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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Nguồn nhân lực là tài sản quan trọng nhất của mỗi quốc gia, 

quyết định sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khẳng định vị thế 
dân tộc trên trường quốc tế. Trong mỗi doanh nghiệp nhân lực là đầu 
vào quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh 
nghiệp. Các nhà kinh tế đã chỉ ra rằng hiệu quả làm việc của người 
lao động phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó động lực làm việc 
là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng thúc đẩy người lao động hăng 
hái, say mê, nỗ lực làm việc. 

Với hơn 17 năm kinh nghiệm, CTCP Công nghệ Gỗ Đại 
Thành là một trong những đơn vị dẫn đầu trong kinh doanh xuất 
nhập khẩu tổng hợp và cung ứng sản phẩm gỗ trong nhà và ngoài trời 
tại Việt Nam và thị trường quốc tế. Để Công ty ngày càng phát triển 
thì việc duy trì đội ngũ nhân viên trung thành, tài giỏi, năng động là 
rất cần thiết. Muốn làm được điều này thì công tác tạo động lực làm 
việc cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm 
và khai thác hợp lý. Xuất phát từ những yêu cầu trên cùng với tâm 
huyết của bản thân muốn đóng góp xây dựng cho sự phát triển nguồn 
nhân lực của Công ty, luận văn “Tạo động lực làm việc cho người 
lao động tại công ty Cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành” được 
thực hiện nhằm tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo 
động lực làm việc cho người lao động tại đơn vị. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
Thứ nhất, luận văn hệ thống hoá những lý luận căn bản về 

tạo động lực làm việc cho người lao động trong các tổ chức. 
Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng công tác tạo động lực 

làm việc cho người lao động tại Công ty trong thời gian vừa qua. 
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Thứ ba, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tạo động lực 
cho người lao động tại Công ty. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: xác định nhu cầu của người lao động 

trong Công ty, có so sánh với các biện pháp tạo động lực ở các doanh 
nghiệp khác. Trên cơ sở đó đánh giá mức độ thoả mãn của người lao 
động, cách kích thích các nhu cầu mới để tăng động lực làm việc. 

Phạm vi nghiên cứu: 
Về không gian: nghiên cứu về hệ thống tạo động lực cho 

người lao động tại Công ty Cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành. 
Về thời gian: đề tài nghiên cứu những vấn đề về tạo động lực 

làm việc cho người lao động ở Công ty từ năm 2010 đến năm 2012, 
các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa từ nay đến năm 2015. 
 4. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu là 
phương pháp tổng hợp, thống kê, điều tra mẫu bằng bảng câu hỏi và 
phỏng vấn, phân tích so sánh định tính và định lượng. 
 5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham 
khảo, phụ lục, nội dung luận văn chia làm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về tạo động lực làm việc 
cho người lao động. 
Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho 
người lao động tại CTCP Công nghệ Gỗ Đại Thành. 
Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao 
động tại CTCP Công nghệ Gỗ Đại Thành. 

 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  
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CHƯƠNG 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM 

VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1.1.1.  Nhu cầu 
Nhu cầu được hiểu là một hiện tượng tâm lý của con người, 

là đòi hỏi, mong ước của con người xuất phát từ những nguyên  nhân 
khác nhau. Nhu cầu rất đa dạng, gồm nhiều loại khác nhau: nhu cầu 
vật chất, nhu cầu tinh thần, nhu cầu thiết yếu, nhu cầu không thiết 
yếu, nhu cầu trước mắt và nhu cầu lâu dài. 

1.1.2. Động cơ thúc đẩy 
Động cơ ám chỉ những nỗ lực bên trong lẫn bên ngoài của 

một con người, có tác dụng khơi dậy lòng nhiệt tình và sự kiên trì 
theo đuổi một cách thức hành động đã xác định. Động cơ làm ảnh 
hưởng tới hiệu suất công việc của nhân viên. Vì vậy, một phần trong 
công việc của nhà quản trị là phải hướng những động cơ đó vào việc 
hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức. 

1.1.3. Động lực làm việc 
Động lực được hiểu là sự khát khao tự nguyện của người lao 

động nhằm tăng cường sự nỗ lực trong công việc để đạt được những 
mục tiêu của cá nhân và mục tiêu chung của doanh nghiệp. 
1.2. CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY 

1.2.1. Thuyết phân cấp nhu cầu 
Thuyết phân cấp nhu cầu của Abraham Maslow cho rằng con 

người được thúc đẩy bởi nhiều nhu cầu khác nhau và những nhu cầu 
này được phân cấp theo năm thứ bậc theo một trật tự xác định. 

- Nhu cầu sinh lý 
- Nhu cầu an toàn 
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- Nhu cầu quan hệ xã hội 
- Nhu cầu được tôn trọng 
- Nhu cầu tự hoàn thiện  
Theo học thuyết của Maslow thì những nhu cầu cơ bản nhất 

cần phải được thỏa mãn trước những nhu cầu ở bậc cao hơn và nó 
được thực hiện theo một trật tự xác định 

1.2.2. Thuyết ERG 
Thuyết ERG của Clayton Aldefer đã xác định 3 nhóm nhu 

cầu cơ bản của con người như sau: 
§ Những nhu cầu về sự sinh tồn (Existence needs 
§ Những nhu cầu về quan hệ giao tiếp (Relatedness needs)  
§ Những nhu cầu về sự phát triển (Growth needs) 
Thuyết phân cấp nhu cầu giúp cho việc giải thích tại sao mà 

các tổ chức tìm những cách thức khác nhau để nhận biết nhân viên 
của mình đang dừng ở nhu cầu nào để từ đó khuyến khích sự tham 
gia của họ vào việc đưa ra quyết định. 

