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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết đề tài  

Công tác đào tạo nguồn nhân lực là một công cụ rất quan trọng 

nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chất lƣợng công việc của đội ngũ lao 

động trong nhằm đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Công tác đào 

tạo nguồn nhân lực liên quan đến bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng để đảm 

nhiệm tốt công việc hiện tại nên bao gồm đạo tạo chuyên môn nghề 

nghiệp, đào tạo lý luận, đào tạo phƣơng pháp làm việc…  

Tại Công ty Cổ phần Nội thất Ân Dƣơng Minh, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty đã có những bƣớc phát triển nhanh chóng. 

Để tiếp tục duy trì sự phát triển đó Công ty cần phải phát triển hơn nữa 

nguồn lực con ngƣời. Công tác đào tạo nguồn nhân lực đã đƣợc Công ty 

quan tâm, nhƣng hiệu quả thực hiện công tác đào tạo còn hạn chế, chƣa 

tƣơng xứng với yêu cầu về phát triển của Công ty. Với mong muốn đánh 

giá đúng thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực và tìm ra những tồn 

tại, nguyên nhân của nó, đƣa ra một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện 

công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty.  

Xuất phát từ tính cấp thiết trên, tác giả lựa chọn đề tài nghiên 

cứu : “Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Nội thất Ân 

Dương Minh (Ozsun).” 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận và cơ sở khoa học liên quan 

đến công tác đào tạo nguồn nhân lực. 

Thứ hai, tìm hiểu và đánh giá về thực trạng công tác đào tạo 

nguồn nhân lực tại Công ty. 

Thứ ba, xây dựng các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo 

nguồn nhân lực của Công ty. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

  - Đối tƣợng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu nguồn 

nhân lực của Công ty. 

  - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị 

nguồn nhân lực, cụ thể là đào tạo nguồn nhân lực. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích: tìm ra những nội 

dung tƣ tƣởng cơ bản của tài liệu, tìm ra những vấn đề có liên quan 

đến đề tài nghiên cứu và xác định xem những vấn đề gì đƣợc giải 

quyết và những vấn đề gì chƣa đƣợc giải quyết.  

 Tác giả sử dụng phƣơng pháp thu thập và tham khảo các văn 

bản tài liệu của công ty, các sách tài liệu tham khảo chuyên ngành 

làm công cụ hỗ trợ cho công việc nghiên cứu đề tài trên. 

5. Kết cấu luận văn 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và các danh mục tài 

liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chƣơng sau:  

Chƣơng I :  Cơ sở lý luận. 

Chƣơng II: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại 

Công ty cổ phần Nội thất Ân Dƣơng Minh. 

Chƣơng III:  Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ 

phần Nội thất Ân Dƣơng Minh trong thời gian đến. 

6. Tổng quan tài liệu tham khảo 

 Quản trị nguồn nhân lực – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc 

Tuấn. Đồng tác giả: TS. Đoàn  Gia Dũng, ThS. Đào  Hữu Hòa, ThS. 

Nguyễn  Thị Loan, ThS. Nguyễn Phúc Nguyên, ThS. Nguyễn Thị 

Bích Thu, Nxb Thống kê, TP.HCM, (2006) làm cở sở lý luận và xây 

dựng giải pháp cho luận văn. Tác giả đã thu thập và hệ thống các 

kiến thức về Quản trị nguồn nhân lực một cách bài bản.  
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TS. Nguyễn Quốc Tuấn – Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng - 

Bài viết “Hƣớng dẫn thực hiện đề tài Đào tạo Nguồn nhân lực” , 

(2012). Hệ thống lại kiến thức nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân 

lực một cách khoa học. Tác giả đã đƣa ra nhận định đào tạo nguồn 

nhân lực thƣờng đề cập đến tiếp cận hệ thống. 

PGS.TS Võ Xuân Tiến - Bài báo “Một số vấn đề về đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực” –  Số 5 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

Đại học Đà Nẵng, (2010). Tác giả đã tìm hiểu đƣợc vấn đề đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực cần phải cố gắng đáp ứng các yêu cầu sau: 

(1) cải tiến cơ cấu nguồn nhân lực, (2) phát triển trình độ chuyên môn 

kỹ thuật của nguồn nhân lực; (3) phát triển kỹ năng nghề nghiệp; (4) 

nâng cao trình độ nhận thức cho ngƣời lao động; (5) nâng cao trình 

độ sức khỏe cho ngƣời lao động. 

Tài liệu đánh giá đào tạo dựa vào bốn cấp độ của Kirkpatrick. 

Tác giả đã tiếp thu đƣợc những kiến thức và vận dụng vào cơ sở lý 

luận của luận văn. Với bốn cấp độ gồm: (1) phản ứng, (2) đánh giá 

học tập, (3) đánh giá hành vi, (4) đánh giá kết quả. 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1  TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Quản trị nguồn nhân lực 

 Có nhiều cách phát biểu về Quản trị Nguồn nhân lực do ảnh 

hƣởng cách tiếp cận và nhận thức khác nhau. Một trong những khái 

niệm thƣờng dùng đó là: Quản trị Nguồn nhân lực đƣợc định nghĩa 

nhƣ là một cách tiếp cận chiến lƣợc và liên kết để quản trị tài sản quí 
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giá nhất của tổ chức – nhân viên làm việc trong tổ chức, những ngƣời 

đóng góp vào việc đạt mục tiêu của tổ chức. 

 b. Đào tạo nguồn nhân lực  

  Đào tạo nguồn nhân lực là một hoạt động có tổ chức, đƣợc 

thực hiện trong một thời gian nhất định và nhằm đem đến sự 

thay đổi năng lực của ngƣời đƣợc đào tạo. 

1.1.2. Ý nghĩa của đào tạo nguồn nhân lực 

- Đào tạo nguồn nhân lực là điều kiện quyết định để một 

doanh nghiệp có thể đi lên trong cạnh tranh. 

