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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Nguồn nhân lực là tài nguyên quý giá nhất so với tất cả tài 

nguyên khác của doanh nghiệp, và là nhân tố cơ bản quyết định đến 

sự phát triển và thành bại của doanh nghiệp. 

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 trong 

thời gian qua đã cố gắng phát triển nguồn nhân lực của mình. Tuy 

nhiên so với yêu cầu thì còn nhiều vấn đề bất cập cần phải được giải 

quyết. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực tại 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2” với hi 

vọng có thể đóng góp vào quá trình phát triển của Trung tâm. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa lý luận cơ bản về nguồn nhân lực, phát triển 

nguồn nhân lực. 

- Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm 

kỹ thuật tiêu chuẩn đo lượng chất lượng 2. 

- Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Trung 

tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lương chất lượng 2. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

� Đối tượng nghiên cứu  

Là những vấn đề thực tiễn liên quan đến nguồn nhân lực và 

một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm kỹ 

thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2. 

� Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tại Trung tâm kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng 2. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu và điều tra bảng câu hỏi.  

- Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp 

điều tra...  

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài thể hiện qua các 

nội dung sau đây: 

Một là, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạch 

định chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh 

nghiệp. 

Hai là, bằng các số liệu chứng minh, luận văn phân tích và làm 

sáng tỏ hiện trạng việc đào tạo, hoạch định và phát triển nghề nghiệp, 

sử dụng nguồn nhân lực tại Trung tâm Kỹ thuật 2. 

6. Kết cấu của luận văn 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực. 

Chương 2: Thực trạng chất lượng phát triển nguồn nhân lực tại 

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2. 

Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm 

kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

7.1 Bài báo khoa học:” Một số vấn đề đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực”  của Võ Xuân Tiến trường Đại học Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng. Trong bài báo cáo tác giả nhấn mạnh nguồn nhân lực là 

nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự 

thành bại của doanh nghiệp trong tương lai. Bởi vậy, các doanh 

nghiệp luôn tìm cách để duy trì và phát triển nguồn nhân lực của 

mình. Một trong các biện pháp hữu hiệu nhất nhằm thực hiện mục 

tiêu trên là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Bài báo đã làm rõ 
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các nội dung của phát triển nguồn nhân lực và được tham khảo để 

xây dựng hệ thống cơ sở lý luận cho đề tài. 

 7.2  Luận văn Tiến sỹ “Phát triển nguồn nhân lực trong 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh 

tế” của tác giả Lê Thị Mỹ Linh (2009): Trong luận văn tác giả đã hệ 

thống hóa và phát triển những lý luận về phát triển nguồn nhân lực 

trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dựa trên cơ sở lý luận, luận văn đã 

chỉ ra và đánh giá những mặt còn tồn tại trong công tác này. Và trên 

cơ sở đánh giá đó, luận văn đã đề ra một số giải pháp nhằm phát triển 

nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đáp ừng nhu 

cầu hội nhập nền kinh tế quốc tế. 

 7.3  Bài báo cáo Khoa học của ThS.Nguyễn Hữu Phước, 

trường Chính trị thành phố Đà Nẵng và PGS.TS Lê Hữu Ái, Đại học 

Kinh tế, Đại học Đà Nẵng: “về đào tạo và sử dụng nhân tài trong khu 

vực công ở Đà Nẵng”. Bài báo cáo của tác giả đã nói lên được tầm 

quan trọng của vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong 

chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời khẳng 

định việc sử dụng nhân lực là một điều không phải đơn giản cần có 

sự quan tâm cụ thể của Nhà nước. 

 7.4  Quản trị nguồn nhân lực của TS.Bùi Văn Danh – 

MBA.Nguyễn Văn Dung, ThS.Lê Quang Khôi, NXB Phương Đông 

(2009). Cuốn sách 10 chương xuyên suốt các vấn đề quản lý nguồn 

nhân lực, đồng thời giới thiệu các bài tập tình huống, bài tập trắc 

nghiệm để có những ví dụ minh họa tạo cho người đọc cảm nhận và 

hiểu sâu hơn về quản lý nguồn nhân lực. Trong đó Chương 6: “ Đào 

tạo và phát triển nguồn nhân lực”  từ trang 175-215 đã phân tích 

được tầm quan trọng của đào tạo đó là một quá trình con người tiếp 

nhận được khả năng để hỗ trợ trong công việc đạt được mục tiêu của 
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tổ chức. Sự phát triển là nhằm tăng năng lực nguồn nhân lực vượt lên 

trên các yêu cầu của công việc hiện tại, thể hiện nỗ lực để cải thiện 

khả năng nhân viên trong xử trí đa dạng các nhiệm vụ. Nhân viên và 

nhà quản trị với kinh nghiệm và năng lực thích hợp sẽ nâng cao năng 

lực của tổ chức, trong cạnh tranh và thích ứng với một môi trường 

cạnh tranh luôn thay đổi. 