1.2.3. Thuyết hai yếu tố 
Frederick Herzberg đã phát triển một thuyết động cơ thúc 

đẩy phổ biến khác là thuyết hai yếu tố. Nằm giữa hai yếu tố (F. 
Herzberg gọi là yếu tố duy trì và yếu tố thúc đẩy) là sự trung lập, 
điều đó có nghĩa là nhân viên không thể hiện rõ sự thỏa mãn hay 
không thỏa mãn của mình. F. Herzberg tin rằng hai yếu tố hoàn toàn 
khác nhau này đã góp phần tạo nên hành vi của nhân viên và ảnh 
hưởng đến thái độ của họ đối với công việc.  

1.2.4.  Lý thuyết thúc đẩy theo nhu cầu 
Lý thuyết thúc đẩy theo nhu cầu được phát triển bởi David 

Mc Clelland. Lý thuyết này cho rằng có một số nhu cầu nhất định 
cần phải có trong đời sống cá nhân. Ba nhu cầu thường gặp nhất là: 
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§ Nhu cầu đạt được thành công 
§ Nhu cầu hội nhập 
§ Nhu cầu về quyền lực 
1.2.5. Thuyết công bằng 
Được phát triển bởi J.Stacy Adams, thuyết công bằng cho 

rằng con người được khuyến khích tìm kiếm sự công bằng xã hội 
trong các phần thưởng mà họ kỳ vọng đối với thành tích. Theo thuyết 
công bằng, nếu con người nhận được sự đãi ngộ công bằng với người 
khác trong cùng một mức đóng góp, họ sẽ tin rằng họ được đối xử 
công bằng.  

1.2.6.  Thuyết kỳ vọng  
Thuyết kỳ vọng được biết đến qua công trình của Victor 

Vroom, cho rằng động cơ thúc đẩy phụ thuộc vào sự mong đợi của 
các cá nhân về khả năng thực hiện nhiệm vụ của họ và về việc nhận 
được các phần thưởng mong muốn.  

1.2.7.  Lý thuyết về sự tăng cường 
Thuyết tăng cường (củng cố) chỉ ra rằng hành vi là một chức 

năng chịu sự chi phối của hậu quả (phần thưởng hay hình phạt). 
Những hành vi được khen thưởng là những hành vi được khuyến 
khích lặp lại, còn những hành vi bị phạt là những hành vi cần tránh. 
1.3. CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1.3.1. Tạo động lực làm việc bằng công cụ đánh giá 
thành tích 

Đánh giá thành tích là sự đánh giá có hệ thống và chính thức 
tình hình thực hiện công việc của người lao động trong quan hệ so 
sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng từ trước và thảo luận đánh 
giá đó với người lao động. 
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Đánh giá thành tích công bằng và hiệu quả là nhân tố động 
viên hàng đầu đối với người lao động. Mặc dù vật chất là quan trọng, 
nhưng những gì người lao động quan tâm còn là sự ghi nhận của 
người quản lý khi họ hoàn thành công việc một cách xuất sắc.  

1.3.2. Tạo động lực làm việc bằng chính sách khen 
thưởng 

Được khen thưởng là một nhu cầu quan trọng của hầu hết 
mọi người. Nói một cách đơn giản, khen thưởng biểu dương là xác 
nhận và đánh giá cao công sức đóng góp của cá nhân đối với cơ 
quan. Tất cả chúng ta đều thích khen thưởng khi chúng ta hoàn thành 
một việc gì đó xứng đáng. 

Khoản tiền thưởng được sử dụng đúng cách, kịp thời sẽ có 
tác dụng thôi thúc lòng nhiệt huyết, sự nỗ lực phấn đấu của người lao 
động để thi đua hoàn thành kế hoạch, đồng thời góp phần quán triệt 
nguyên tắc phân phối theo lao động trong công tác tổ chức tiền 
lương, tạo điều kiện để đảm bảo hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích của 
nhà nước, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích của cá nhân người lao 
động.  

1.3.3. Tạo động lực làm việc thông qua công tác đào tạo 
Đào tạo là hoạt động nhằm duy trì và nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực của tổ chức, là điều kiện quyết định để các tổ chức 
có thể đứng vững và thắng lợi trong môi trường cạnh tranh. 

Việc tạo cơ hội được tiếp tục học tập, đào tạo cho người lao 
động sẽ là yếu tố đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, bền vững của cá 
nhân, sẽ tạo cho người lao động cảm giác về vai trò quan trọng của 
mình với doanh nghiệp và cũng cho thấy được mối quan tâm lâu dài 
của doanh nghiệp đối với họ. Từ đó tạo ra sự gắn bó chặt chẽ và thái 
độ lao động tích cực của người lao động. 
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1.3.4. Tạo động lực làm việc bằng thăng tiến hợp lý 
Thăng tiến được hiểu là đạt được một vị trí cao hơn trong tập 

thể. Tạo động lực làm việc cho người lao động bằng sự thăng tiến 
hợp lý là việc dùng sự thăng tiến để kích thích, thúc đẩy, nâng cao 
tính tích cực làm việc của người lao động. 