- Coi vốn nhân lực là một lĩnh vực có thể đầu tƣ, cần phân 

biệt sự khác nhau giữa lĩnh vực đầu tƣ này với các lĩnh vực đầu tƣ 

thông thƣờng khác. Lợi ích có đƣợc từ đầu tƣ vào nhân lực mang một 

số đặc trƣng khác hẳn với các loại đầu tƣ khác. 

1.1.3. Vai trò của công tác đào tạo nguồn nhân lực 

a. Đối với doanh nghiệp 

Về phía doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực là để đáp ứng 

đƣợc yêu cầu công việc của tổ chức, nghĩa là đáp ứng đƣợc nhu 

cầu tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đó là một hoạt động 

sinh lợi đáng kể. 

b. Đối với người lao động 

 Đào tạo nguồn nhân lực sẽ giúp họ nâng cao kiến thức và 

tay nghề giúp họ tự tin hơn làm việc có hiệu quả hơn. Phát huy khả 

năng của từng ngƣời, trở nên nhanh nhẹn đáp ứng sự thay đổi của môi 

trƣờng làm việc. 

1.2. NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

TRONG DOANH NGHIỆP 

1.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo 

    Đánh giá nhu cầu đào tạo là quá trình thu thập và phát triển 

thông tin để làm rõ nhu cầu cải thiện khả năng thực hiện công việc và 



5 

xác định liệu đào tạo có thực sự là giải pháp thiết thực. Cụ thể, để xác 

định nhu cầu đào tạo cần thực hiện các phân tích : 

  - Phân tích doanh nghiệp.  

- Phân tích công việc 

- Phân tích nhân viên 

1.2.2. Xác định mục tiêu, đối tƣợng 

a. Xác định mục tiêu đào tạo 

Việc xác định mục tiêu đào tạo là hết sức cần thiết, nhất là 

trong giai đoạn hiện nay, khi xã hội còn quá chú trọng đến vấn đề bằng 

cấp mà quên đi sự phù hợp cần thiết giữa yêu cầu của công việc và tiêu 

chuẩn cần có của ngƣời lao động. Nói cách khác, bất cứ công việc nào 

cũng vậy, đều có những yêu cầu nhất định điều kiện tiến hành, kỹ năng 

thao tác, khả năng hoàn thành của ngƣời thực hiện. 

  b. Xác định đối tượng đào tạo 

  Xác định đối tƣợng đào tạo phải căn cứ vào nhu cầu đào tạo 

và đánh giá thực trạng chất lƣợng lao động hiện có, đánh giá việc 

thực hiện công việc của từng ngƣời lao động, dựa vào đó xác định 

đối tƣợng cần đào tạo. Đối tƣợng đƣợc đào tạo là nhà quản trị và 

nhân viên điều hành hay công nhân trực tiếp sản xuất. 

 1.2.3 Thiết kế chƣơng trình đào tạo 

 a. Xác định nội dung đào tạo 

 Sau khi đánh giá nhu cầu đào tạo, cần xác định cụ thể nội 

dung đào tạo: học các kỹ năng cơ bản hay kiến thức cơ bản, học kinh 

nghiệm hay học từ lý luận sách vở, phân loại rõ kiến thức đƣợc đào 

tạo (cơ sở, cơ bản, kỹ thuật chuyên sâu, riêng có của công ty …), 

những kỹ năng, kiến thức cần thiết đƣợc lĩnh hội hay chú trọng trong 

quá trình đào tạo, mức độ kỹ năng và kiến thức nào của đƣợc lựa 
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chọn để đào tạo cho học viên, căn cứ vào nhu cầu đào tạo, đối tƣợng 

đào tạo mà xác định nội dung đào tạo cho phù hợp.  

b. Lựa chọn phương pháp đào tạo 

Để chƣơng trình đào tạo có hiệu quả kinh tế cao thì việc lựa 

chọn đúng phƣơng pháp đào tạo thích hợp có vai trò hết sức quan trọng.  

- Đào tạo theo kiểu kèm cặp, chỉ dẫn công việc  

  - Đào tạo theo kiểu học nghề 

 - Phƣơng pháp luân chuyển công việc 

  - Mở các lớp cạnh doanh nghiệp 

  - Học tại các cơ sở đào tạo 

  - Đào tạo thông qua bài giảng, hội nghị, cuộc hội thảo 

- Sử dụng các chƣơng trình hoá với sự trợ giúp của máy  

  - Đào tạo từ xa  

  - Đào tạo sử dụng phòng thí nghiệm  

  - Đào tạo kỹ năng xử lý công văn giấy tờ  

 c. Các điều kiện phương tiện thực hiện 

 Cần chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết cho quá trình học 

tập: địa điểm học phải cụ thể, thời gian học phải rõ ràng, tài liệu học 

(nếu có) phải đƣợc in đầy đủ và cung cấp trƣớc cho các học viên, 

giáo viên phải nắm rõ nội dung cần diễn đạt trƣớc học viên. 

 d. Dự toán chi phí 

Căn cứ vào nhu cầu đào tạo, doanh nghiệp sẽ dự tính chi phí 

đào tạo cho doanh nghiệp trong năm đó hoặc trong một thời kỳ nhất 

định. Thông thƣờng chi phí đào tạo của doanh nghiệp bao gồm chi 

phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. 

 - Chi phí đào tạo trực tiếp  

  - Chi phí đào tạo gián tiếp 
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1.2.4. Đánh giá đào tạo 

 Có nhiều cách tiếp cận đánh giá đào tạo khác nhau nhƣ đánh 

giá chƣơng trình đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo, đánh giá sau đào 

tạo… Tác giả sử dụng một cách tiếp cận phổ biến là theo cách tiếp 

cận của Donald Kirkpatrick với bốn mức độ đánh giá đào tạo.  

