớn. Vì vậy, cần phải tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao 

trình độ nhận thức cho cán bộ công nhân viên, đặc biệt là những nhà 

quản trị trung cao cấp. Đồng thời, không ngừng nêu cao tinh thần 

học hỏi, chấp hành các quy định của nhà nước cũng như của cơ quan, 

mọi người sẽ phát huy hết khả năng của mình cả về thể lực và trí lực, 

nhằm cống hiến sức lao động của mình để Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn ngày càng phát triển bền vững.  

 

 