Tạo động lực làm việc cho người lao động bằng sự thăng 
tiến hợp lý được các nhà quản trị thực hiện bằng cách vạch ra những 
nấc thang, vị trí kế tiếp cho họ phấn đấu; đưa ra những tiêu chuẩn, 
tiêu chí để người lao động biết và phấn đấu; xem xét đến việc bổ 
nhiệm vượt bậc, bổ nhiệm trước thời hạn… Nhà quản trị cần phải 
thực hiện tốt việc quy hoạch đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng trình độ 
chuyên môn và phát triển năng lực quản lý trước khi đề bạt, bố trí 
chức vụ mới. 

1.3.5. Tạo động lực bằng cải thiện điều kiện làm việc 
Điều kiện làm việc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức 

độ tiêu hao sức lực của người lao động trong quá trình tiến hành sản 
xuất. Trong đó mức độ tiêu hao sức lực và trí lực của người lao động 
phụ thuộc vào hai nhóm nhân tố chính, đó là tính chất công việc và 
tình trạng vệ sinh môi trường làm việc.  

Cải thiện điều kiện làm việc không những bảo vệ sức khỏe, 
tránh bệnh nghề nghiệp cho người lao động mà còn nâng cao năng 
suất lao động và chất lượng sản phẩm.  

Tùy vào khả năng tài chính của doanh nghiệp mà nhà quản 
lý không ngừng tạo môi trường làm việc thuận lợi. Trong quá trình 
làm việc, tạo ra những điều kiện làm giảm mức độ căng thẳng, mệt 
mỏi cho người lao động. Có như vậy, người lao động càng gắn bó 
với doanh nghiệp của mình hơn. 
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1.3.6. Tạo động lực làm việc bằng cách thiết kế công việc 
mang tính thúc đẩy 

a. Các yếu tố thúc đẩy của công việc 
Theo mô hình đặc điểm công việc, công việc sẽ trở nên tạo 

động lực nhiều hơn nếu chúng có nhiều sự đa dạng về kĩ năng, xác 
định nhiệm vụ, ý nghĩa nhiệm vụ, quyền tự chủ và sự phản hồi. 

b. Các phương pháp tiếp cận để thiết kế công việc mang 
tính thúc đẩy 

- Luân chuyển công việc 
- Sự mở rộng công việc 
- Làm phong phú công việc 
1.3.7. Tạo động lực làm việc bằng phong cách lãnh đạo 
Phong cách lãnh đạo là kiểu hoạt động đặc thù của người 

lãnh đạo được hình thành trên cơ sở kết hợp chặt chẽ và tác động qua 
lại biện chứng giữa yếu tố tâm lý chủ quan của người lãnh đạo và 
yếu tố môi trường xã hội trong hệ thống quản lý. 

Theo Kurt Lewin, có 3 loại phong cách lãnh đạo cơ bản : 
+ Phong cách lãnh đạo độc đoán 
+ Phong cách lãnh đạo dân chủ 
+ Phong cách lãnh đạo tự do 
Phong cách lãnh đạo có ảnh hưởng to lớn đến tinh thần thái 

độ của người lao động hay bầu không khí tâm lý chung của tập thể, 
tổ chức, doanh nghiệp.  
1.4. Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM 
VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1.4.1. Đối với người lao động 
1.4.2. Đối với tổ chức 
1.4.3. Đối với xã hội 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CTCP CÔNG NGHỆ  
GỖ ĐẠI THÀNH 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GỖ 
ĐẠI THÀNH 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ 
phần Công nghệ Gỗ Đại Thành 

a. Tên, địa chỉ Công ty 
b. Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng của Công ty 
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 
2.1.4. Đặc điểm nguồn lực của Công ty có ảnh hưởng đến 

tạo động lực làm việc cho người lao động 
a. Nguồn lực lao động 
Hiện nay, Công ty đang hoạt động với sự điều hành của 

2.336 cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, đặc trưng của công ty là sản 
xuất theo mùa vụ nên lao động hiện có trong Công ty biến động 
thường xuyên, đặc biệt là đối với số công nhân trực tiếp sản xuất.  

Thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong Công 
ty năm 2012 là 2,5 triệu đồng. 

b. Nguồn lực về cơ sở vật chất 
Công ty được các thành viên góp vốn và sáng lập giao quản 

lý và sử dụng 10.000m2 diện tích đất đai. Công ty đã bố trí lắp ráp 
nhà xưởng, kho bãi một cách khoa học, hợp lý. 

c. Tình hình tài chính 
d. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 
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2.2. ĐIỀU TRA KHẢO SÁT CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC 
LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CTCP CÔNG NGHỆ 
GỖ ĐẠI THÀNH 

2.2.1. Xây dựng bảng câu hỏi điều tra 
2.2.2. Phương pháp chọn mẫu và xử lý dữ liệu 
Tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để tiến 

hành điều tra, khảo sát. Cấu trúc chọn mẫu theo cấu trúc nhân lực 
Công ty. 