 Tóm lại, để đánh giá kết quả đào tạo, nhà quản lý cần phải 

thu thập đầy đủ thông tin trong tiến trình đào tạo: Số lƣợng tham 

gia so với danh sách, ý thức học tập, chất lƣợng giảng dạy, kết quả 

kiểm tra, sát hạch cũng nhƣ kết quả làm việc tại đơn vị sau đào tạo, 

hiệu quả kinh tế.  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO 

TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

 1.3.1. Nhân tố thuộc môi trƣờng bên trong doanh nghiệp 

a. Mục tiêu, chiến lược, chính sách của doanh nghiệp 

b. Quy mô, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 

c. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

 d. Đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo nguồn nhân lực 

 e. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

f. Khả năng tài chính của doanh nghiệp 

 1.3.2. Nhân tố thuộc môi trƣờng bên ngoài doanh nghiệp 

a. Nhân tố thuộc thị trường lao động 

 b. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ÂN DƢƠNG MINH. 

2.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ÂN DƢƠNG MINH.  

  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 

  Công ty đƣợc thành lập từ tiền thân là văn phòng thiết kế 

kiến trúc Sun. Ngày 1 tháng 6 năm 2008 văn phòng chuyển đổi thành 

Công ty Cổ phần.  

 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ÂN 

DƢƠNG MINH 

 Tên giao dịch quốc tế: AN DUONG MINH INTERIOR 

JOINT STOCK COMPANY 

 Tên viết tắt : OZSUN 

 Địa chỉ văn phòng: 

- Trụ sở chính: 189 Nguyễn Tất Thành, Q.Hải Châu, Đà Nẵng 

-  Địa chỉ xƣởng:  247 Ngô Quyền, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng 

 Điện thoại: 0511.3532675  Fax: 0511.3532676 

 Email: info@ozsuncorporation.com 

 Đăng ký kinh doanh số : 3203002099 do Sở Kế Hoạch & 

Đầu Tƣ Thành Phố Đà Nẵng cấp ngày1 tháng 6 năm 2008 

 Mã số thuế: 04 00 63 04 08 

 2.1.2  Chức năng, nhiệm vụ của công ty  

  a. Chức năng của công ty 

  - Hoạt động chủ yếu của công ty: 

+ Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. 

+ Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất. 

+ Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 
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+ Trang trí nội, ngoại thất công trình. 

 b. Nhiệm vụ của công ty 

   2.1.3  Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty 

  a.  Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức 

Công ty cổ phần Nội thất Ân Dƣơng Minh (OZSUN) đƣợc tổ 

chức hoạt động và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ 

theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

 b. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý. 

  2.1.4 Tình hình sử dụng nguồn lực công ty 

a. Nguồn lực cơ sở vật chất. 

Diện tích văn phòng và diện tích showroom bằng nhau đều 

chiếm 40% trong tổng diện tích nhà làm việc, việc bố trí nhƣ vậy 

rất hợp lý cho công việc tƣ vấn của công ty. Diện tích nhà xƣởng 

sản xuất chiếm hầu hết diện tích là 80,7% trong tổng diện tích điều 

này cho thấy công ty chú trọng vào tới việc sản xuất và có diện tích 

hợp lý cho từng xƣởng sản xuất riêng.  

  b. Nguồn lực tài chính 

- Tổng tài sản của Công ty có nhiều biến đổi trong 3 năm. Cụ thể 

cuối năm 2010 thì giá trị tổng tài sản của Công ty là 1,918,342,824 đồng 

nhƣng đến năm 2011 thì tăng lên 2,552,813,076 đồng và năm 2012 tăng 

lên là 3,239,661,110 đồng. Sự gia tăng của tổng tài sản xuất phát từ sự 

biến động của từng loại tài sản trong công ty 

- Nguồn vốn: Dựa vào bảng phân tích về nguồn vốn  ta thấy 

nguồn vốn của Công ty không ngừng tăng lên trong ba năm qua. 

Cụ thể vào năm 2010 là 1,918,342,824 đồng đến năm 2011 là 

2,552,813,076 đồng, năm 2012 tăng lên 3,239,661,110 đồng. Sự 

gia tăng này xuất phát từ sự biến động ở cả hai loại vốn, đó là nợ 

phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.  
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 c. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty   

Lợi nhuận ròng có xu hƣớng tăng dần qua các năm nhƣng sự 

gia tăng vẫn chƣa đáng kể. Năm 2010 lợi nhuận ròng của Công ty 

là 1,193,215,209 đồng đến năm 2011 thì lợi nhuận ròng đã tăng lên 

là 1,305,225,930 đồng. Đến năm 2012 lợi nhuận ròng của Công ty 

đã tăng lên là 1,470,764,610 đồng. Từ đó ta thấy tình hình kinh 

doanh của công ty ngày một hiệu quả và luôn đƣợc cải thiện.  

d. Nguồn nhân lực của Công ty 

  Qua bảng số liệu ta thấy tình hình lao động của công ty qua 

các năm lực lƣợng lao động tăng lên. Cụ thể năm 2010 với số lao 

động là 110 ngƣời thì đến năm 2011 đã tăng lên là 125 ngƣời và tiếp 

tục tăng lên 154 ngƣời năm 2012. 

2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ÂN DƯƠNG MINH  

2.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo  

Đánh giá nhu cầu đào tạo là công việc quan trọng trong quá 

trình đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty.  

 - Phân tích tổ chức: Công ty tiến hành đánh giá nhu cầu đào 

tạo theo hình thức phân chia thành 2 nhóm đối tƣợng lao động : 

+  Các phòng chuyên môn  Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế toán 

(nhóm lao động gián tiếp) …  

+  Phân xƣởng sản xuất và các đội thi công (nhóm lao động 

trực tiếp).  

- Phân tích công việc: Để đánh giá nhu cầu đào tạo, cán bộ 

Phòng Hành chính – Nhân sự ựa vào tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh và nhu cầu làm việc của các phòng ban, đồng thời cũng dựa 

vào bả ng việc để xem xét ngƣời lao động cần phải có yêu 

cầu gì, trình độ nhƣ thế nào. Sau đó phân tích xem trình độ của họ đáp 
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ứng đến đâu so với yêu cầu công việc đặt ra. Và sẽ tiến hành đào tạo 

ngƣời lao động đó cho phù hợp với yêu cầu công việc. 