2.2.3. Khảo sát ý kiến của người lao động về công tác tạo 
động lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành 

Qua phiếu khảo sát ta thu được thông tin về những yếu tố tạo 
nên động lực tại các bộ phận trong Công ty có trật tự ưu tiên như sau: 

Bảng 2.6: Bảng kết quả điều tra 

TT Cán bộ quản lý Nhân viên  
văn phòng 

Công nhân  
sản xuất 

1 Cơ hội thăng tiến Chính sách khen 
thưởng 

Chính sách khen 
thưởng 

2 Chính sách khen 
thưởng Chính sách đào tạo Cải thiện điều kiện 

làm việc 
3 Phong cách lãnh 

đạo Đánh giá thành tích Chính sách đào tạo 

4 Đánh giá thành tích Thăng tiến Đánh giá thành tích 
5 

Chính sách đào tạo Thiết kế công việc 
mang tính thúc đẩy 

Phong cách lãnh 
đạo 

6 Cải thiện điều kiện 
làm việc 

Phong cách lãnh 
đạo 

Thiết kế công việc 
mang tính thúc đẩy 

7 Thiết kế công việc 
mang tính thúc đẩy 

Cải thiện điều kiện 
làm việc Thăng tiến 

(Nguồn : Xử lý số liệu năm 2013) 
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2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CTCP CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI 
THÀNH 

2.3.1. Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng đánh giá thành tích người lao động 

Trong 3 năm qua (2010-2012), Công ty đã ghi nhận và biểu 
dương những thành tích đạt được của tập thể và cá nhân trong phong 
trào thi đua, Công ty trao tặng giấy khen cho 55 tập thể và cá nhân có 
thành tích hoàn thành xuất sắc công tác được giao.  

Qua kết quả khảo sát có thể thấy rằng công tác đánh giá 
thành tích tại Công ty được thực hiện khá thường xuyên. Đa số cán 
bộ quản lý cho rằng việc đánh giá khách quan, khoa học, công bằng 
với mức độ hài lòng bình quân là 3,43 còn đối với nhân viên văn 
phòng thì mức độ hài lòng bình quân là 2,78 và công nhân trực tiếp 
là 2,46. Cán bộ quản lý đồng ý rằng kết quả đánh giá phản ánh tương 
đối đầy đủ, chính xác, được sử dụng để xét lương, thưởng, đề bạt; 
trong khi nhân viên văn phòng chưa hài lòng và đa số không có ý 
kiến gì nhiều về kết quả đánh giá này; còn đối với công nhân sản 
xuất thì họ không đồng ý với kết quả đánh giá và phần đông cho rằng 
hệ thống đánh giá chưa phản ánh đúng thành tích của họ, dẫn đến 
công nhân sản xuất cảm thấy thật sự không công bằng. 

2.3.2. Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng chính sách khen thưởng tại Công ty 

Quỹ khen thưởng của Công ty được hình thành từ việc trích 
quỹ tiền lương, trích tối đa không quá 15% tổng quỹ lương thực hiện. 
Công ty đã đa dạng hóa, áp dụng nhiều hình thức khen thưởng khác 
nhau như: thưởng lao động tiên tiến, thưởng sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật, tiền thưởng cuối năm. 
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Qua kết quả điều tra có thể thấy rằng chính sách khen thưởng 
của Công ty chưa thỏa mãn nhu cầu của người lao động. Tuy nhiên, 
với bộ phận quản lý và nhân viên văn phòng thì chính sách này cũng 
có thể tạm chấp nhận được. Còn với đa số công nhân trực tiếp thì vẫn 
chưa hài lòng. Điều này xuất phát từ thực tế là tỷ lệ chia thưởng cho 
đối tượng cán bộ quản lý còn ở mức cao, chênh lệch quá nhiều so với 
đối tượng công nhân sản xuất. 

2.3.3. Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng công tác đào tạo tại Công ty 

Công ty vẫn chưa chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn 
nâng cao tay nghề cho công nhân sản xuất; đào tạo các kỹ năng về 
quản lý cho cán bộ quản lý, các kỹ năng marketing cho cán bộ nhân 
viên thị trường vẫn còn sơ sài; chưa có kế hoạch tập huấn an toàn lao 
động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa doanh nghiệp. 

Theo kết quả khảo sát, đa số cán bộ quản lý và nhân viên văn 
phòng khi bắt đầu làm việc tại Công ty thì đều được huấn luyện các 
kiến thức để hiểu và đáp ứng được những yêu cầu của vị trí công 
việc đó. Song song đó, những người công nhân sản xuất đảm bảo 
được tốt công việc của mình còn được đưa đi đào tạo để phát triển 
tay nghề, kỹ năng và trình độ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người lao 
động không hài lòng với chính sách đào tạo tại Công ty. Có lẽ một 
phần do họ chưa thực sự quan tâm đến công việc và các chính sách 
nhưng điều quan trọng là Công ty cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân 
mà có biện pháp khắc phục những vấn đề trên. 

2.3.4. Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng sự thăng tiến hợp lý 

Trong quá trình khảo sát, tác giả nhận thấy Công ty đã đưa ra 
các chỉ tiêu để người lao động nắm rõ và làm việc tích cực hơn, hăng 
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say hơn vì họ có hướng đi và có mục tiêu để phấn đấu. Thế nhưng đa 
số công nhân sản xuất cho rằng công việc nhàm chán, không có động 
lực phấn đấu và họ cũng không có nhiệt huyết để cùng gắn bó lâu dài 
với công việc trong Công ty. Những vấn đề này có thể là do đánh giá 
cá nhân của họ, nhưng cũng có thể do một phần Công ty không triển 
khai rõ ràng các chỉ tiêu thăng tiến cho người lao động. 

2.3.5. Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng cải thiện điều kiện làm việc 

Trong những năm vừa qua, ban lãnh đạo Công ty đã luôn 
chú trọng đến việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. 

Thứ nhất, Công ty thực hiện chuyển giao công nghệ, đưa 
công nghệ mới vào sản xuất, đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị mới, 
cung cấp, trang bị các phương tiện làm việc phù hợp cho người lao 
động. 

Thứ hai, Công ty quan tâm cải thiện môi trường làm việc 
bằng cách vệ sinh cảnh quan môi trường làm việc sạch và đẹp, bố trí 
các công đoạn sản xuất hợp lý, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đẩy 
mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động.  

Thứ ba, Công ty cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, thực 
hiện tốt chế độ thông tin. Công ty chú trọng đến việc nâng cấp, hoàn 
thiện mạng máy tính, cài đặt và vận hành có hiệu quả các phần mềm 
quản trị sản xuất, quản lý nhân sự và quản lý tài chính kế toán, xây 
dựng website. 

Đại Thành là Công ty sản xuất nên điều kiện về vệ sinh, an 
toàn và bảo hộ lao động là rất cần thiết. Vì thế Công ty đã đầu tư khá 
đầy đủ về các thiết bị vệ sinh an toàn và bảo hộ lao động cho người 
lao động. Đa số người lao động đánh giá hệ thống trang thiết bị đầy 
đủ và tốt. Tuy nhiên, đa số công nhân trực tiếp sản xuất cho rằng môi 
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trường làm việc vẫn còn ô nhiễm, vì trong quá trình tác chế gỗ thì 
bụi gỗ phát sinh ra nhiều. Bên cạnh đó do không gian làm việc không 
quá lớn nên thao tác và tiếng ồn của các quy trình sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến nhau. Để tất cả người lao động yên tâm sản xuất thì Công ty 
cần phải thực sự tiếp thu ý kiến phản hồi của người lao động để từ đó 
thay đổi và cải thiện hơn nữa. 

2.3.6. Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng cách thiết kế công việc mang tính thúc đẩy 

Trong những năm qua lãnh đạo Công ty chưa thật sự quan 
tâm đến công tác thiết kế công việc. Phần lớn lao động trong Công ty 
có trình độ tương đối thấp, đặc biệt là đội ngũ công nhân sản xuất. Do 
đó, Công ty đã tiếp cận thiết kế công việc bằng cách đơn giản hóa công 
việc. 

Việc luân chuyển lao động trong Công ty cũng chỉ thực hiện 
trong phạm vi bộ phận nhỏ, áp dụng cho những công việc có tính 
chất tương đồng về mặt chuyên môn nghiệp vụ nhưng khác vị trí 
công tác.  

Theo kết quả điều tra cho thấy: Cán bộ quản lý rất hài lòng 
với công việc hiện tại của mình, còn đối với nhân viên văn phòng thì 
cũng tạm chấp nhận và có thể gắn bó với công việc này trong một 
thời gian nhất định nào đó. Việc luân chuyển vị trí công tác cho 
người lao động chưa được Công ty thực hiện thường xuyên. Đa số 
công nhân sản xuất không thấy hứng thú với công việc hiện tại và 
cảm thấy rất nhàm chán, đơn điệu. Vì vậy ban lãnh đạo cần khắc 
phục tình trạng này, tạo cơ hội cho người công nhân học hỏi những 
kỹ năng mới, gánh vác nhiều trách nhiệm hơn nhằm phá vỡ tính đơn 
điệu khi thực hiện công việc. 
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2.3.7. Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng phong cách lãnh đạo 

Ban lãnh đạo Công ty khá quan tâm đến người lao động, 
thường xuyên tiếp xúc để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người lao 
động mà từ đó có những điều chỉnh bổ sung kịp thời các chính sách, 
chế độ để thỏa mãn nhu cầu của người lao động. 

Quan hệ giữa những người lao động trong Công ty khá tốt 
đẹp, một Công ty chỉ thực sự cạnh tranh mạnh mẽ, có thể phát triển 
khi nội bộ Công ty thực sự đoàn kết. Tuy nhiên, dựa vào những đánh 
giá trên Bảng 2.9 có thể thấy người lao động chưa cảm nhận được sự 
quan tâm chu đáo của ban lãnh đạo. Phương pháp lãnh đạo vẫn còn 
nhiều hạn chế, cần tiếp xúc nhiều để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng 
của người lao động mà từ đó có những điều chỉnh bổ sung kịp thời 
những chính sách, chế độ để thỏa mãn nhu cầu của người lao động. 
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC 
LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CTCP CÔNG 
NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH 

2.4.1. Thành công 
2.4.2. Hạn chế 

2.5. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG 
CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO 
ĐỘNG  TẠI CÔNG TY 

2.5.1. Nguyên nhân xuất phát từ tình hình chung của 
ngành chế biến lâm sản  

2.5.2. Nguyên nhân xuất phát từ tình hình tăng trưởng 
và phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty 

2.5.3. Nguyên nhân xuất phát từ phía người lao động 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO 
ĐỘNG TẠI CTCP CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH TRONG 

THỜI GIAN TỚI 
3.1. CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Xu thế phát triển của nền kinh tế tri thức và toàn 
cầu hóa 

Sự phát triển của nền kinh tế tri thức và toàn cầu hóa biến 
con người thành mũi nhọn tạo sức mạnh cạnh tranh cho một công ty. 
Trước tình hình đó, đòi hỏi nhà quản trị phải có thay đổi trong quản 
lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị ngồn nhân lực, đáp ứng 
ngày càng cao nhu cầu của người lao động.  