- Phân tích nhân viên: Quá trình xác định nhu cầu đào tạo 

gồm việc lập nhu cầu đào tạo và tổng hợp, xem xét, phê duyệt đào 

tạo. Các phòng ban sau khi xác định đƣợc khoảng cách trong kết quả 

công việc của nhân viên căn cứ vào bảng đánh giá kết quả thực hiện 

công việc thì có thể biết đƣợc những kiến thức và kỹ năng mà nhân 

viên còn thiếu để từ đó có thể đƣa ra số lƣợng nhân viên cần phải đào 

tạo và tổng hợp về phòng Hành chính -  Nhân sự, sàn lọc ra danh 

sách gồm những CBCNV đủ tiêu chuẩn tham gia khóa đào tạo để 

công ty lập kế hoạch và chuẩn bị cho việc đào tạo. 

2.2.2 Xác định mục tiêu, đối tƣợng đào tạo 

a. Xác định mục tiêu 

Việc xác định mục tiêu của các chƣơng trình đào tạo chủ yếu 

tập trung bù đắp những thiếu hụt kiến thức và kỹ năng của ngƣời lao 

động trong công việc hiện tại, và chỉ là dừng lại ở mục tiêu ngắn hạn 

trƣớc mắt, chƣa tập trung xác định đào tạo mang tính lâu dài, cụ thể:  

- Công ty chƣa xây dựng hoàn chỉnh đƣợc tiêu chuẩn bậc 

thợ và tiêu chuẩn chức danh công việc để làm căn cứ xác định mục 

tiêu đào tạo cho tƣơng lai một cách đầy đủ và khoa học. 

- Công ty chƣa thực hiện các bƣớc phân tích để xác định 

những kiến thức, kỹ năng còn thiếu cần đào tạo bổ sung cho từng đối 

tƣợng cụ thể để đáp ứng với mục tiêu của tổ chức.  

 Việc xác định mục tiêu còn mang tính chung chung, rất khó 

định lƣợng đƣợc mục tiêu đào tạo ai trở thành ngƣời nhƣ thế nào và 

cần phải thỏa mãn những yêu cầu, tiêu chuẩn gì; làm cho công tác 

đào tạo bị thụ động, thậm chí rất dễ bị chệch hƣớng. 
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b. Xác định đối tượng đào tạo 

 Trong thời gian qua, Công ty chia đối tƣợng đào tạo thành hai 

nhóm chính:  

 - Cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban,  

 - Đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất và thi công tại công trình.  

 Việc xác định đối tƣợng đào tạo Công ty phải xem xét và cân 

nhắc lựa chọn đối tƣợng phù hợp với mục đích của bộ phận, khả 

năng của các đối tƣợng để đạt kết quả tốt nhất có thể.  

 2.2.3 Thiết kế chƣơng trình đào tạo 

 a. Xác định nội dung đào tạo 

 - Đối với các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban nội 

dung đào tạo dành cho cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban 

còn nhiều hạn chế. Nội dung đào tạo của công ty chỉ chú trọng bồi 

dƣỡng vào các năng lực chuyên môn mà chƣa quan tâm đúng mức 

đến các năng lực và kỹ năng mềm khác. Số lƣợng CBCNV tham gia 

các lớp đào tạo chƣa nhiều. 

 - Đối với đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất và thi công tại 

công trình: Công ty đã chú trọng đào tạo cho đội ngũ công nhân các 

kiến thức về kỹ thuật chuyên môn trong công việc nhằm đáp ứng tốt 

yêu cầu công việc hiện tại nhƣng qui mô tƣơng đối nhỏ và số lƣợng 

ngƣời tham gia chƣa nhiều.. 

 b. Lựa chọn phương pháp đào tạo 

 Lựa chọn phƣơng pháp đào tạo là một bƣớc quan trọng và nó 

quyết định hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty. 

Công ty đã lựa chọn từng phƣơng pháp đào tạo khác nhau cho từng 

đối tƣợng đào tạo. 

- Cán bộ lãnh đạo và nhân viên các phòng ban:  

+ Tổ chức các lớp học theo hình thức kèm cặp. 
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+ Công ty chú ý triển khai, tổ chức đào tạo ngắn ngày các 

lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý và tổ chức các hội thảo chuyên đề.  

- Công nhân xƣởng sản xuất và các đội thi công tại công trình: 

Phƣơng pháp đào tạo chủ yếu là kèm cặp, chỉ bảo trực tiếp tại cơ sở sản 

xuất.Đây là phƣơng pháp đào tạo có chi phí rất thấp, nhƣng rất hiệu quả 

đối với đối tƣợng là các công nhân tại các phân xƣởng 

 c. Dự toán chi phí đào tạo 

- Về chi phí đào tạo: Phòng Hành chính – Nhân sự báo cáo 

kế hoạch đào tạo lên cho ban lãnh đạo công ty xem xét phê duyệt. 

Công ty quyết định hỗ trợ kinh phí đào tạo cho các nhân viên đƣợc 

đào tạo theo qui định. Song mức phí chi cho đào tạo bình quân một 

lao động còn hạn chế.  

- Về cơ sở đào tạo: Trong thời gian vừa qua thì Công ty đã 

áp dụng hai hình thức đào tạo: đào tạo tại Công ty và đào tạo bên 

ngoài Công ty. Với hình thức đào tạo bên ngoài, Công ty phải tốn 

nhiều kinh phí, nhƣng  hiệu quả đào tạo sẽ lớn hơn so với nội bộ 

Công ty thực hiện.  

 d. Các điều kiện, phương tiện thực hiện 

 Công tác chuẩn bị cho lớp học đó là việc xác định thời gian, 

địa điểm, đối tƣợng, nội dung, mục tiêu, dự toán kinh phí, liên hệ 

giảng viên và chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết. 

 Giáo viên giảng dạy là những ngƣời có kinh nghiệm trong 

công ty hoặc thuê các chuyên gia, giáo viên từ bên ngoài về để truyền 

thụ những kiến thức, kỹ năng cần đào tạo cho học viên.  

Tài liệu giảng dạy là các văn bản của công ty, các quy trình sản 

xuất, các bài giảng đƣợc soạn sẵn do giáo viên giảng dạy biên soạn 

dựa trên tài liệu nội bộ, giáo trình, sách tham khảo với số lƣợng rất ít.  
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 2.2.4 Đánh giá đào tạo 

 Để thực hiện đƣợc công việc đánh giá kết quả công tác đào 

tạo thì Công ty dựa vào các căn cứ đánh giá nhƣ sau: 

- Đối với cán bộ công nhân viên đƣợc đào tạo tại trung tâm thì 

căn cứ đánh giá dựa vào kết quả thể hiện trong chứng chỉ, chứng nhận của 

nơi đào tạo 

- Đối với chƣơng trình đào tạo tại doanh nghiệp, đối tƣợng 

đƣợc đào tạo là những công nhân đƣợc đào tạo theo kiểu kèm cặp, 

chỉ dẫn tại .  

 - Đối với công nhân kỹ thuật đƣợc đào tạo lại thì Công ty sẽ 

tổ chức thi nâng bậc sau khóa đào tạo. 

 Tỷ lệ ngƣời lao động tham gia đào tạo đạt yêu cầu ngày càng 

tăng. Song song thì tỷ lệ đạt khá giỏi trong các chƣơng trình đào tạo 

tăng đều qua các năm. Cụ thể năm 2010 với tỷ lệ đạt khá, giỏi là 

72,6% đến năm 2012 tỷ lệ đạt khá, giỏi đã tăng lên là 77,3%. 

Tuy nhiên số liệu trên chƣa phản ánh hết kết quả thực tế của 

công tác đào tạo tại vì Công ty rất ít tổ chức kiểm tra, đánh giá kết 

quả sau đào tạo, hoặc chỉ thỉnh thoảng mới chọn mẫu vài khóa học 

để đánh giá 

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 

ÂN DƢƠNG MINH 

2.3.1 Những kết quả đạt đƣợc 

 - Công tác đào tạo nguồn nhân lực đƣợc tiến hành thƣờng xuyên 

hàng năm.  

- Thực hiện tốt đƣợc yêu cầu Công ty về việc tổ chức đào tạo, 

bồi dƣỡng, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cho Công ty nhằm đảm 

bảo đƣợc số lƣợng, chất lƣợng lao động đáp ứng nhu cầu.  
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- Chƣơng trình đào tạo, nội dung đào tạo mang tính thiết thực 

và phù hợp với yêu cầu thực tế của ngƣời lao động và mục tiêu của 

Công ty. 

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng đƣợc nguyện vọng 

của ngƣời học, nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng vào thực tiễn 

công việc. 

- Chi phí đào tạo NNL đƣợc lãnh đạo Công ty thƣờng xuyên 

quan tâm và đƣợc dự trù kinh phí từ đầu năm. Công ty luôn khuyến 

khích ngƣời lao động tự đào tạo tại các trƣờng chuyên nghiệp, các 

trung tâm giáo dục để nâng cao kỹ năng làm việc. 

2.3.2 Những hạn chế tồn tại 

 - Trong quá trình xác định nhu cầu đào tạo chƣa chú ý đến việc 

phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc của ngƣời lao động. 

Phƣơng pháp xác định nhu cầu đào tạo còn hạn chế, mang nặng tính chủ 

quan của nhà quản lý. 

- Xác định mục tiêu đào tạo mới chỉ thỏa mãn mục tiêu trƣớc 

mắt chƣa xác định đƣợc cụ thể trong dài hạn. Thiết kế chƣơng trình 

đào tạo chƣa có tính hệ thống, chuyên sâu có tính lâu dài, Công ty chƣa 

có chiến lƣợc lâu dài về công tác đào tạo bồi dƣỡng.  

- Phƣơng pháp đào tạo chƣa đa dạng, chủ yếu áp dụng các 

phƣơng pháp đào tạo truyền thống. Chƣơng trình đào tạo còn quá 

đơn điệu sơ sài chỉ tập trung chủ yếu vào đào tạo nghề, các kỹ năng 

tại Công ty. Cơ sở vật chất dành cho giảng dạy còn sơ sài và lạc hậu 

không đáp ứng đủ yêu cầu của chƣơng trình đào tạo.  

- Công tác đánh giá kết quả còn mang nặng tính hình thức, tổ 

chức kiểm tra còn sơ sài, hạn chế, chƣa có hệ thống tiêu thức đánh giá. 

Việc chỉ kiểm tra một lần vào cuối khóa không thể đánh giá hết đƣợc hiệu 

quả của đào tạo.   
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

NỘI THẤT ÂN DƢƠNG MINH 

3.1  ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN 

LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ÂN DƯƠNG MINH 

3.1.1 Định hƣớng về Đào tạo Nguồn nhân lực 

 Dựa trên cơ sở đó, Luận văn xác định quan điểm đào tạo 

nguồn nhân lực của Công ty bao gồm: 

-  Chất lƣợng nguồn nhân lực giữ vai trò quyết định đối với 

phát triển bền vững của Công ty. Đào tạo Nguồn nhân lực giữ vị trí 

ảnh hƣởng quan trọng đến chất lƣợng nguồn nhân lực 

-  Đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cần gắn với nhu cầu 

phát triển bền vững kinh tế- xã hội của đất nƣớc, phát triển bền vững 

của ngành, gắn với tiến bộ của khoa học - kỹ thuật - công nghệ. 

3.1.2 Mục tiêu chung về Đào tạo Nguồn nhân lực 

- Nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới hình thức sản xuất  

- Giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao đời sống cho nhân 

dân địa phƣơng. 