3.1.2. Thách thức từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp 
của Công ty trên cùng địa bàn 

Các doanh nghiệp chế biến gỗ phát triển ồ ạt trong nước dẫn 
đến thiếu hụt lao động, đội ngũ công nhân lành nghề và thợ bậc cao 
nên xảy ra sự cạnh tranh giành giật lao động trong ngành.  

Các doanh nghiệp trong ngành luôn xem việc tạo động lực 
làm việc cho người lao động là vấn đề quan trọng để phát huy, khai 
thác những nguồn lực hiện có, giúp các doanh nghiệp khắc phục 
được những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài. 

3.1.3. Xu hướng nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người lao động 

Nhu cầu của người lao động ngày càng cao, công nhân viên 
đòi hỏi ngày càng cao nơi nhà quản trị. Người lao động ngày nay 
không chỉ được động viên bởi yếu tố tiền bạc mà còn nhiều yếu tố 
khác nữa. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp có những giải pháp để 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người lao động.  
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3.1.4. Căn cứ vào mục tiêu của Công ty trong thời gian tới 
Xây dựng CTCP Công nghệ Gỗ Đại Thành là một Công ty 

có uy tín, là địa chỉ tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước. 
3.1.5. Một số yêu cầu đối với việc hoàn thiện công tác tạo 

động lực làm việc cho người lao động 
3.2. MỤC TIÊU CỦA CÁC GIẢI PHÁP 

Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao 
động tại CTCP Công nghệ Gỗ Đại Thành trong thời gian tới. 

Phát huy hết những khả năng sáng tạo và cống hiến của 
người lao động nhằm tăng năng suất lao động từ đó cắt giảm chi phí 
sản xuất và mang lại lợi nhuận ngày càng cao cho Công ty. 
3.3. CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
GỖ ĐẠI THÀNH 

3.3.1. Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng đánh giá thành tích 

Về phương pháp đánh giá: Tác giả đề xuất sử dụng phương pháp 
Thang đo đánh giá đồ họa để đánh giá thành tích cho người lao động.  

Quy trình đánh giá:  
       
 
 
 
 
 

 
Hình 3.1: Quy trình đánh giá thành tích người lao động 

Người lao động điền thông 
tin vào bản đánh giá 

Họp công khai, lấy ý kiến 
người lao động và những 
người làm cùng để điều 

chỉnh mức đánh giá 

 
Thông báo kết quả đánh 

giá 

Người quản lý đánh giá & 
hoàn thiện bản đánh giá 
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Ngoài ra, cần phải sử dụng các tiêu chí riêng để đánh giá 
cho từng đối tượng: cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng và công 
nhân sản xuất. 

Dựa vào kết quả đánh giá, cộng tất cả số điểm đó lại rồi phân 
loại lao động theo tiêu thức sau: 

Bảng 3.4: Đánh giá phân loại người lao động 
STT Tổng điểm Loại lao động 

1 85 – 100 Xuất sắc 
2 70 – 84 Giỏi 
3 55 – 69 Khá 
4 40 – 54 Trung bình 
5 < 40 Yếu 
Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, công tác đánh giá thành tích 

mang tính thúc đẩy khi tiếp cận theo hướng quản trị vì thế cần phải 
thúc đẩy theo cách tiếp cận này bằng cách tăng cường sự thảo luận 
và phản hồi thông tin.  

3.3.2. Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng chính sách khen thưởng 

Khi những người lao động đạt được thành tích thì Công ty 
phải biết cách khen thưởng kịp thời và phải được làm thường xuyên 
chứ đừng để đến cuối năm như việc bầu chọn lao động xuất sắc, 
người có nhiều sáng kiến, nhân viên bán hàng giỏi,… Đồng thời, 
Công ty phải chú ý công nhận và khen thưởng những người lao động 
không nằm trong diện lao động xuất sắc nhưng luôn hoàn thành 
nhiệm vụ được giao và gắn bó với Công ty. 

Trên cơ sở đánh giá phân loại lao động ở Bảng 3.4, tác giả 
đưa ra mức thưởng của Công ty trong thời gian tới cho người lao 
động như sau: 
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Bảng 3.6: Mức thưởng đề nghị của Công ty trong thời gian đến 
Loại lao động Thưởng so với lương cơ bản 

Xuất sắc 5% 
Giỏi 3% 
Khá 1% 
Trung bình 0% 
Yếu 0% 

Thưởng phạt công minh, kịp thời với những hình thức 
thưởng phạt cụ thể, đúng mức đối với người lao động. Điều đó khiến 
cho họ nhận thấy sự đóng góp của họ luôn được ghi nhận.  