3.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO 

TẠO NGUỒN NHÂN LỰC  

 3.2.1 Nhân tố thuộc môi trƣờng bên trong 

 Chiến  lƣợc  kinh  doanh  của  doanh  nghiệp  là  nhân  tố  quyết 

 định đến thành công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty. Việc thực hiện tốt các chiến lƣợc kinh doanh chứng tỏ rằng 

công tác quản lý NNL đƣợc thực hiện một cách hiệu quả.  

 3.2.2 Nhân tố thuộc môi trƣờng bên ngoài  

Ngày nay, khoa học – công nghệ trong nƣớc cũng nhƣ trên 

thế giới phát triển nhanh chóng. Sự phát triển đó ảnh hƣởng trực tiếp 
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đến doanh nghiệp. Tác động của kinh tế - chính trị trong nƣớc và 

trên thế giới: Khủng hoảng kinh tế trong những năm qua đã ảnh 

hƣởng không nhỏ đến các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ.  

3.3  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ÂN DƯƠNG MINH 

 3.3.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo 

Trong thời gian qua Công ty thƣờng không tổ chức đánh giá 

nhu cầu đào tạo một cách bài bản mà chỉ làm theo cách tƣơng đối sơ sài. 

Ban lãnh đạo Công ty chỉ thông qua quan sát và trao đổi mà không 

thông qua các bƣớc phân tích công ty, phân tích công việc cũng nhƣ 

phân tích nhân viên để từ đó danh sách nhu cầu cần đào tạo đƣợc đƣa ra 

thƣờng không cụ thể và chi tiết. Để tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo, 

tác giả đã đánh giá nhu cầu đào tạo thông qua 3 bƣớc thực hiện: phân 

tích tổ chức, phân tích công việc, phân tích nhân viên. 

* Phân tích doanh nghiệp: Đẩy mạnh công tác đào tạo toàn 

diện nguồn nhân lực của Công ty, đặc biệt là các đối tƣợng chƣa 

đƣợc đào tạo, hoặc đào lại để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực.  

* Phân tích công việc: Cần hoàn thiện bảng mô tả công việc 

cho từng nhân viên và bảng đánh giá mức độ hoàn thành công việc. 

Việc xây dựng đầy đủ và hoàn chỉnh bảng mô tả công việc cho nhân 

viên làm tăng hiệu quả và tính chuẩn xác khi đánh giá về nhu cầu đào 

tạo của công ty. Giúp ngƣời lao động sẽ hiểu rõ đƣợc công việc cần 

phải làm và thực hiện tốt nhiệm vụ, yêu cầu công việc do công ty 

giao cho, tăng hiệu quả thực hiện công việc rõ rệt tại các phòng ban, 

công ty.  

Hoàn thiện bảng đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhằm 

đánh giá chính xác hơn về khả năng làm việc, hiệu quả công việc của 
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nhân viên. Bên cạnh, giúp cho cán bộ quản lý xác định đƣợc cụ thể 

những tiêu chuẩn công việc còn thiếu xót của nhân viên cấp dƣới để 

tiến hành đào tạo kịp thời nhằm đáp ứng tốt cho yêu cầu công việc. 

* Phân tích nhân viên: Để đánh giá nhu cầu đào tạo có thể sử 

dụng nhiều phƣơng pháp thu thập thông tin khác nhau. Tác giả đã 

chọn và sử dụng phƣơng pháp thực hiện khảo sát năng lực cá nhân 

của chuyên gia. Để khảo sát năng lực cá nhân của chuyên gia thì 

chúng ta cần xây dựng một bảng câu hỏi điều tra về yêu cầu của 

chuyên gia. Qua đó sẽ giúp công ty đánh giá đƣợc những yêu cầu còn 

thiếu xót hoặc còn yếu kém để có kế hoạch và tiến hành bồi dƣỡng 

kiến thức kịp thời nhằm hỗ trợ tốt cho công việc hiện tại của các 

chuyên gia. Các chuyên gia đƣợc điều tra là những ngƣời am hiểu về 

chuyên môn, nghiệp vụ và giữ vai trò quản lý cụ thể là Giám đốc, 

Phó giám đốc và các cấp trƣởng – phó phòng các bộ phận. 

 Đối với nhân viên văn phòng thì công ty chƣa có những yêu cầu 

cụ thể về năng lực trong công việc. Vì vậy, chúng ta cần xây dựng nhóm 

năng lực dành cho nhân viên văn phòng, xây dựng những tiêu chuẩn 

chung nhằm đáp ứng đƣợc tốt yêu cầu công việc văn phòng.  

3.3.2 Xác định mục tiêu và đối tƣợng đào tạo 

a. Xác định mục tiêu 

Mục tiêu Đào tạo NNL của CT trong thời gian đến : 

-  Cán bộ quản lý : Dựa vào công việc mà kỹ năng quản trị 

hƣớng đến, cán bộ quản lý của CT cần đƣợc đào tạo: 

+  Kỹ năng kỹ thuật bao gồm 

 + Kỹ năng giao tiếp 

+ Kỹ năng tƣ duy 

- Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ: mục tiêu của CT là đào tạo 

và xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên môn vững chắc với trình độ 
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chuyên môn cao, chuyên nghiệp, tận tình trong công việc nhằm đem 

lại hiệu quả cao cho CT. 

- Công nhân lao động : mục tiêu của CT mong muốn hƣớng 

đến đội ngũ công nhân lao động là một đội ngũ với tay nghề cao, khả 

năng thành thục trong thao tác công việc đƣợc nâng cao, những sai 

phạm trong dây chuyền công việc đƣợc hạn chế đến mức tối thiểu, có 

phẩm chất tốt. 

b. Lựa chọn đối tượng đào tạo 

- Đối với cán bộ quản lý: Công ty dựa vào hồ sơ nhân viên và 

sơ đồ lƣu trữ cán bộ quản lý để xem xét năng lực về mọi mặt, tuổi tác 

và các yếu tố khác tiến hành cho điểm theo các yếu tố tùy thuộc nội 

dung cần đào tạo phát triển và xem xét cử ngƣời đi học.  

- Đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ: Công ty căn cứ vào 

năng lực làm việc của từng cán bộ nghiệp vụ, nhu cầu cần đào tạo 

những ngành nghề nào của Công ty để làm cơ sở lựa chọn và cử cán 

bộ đi đào tạo. 

- Đối với công nhân: Với công nhân trực tiếp sản xuất, đối 

tƣợng đào tạo nâng bậc là những công nhân qua đánh giá theo tiêu 

chuẩn đặt ra có tay nghề khá giỏi ở các bậc thấp hơn. Đối tƣợng đào 

tạo sẽ lấy theo điểm xếp hạng từ trên xuống. Tất cả các công nhân 

sản xuất đều có đƣợc khả năng tham gia đào tạo nâng bậc.  

 3.3.3 Thiết kế chƣơng trình đào tạo 

 a. Xác định nội dung đào tạo: 

Tác giả chỉ xây dựng một số chƣơng trình đào tạo dựa vào sự 

tổng hợp và phân tích kết quả khảo sát năng lực cá nhân của cấp 

chuyên gia. Qua quá trình đánh giá nhu cầu đào tạo để làm rõ và hỗ 

trợ đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty phát triển các nội dung cơ bản 
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của  năng  lực chuyên môn và  kỹ năng làm việc của cấp cán bộ quản 

lý. Nội dung đào tạo bao gồm nhƣ sau:  

 + Năng lực chuyên môn: Trình độ Anh văn 

 + Năng lực khác: Năng lực quản lý, năng lực làm việc nhóm, 

năng lực tự quản. 

 b. Xác định phương pháp đào tạo 

Mỗi đối tƣợng có trình độ chuyên môn khác nhau và công 

tác tại các vị trí khác nhau tại các bộ phận công ty. Vì vậy, chúng ta 

cần phải lựa chọn phƣơng pháp đào tạo hợp lý và mang tính hiệu 

quả cao để phù hợp với điều kiện của ngƣời lao động, điều kiện 

hiện tại của công ty.  

 * Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ - Trình độ Anh văn: 

Phƣơng pháp đào tạo: tham gia học tập tại các cơ sơ liên kết đào 

tạo có uy tín giảng dạy. 

* Đào tạo năng lực quản lý:Phƣơng pháp đào tạo là học tại 

các cơ sơ đào tạo, kết hợp với các trƣờng Đại học, mời các giảng 

viên có trình độ chuyên môn cao tham gia giảng dạy trực tiếp tại cơ 

sở văn phòng công ty hoặc tại cơ sở của trƣờng Đại học. 

* Đào tạo năng lực làm việc nhóm: Phƣơng pháp đào tạo 

là đào tạo thông qua bài giảng. Công ty có thể mở lớp tại Công ty 

ngoài giờ, mời giảng viên các trung tâm về phụ trách giảng dạy để 

trao đổi kiến thức và rèn luyện kỹ năng. 

* Đào tạo năng lực tự quản:Phƣơng pháp đào tạo là đào 

tạo kỹ năng xử lý công văn giấy tờ. Học viên đƣợc giao cho các tài 

liệu, các bản ghi nhớ, những lời dặn dò và phải có trách nhiệm giải 

quyết nhanh chóng và chính xác. 

 c. Điều kiện phương tiện thực hiện 

* Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ - Trình độ Anh văn: 
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+ Thời gian đào tạo: từ  15 -18 buổi trong vòng 2 tháng. Chia 

thành 2 lớp 

+ Trung tâm đào tạo bên ngoài kết hợp với công ty sẽ đảm 

nhận trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu cho học viên. 

* Đào tạo năng lực quản lý: 

 + Thời gian đào tạo: tổ chức đào tạo trong vòng 6 tháng và 

lịch học là 1 buổi/ tuần. 

 + Thời gian để đào tạo cho lãnh đạo chọn  thời thời gian 

dựa vào lịch trình làm việc trong tháng của lãnh đạo để bố trí vào 

thời gian không trùng lắp với thời gian làm việc. 

 + Tài liệu sẽ do giảng viên cung cấp cho học viên. 

* Đào tạo năng lực làm việc nhóm 

+ Thời gian học là ngoài giờ làm việc và mỗi lớp sẽ học 1-

2 buổi/tuần.  Thời gian đào tạo mỗi lớp khoảng 4 tháng. 

 + Tài liệu học tập sẽ do giáo viên cung cấp và photo thành 

nhiều bảng để cung cấp cho học viên. 

 + Công ty mời các giảng viên từ bên ngoài công ty trực tiếp 

giảng dạy. 

* Đào tạo năng lực tự quản: 

+ Thời gian đào tạo: từ 8-10 buổi trong vòng 2 tháng. 

+ Tài liệu, các bản ghi nhớ sẽ do cấp trên trực tiếp quản lý 

giao cho. 

+ Mời giảng viên bên ngoài về giảng dạy và bổ sung thêm 

kiến thức cần thiết cho học viên. 

 d. Dự toán chi phí đào tạo 

Xây dựng kế hoạch nguồn kinh phí cho đào tạo là một trong 

những công việc quan trọng của quá trình đào tạo nguồn nhân lực của 

Công ty. Việc xác định chi phí đúng sẽ tạo đƣợc sự kích thích đối với 
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ngƣời lao động và đối với cả giáo viên hƣớng dẫn. Để xây dựng kế 

hoạch nguồn kinh phí, phòng Kế toán phải căn cứ vào kế hoạch đào 

tạo, bồi dƣỡng do phòng Tổ chức hành chính lập và đã đƣợc Giám 

đốc phê duyệt; căn cứ vào các chế độ, chính sách, hƣớng dẫn... có 

liên quan để tiến hành lập kế hoạch nguồn kinh phí.   