Hình thức thưởng có thể phong phú hơn, ví dụ ngoài thưởng 
bằng tiền, có thể thưởng bằng các hình thức khác như bằng hiện vật, 
các khóa học cho người lao động hoặc con em của họ… để khuyến 
khích người lao động làm việc.  

3.3.3. Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng công tác đào tạo 

a. Hướng dẫn cho người lao động mới được tuyển dụng 
hội nhập vào môi trường làm việc của Công ty 

Giai đoạn 1, Công ty cho người lao động biết tất cả những 
thông tin mà họ cần biết tổng quan về Công ty như nội quy, chính 
sách, thủ tục, lương bổng, phúc lợi, an toàn lao động, mối tương 
quan trong tổ chức, cơ sở vật chất và các vấn đề thuộc về kinh tế. 

Giai đoạn 2, Công ty cung cấp thông tin cụ thể về công việc 
mà họ sẽ đảm nhận như đối với công việc, chính sách, điều lệ, thủ 
tục và quy định liên quan đến công việc, vị trí các nơi họ cần lui tới. 

Giai đoạn 3, bộ phận nhân sự phối hợp với phòng ban đánh 
giá theo dõi để động viên, giúp đỡ người lao động mới được tuyển 
dụng. 
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Điều quan trọng là làm sao cho tập thể chấp nhận một thành 
viên mới. Ngoài mục đích làm cho người lao động mới được tuyển 
dụng thích ứng với tổ chức, cung cấp thông tin cho họ, chương trình 
còn nhằm mục đích giảm bớt lỗi sai, tiết kiệm thời gian, và tạo được 
một ấn tượng tốt cho người lao động. 

b. Đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho người lao 
động 

v Đối với công nhân sản xuất 
- Các nội dung đào tạo công nhân cần phải được tiến hành: 

Đào tạo điều khiển, sử dụng máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất 
tại các nhà máy; Đào tạo nâng bậc cho công nhân, nâng cao trình độ 
tay nghề, công nghệ mới; Đào tạo các kiến thức cơ bản để thực hiện 
công việc; Đào tạo vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị sản 
xuất. 

- Chương trình và hình thức đào tạo:  
+ Đối với các nội dung có liên quan trực tiếp đến thực hiện 

công việc nên sử dụng hình thức đào tạo tại nơi làm việc là chủ yếu. 
+ Đối với các nội dung mang tính phòng ngừa: sử dụng hình 

thức thuê chuyên gia và hướng dẫn cho công nhân (tập huấn). 
v Đối với nhân viên văn phòng 
- Các nội dung cần đào tạo: đối với nhân viên từng phòng 

ban khác nhau, cần thiết đào tạo các kỹ năng chuyên môn khác nhau 
để nâng cao khả năng thực hiện công việc.  

- Với các nội dung khác nhau, Công ty có thể tiến hành đào 
tạo với các phương pháp và thời gian khác nhau song hình thức cơ 
bản và phù hợp nhất là đào tạo thông qua việc cử đi học nâng cao tại 
các trường đại học, các trung tâm đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ,… 
hoặc có thể thuê chuyên gia hướng dẫn. 
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v Đối với cán bộ quản lý  
Các kỹ năng cần được đào tạo là: Nghệ thuật lãnh đạo; Đánh 

giá thực hiện công việc; Các kỹ năng quản trị; ra quyết định; cách 
thức giải quyết các vấn đề; xây dựng nhóm, đội… 

- Đối với cán bộ quản lý, phương pháp tiến hành phù hợp 
nhất là nghiên cứu tình huống, trò chơi quản trị, phương pháp nhập 
vai, liên kết với các trường đào tạo chuyên nghiệp. 

3.3.4. Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng sự thăng tiến hợp lý 

Trong thời gian tới, việc thăng cấp hoặc chức vụ dựa vào khả 
năng hoặc thành tích chứ không theo thâm niên.  

Công ty phải thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, chú 
trọng đào tạo những cán bộ trẻ, có năng lực. Có chính sách khuyến 
khích nhằm khai thác tiềm năng của người lao động.  

Để chủ động trong công tác sắp xếp, sử dụng nguồn nhân 
lực, tạo điều kiện cho người lao động thăng tiến hợp lý đòi hỏi Công 
ty phải quan tâm hơn đến việc quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận. 

3.3.5. Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng cải thiện điều kiện làm việc 

a. Sắp xếp tổ chức hệ thống sản xuất tại các phân xưởng 
hợp lý 

Trên cơ sở yêu cầu thực tế, Công ty củng cố và kiện toàn bộ 
máy tổ chức cho phù hợp với yêu cầu của sản xuất, quản lý và điều 
hành.  