Công ty nên xây dựng một quỹ riêng cho đào tạo nguồn nhân 

lực. Quỹ này hoạt động độc lập với các quỹ khác trong CT. Hàng 

năm  kinh phí đào tạo đƣợc trích ra từ quỹ này, có nhƣ vậy mới chủ 

động trong lập kế hoạch đào tạo và bồi dƣỡng nhân sự. Nguồn huy 

động vốn cho quỹ trích ra từ hoạt động SXKD của CT là chủ yếu.  

Bảng dự trù bảng kinh phí dựa trên nhu cầu số lƣợng nhân 

viên cần đào tạo để xác định chi phí tổ chức thực hiện các khóa đào tạo.  

3.3.4 Đánh giá đào tạo 

 Thƣờng xuyên đánh giá, so sánh những công nhân và cán bộ 

đã qua đào tạo với những ngƣời chƣa qua đào tạo, thông qua kỹ năng 

làm việc xem họ đã áp dụng đƣợc những gì trong thực tế công việc, 

thông qua kiểm tra các kiến thức mà họ đã học. 

Mỗi năm nên tổ chức khảo sát, đánh giá một đến hai lần. 

Công ty thƣờng xuyên thống kê trình độ tay nghề bình quân, các kết 

quả đào tạo và thông báo cho công nhân và cán bộ biết, thông báo kết 

quả của những ngƣời vừa qua đào tạo, đồng thời nêu lên các chỉ tiêu 

về trình độ trong những năm tới.  

 Xây dựng bảng đánh giá đào tạo cụ thể để xác định nhằm 

đánh giá thực tế về hiệu quả của đào tạo, xác định xem chƣơng trình 

đào tạo đã thực sự phù hợp với ngƣời lao động hay không, thu thập 

những thắc mắc, ý kiến của học viên về chƣơng trình, nội dung, 

giảng viên, địa điểm, tài liệu … nhằm rút kinh nghiệm và hoàn thiện 

công tác đào tạo có hiệu quả hơn. 
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3.4  ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KHÁC: 

 3.4.1 Xây dựng chế độ ƣu đãi và chƣơng trình đào tạo và 

bồi dƣỡng nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên làm công tác đào 

tạo nguồn nhân lực  

- Cần hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng của đội ngũ những 

cán bộ làm trong công tác đào tạo của Công ty.  

- Trong công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, nên ƣu tiên cho 

những cán bộ làm công tác đào tạo, những ngƣời cán bộ làm công tác 

này ở các đơn vị phải đƣợc thƣờng xuyên cho đi học tập nâng cao trình 

độ, đi tập huấn tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức mới, công nghệ mới, 

những lớp đào tạo về khoa học quản lý tiên tiến và công nghệ hiện đại 

và đem áp dụng vào trong đơn vị mình.  

- Công ty phải có chế độ phụ cấp cho những ngƣời tham gia đào 

tạo trong Công ty, có nhƣ vậy họ mới nhiệt tình trong công việc và cảm 

thấy sức lực và kinh nghiệm bản thân bỏ ra để làm công tác đào tạo đã 

đƣợc Công ty nhận biết và có chính sách phụ cấp kinh phí cho họ. 

3.4.2 Có chế độ thƣởng phạt hợp lý 

Trong công tác thƣởng, phạt đối với ngƣời lao động. Những 

cá nhân có kết quả học tập cao, nâng cao chất lƣợng sản phẩm và có 

sáng kiến trong công việc, nâng cao đƣợc hiệu quả sẽ đƣợc CT khen 

thƣởng. Ngƣợc lại những ai có nhiều sai sót làm ảnh hƣởng đến việc 

sản xuất kinh doanh của CT thì sẽ bị kỷ luật giảm, trừ tiền lƣơng 

trong tháng hoặc tiền thƣởng. 

Qua những cuộc thi đánh giá trình độ của công nhân viên để 

bố trí những ngƣời có trình độ cao đảm nhận những công việc, nhiệm 

vụ cao và phức tạp hơn. Nhƣ vậy, sẽ tạo đƣợc sự công bằng và không 

khí làm việc hứng khởi, thoải mái cho ngƣời lao động.  
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KẾT LUẬN 

 

Qua quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn: “Đào tạo 

nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Nội thất Ân Dƣơng Minh”. Tác 

giả xin rút ra những kết luận sau: 

Thứ nhất, luận văn đã hệ thống cơ sở lý luận về đào tạo nguồn 

nhân lực tại doanh nghiệp. Tiến hành công tác đào tạo thông qua tiếp 

cận hệ thống, tiến hành qua các bƣớc: đánh giá nhu cầu đào tạo, thiết 

kế chƣơng trình đào tạo và đánh giá đào tạo. 

Thứ hai, trên cơ sở lý luận, tiến hành tìm hiểu và phân tích 

thực trạng về công tác đào tạo nguồn nhân tại Công ty. Luận văn đã 

nêu ra đƣợc những thành quả đạt đƣợc về hoạt động đào tạo nguồn 

nhân lực. Bên cạnh đó, luận văn đã làm rõ những hạn chế còn tồn tại, 

phân tích nguyên nhân nhằm đƣa ra những hƣớng giải quyết tích cực 

và hiệu quả tăng cƣờng công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty.  

Thứ ba, nhận định từ hoạt động thực tiễn trong quá trình 

nghiên cứu, luận văn đã đề xuất những giải pháp về đánh giá nhu cầu 

đào tạo, thiết kế chƣơng trình đào tạo, đánh giá đào tạo và một số giải 

pháp khác nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo 

nguồn nhân lực cho Công ty. 

Với mong muốn có thể giúp Công ty thực hiện tốt công tác đào 

tạo nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu sản xuất kinh doanh đạt 

hiệu quả . Vì vậy, luận văn “Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ 

phần Nội thất Ân Dƣơng Minh” góp phần xây dựng và phát triển 

Công ty trong tình hình hiện nay cạnh tranh đầy khốc liệt. 

 