Bên cạnh đó, Công ty cần tiến hành nâng cấp, sửa chữa các 
nhà xưởng đã xuống cấp. Các bộ phận ảnh hưởng đến môi trường 
phải được cách ly, xây dựng riêng để không ảnh hưởng lẫn nhau giữa 
các bộ phận.  
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b. Bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý 
Đi đôi với việc củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác 

nhân sự cũng được Công ty quan tâm. Trông thời gian đến, Công ty 
phải thực hiện bố trí sắp xếp nhân sự theo hướng sau: 

- Tinh giản lao động ở một số bộ phận. 
- Thay thế, bổ sung lao động thông qua công tác tuyển dụng 

lao động. 
c. Cải tiến điều kiện và môi trường làm việc của Công ty 
* Xây dựng bầu không khí tập thể trong Công ty 
* Hoàn thiện tốt công tác bảo hộ lao động 
* Tổ chức tốt công tác phục vụ nơi làm việc theo yêu cầu 

công việc 
3.3.6. Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao 

động bằng cách thiết kế công việc mang tính thúc đẩy 
v Thay đổi vị trí làm việc của người lao động 

Trong thời gian đến, Công ty phải chú trọng đến việc thuyên 
chuyển, thay đổi chức vụ nơi công tác trong nội bộ, đặc biệt là đối 
với cán bộ quản lý, cán bộ thị trường nhằm tránh sự nhàm chán, chủ 
quan, ỷ lại do quá quen thuộc công việc và phát huy khả năng và 
năng lực của từng cán bộ thị trường.  

v Công ty nên đưa ra một chương trình làm phong phú 
công việc bao gồm việc tạo cho công việc có nhiều thách thức hơn 
bằng cách: 

Trao quyền cho người lao động bằng cách bổ sung nhiều hơn 
quyền tự quyết định đối với công việc.  

Việc làm phong phú công việc, áp dụng lý thuyết của 
Hackman và Oldham, bao gồm việc phát triển đa dạng kỹ năng, xác 
định nhiệm vụ, ý nghĩa nhiệm vụ, quyền tự chủ và sự phản hồi từ các 
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công việc. Quá trình này nên được cơ cấu lại theo chiều dọc, nó bao 
gồm việc bổ sung một số hoạt động trước đó được thực hiện bởi các 
quản lý cấp trên. 

3.3.7.  Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao 
động bằng phong cách lãnh đạo 

Trong quá trình quản lý, nhà lãnh đạo phải lắng nghe ý kiến 
của người lao động, khuyến khích người lao động tham gia đóng góp 
ý kiến, trao đổi các vấn đề liên quan đến công việc, đến đời sống tâm 
tư nguyện vọng của người lao động. Điều này giúp nhân viên cảm 
thấy họ được tôn trọng, từ đó sẽ làm việc năng suất hơn, trung thành 
tận tụy hơn với tổ chức. Đồng thời, cho phép người lao động tự do 
lựa chọn cách thức thực hiện công việc của mình. 

Khi họ đạt được thành tích, nhà quản trị phải biết khen 
thưởng kịp thời. Việc quan trọng này phải được làm thường xuyên 
chứ không phải đợi đến cuối năm.  

Thường xuyên khuyến khích, động viên, khen ngợi người 
lao động. Chia sẻ các thuận lợi và khó khăn của Công ty với người 
lao động. 

Tóm lại, nhiệm vụ của người lãnh đạo là phải giúp cho người 
lao động nhận thấy rằng, công việc mà họ đang làm hợp với chuyên 
môn, kỹ năng của mình, cũng như giúp họ có thể phát triển về nghề 
nghiệp và tương lai. Song song đó là làm cho nhân viên cảm nhận 
mình là một phần tử quan trọng của Công ty. Người lãnh đạo nên 
“kéo” tất cả nhân viên của mình vào mọi hoạt động quan trọng của 
Công ty. Khi đó, họ sẽ cảm thấy gắn bó với Công ty và làm việc 
hăng say. 
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KẾT LUẬN 
Trong nền kinh tế thị trường luôn diễn ra sự cạnh tranh gay 

gắt giữa các doanh nghiệp, doanh nghiệp nào biết sử dụng tối đa 
nguồn lực con người thì doanh nghiệp đó sẽ đứng vững bởi suy cho 
cùng tất cả mục đích của một tổ chức đều vì con người. Nắm bắt 
được tầm quan trọng của công tác tạo động lực cho nên ngay từ khi 
thành lập, CTCP Công nghệ Gỗ Đại Thành đã chú trọng đến công tác 
tạo động lực làm việc cho người lao động dựa trên khả năng thực tế 
của Công ty. Có nhiều lao động đã gắn bó với Công ty từ ngày mới 
thành lập. Điều này cho thấy Công ty đã đạt được một số thành tựu 
nhất định trong công tác tạo động lực. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn 
vấp phải không ít khó khăn và còn có những tồn tại cần khắc phục. 
Để giải quyết những khó khăn và khắc phục những tồn tại này đòi 
hỏi có sự cố gắng của tất cả người lao động trong Công ty. Đồng thời 
cần có sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía nhà nước về các quy định, 
các chế độ đối với người lao động để Công ty có thể chủ động hơn 
trong việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Để góp phần giải quyết những khó khăn tồn tại hiện nay về 
công tác tạo động lực, đề tài “Tạo động lực làm việc cho người lao 
động tại Công ty Cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành” đã hệ thống lại 
cơ sở lý thuyết về tạo động lực cho người lao động, phân tích và 
đánh giá thực trạng tạo động lực tại Công ty. Từ đó rút ra những 
điểm tích cực cần phát huy, đồng thời thấy được những mặt hạn chế, 
những tồn tại cần giải quyết. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp 
góp phần tạo thêm động lực cho người lao động. 
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