 Tóm lại, mối liên quan giữa các nghiên cứu trước với đề tài 

của tác giả là đều nói về phương hướng phát triển nguồn nhân lực 

của công ty hay doanh nghiệp. Riêng đề tài của chính tác giả là tác 

giả nêu rõ mối quan hệ  chặt chẽ giữa đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực, và đưa ra dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cần đáp ứng các 

mục tiêu Trung tâm Kỹ thuật 2. Đồng thời đánh giá khả năng sẵn có 

về số lượng và chất lượng cán bộ công nhân viên trong hiện tại cũng  

như trong thời gian sắp tới. Với sự hạn chế về nguồn nhân lực đó, tác 

giả đưa ra các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực trong tương lai. 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.  NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1.1.1  Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là tổng thể các yếu tố bên trong và bên ngoài 

của mỗi cá nhân bảo đảm nguồn sáng tạo cùng các nội dung khác 

cho sự thành công, đạt được mục tiêu của tổ chức. [5] 

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

trước hết và cơ bản nhất là tiềm năng lao động, bao gồm thể lực, trí 

lực và nhân cách, được huy động vào quá trình lao động nhằm đáp 

ứng mục tiêu của doanh nghiệp. 
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1.1.2  Phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực 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 được 

thực hiện bởi doanh nghiệp.[4] 

Tóm lại phát triển nguồn nhân lực là chuẩn bị tương lai cho 

các cá nhân, là tổng thể các hoạt động học tập nhằm tạo ra sự thay 

đổi về nghề nghiệp bản thân, phát triển năng lực của cá nhân giúp họ 

thành công trong tương lai, mở ra cho họ khả năng làm việc mới dựa 

trên sự phát triển tương lai của tổ chức và nhu cầu của bản thân 

người lao động.  

1.2.  SỰ CẦN THIẾT CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

TRONG TỔ CHỨC  

Trong quá trình phát triển của xã hội và sự hội nhập của nền kinh 

tế hiện nay thì yêu cầu phải luôn đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm 

để có thể cạnh tranh và mở rộng thị trượng tiêu thụ sản phẩm trong và 

ngoài nước thì một trong những vấn đề đối với bất kỳ một tổ chức nào 

củng phải quan tâm đó là vấn đề chất lượng nguồn nhân lực. Để có thể 

tồn tại và phát triển sản xuất thì cần có một đội ngũ lao động có chuyên 

môn kỹ thuật cao để có thể giúp tổ chức phát triển. 

1.3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỘI DUNG PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC 

1.3.1. Giao tiếp giữa các cá nhân 

Mối quan hệ giữa các cá nhân trong tổ chức được phát triển 

bằng cách thông qua tương tác với những thành viên khác có kinh 

nghiệm hơn. Những người này có vai trò như những người huấn 

luyện hoặc cố vấn (tư vấn). 
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� Các nguyên tắc để thành lập các mối quan hệ tư vấn 

•  Tìm nhiều người tư vấn thay vì một người cho tất cả vấn đề. 

Các nhà tư vấn khác nhau có thể hỗ trợ nhà lãnh đạo với nhiều quan 

điểm và chuyên môn khác nhau. 

•  Tìm người tư vấn ở các cấp độ khác nhau, mặc dù nhà tư 

vấn thường là những nhà chuyên gia cao cấp, đồng nghiệp, người 

bên ngoài và thậm chí cả những nhân viên. 

•  Các mối quan hệ không chính thức làm cho sự hỗ trợ trở 

nên bình thường. 

•  Giao thêm vai trò và trách nhiệm thay đổi cho người tư vấn 

hoặc vai trò và trách nhiệm của nhà lãnh đạo chuyển tiếp đến công 

việc mới. 

1.3.2.  Đào tạo chính thức 

Đào tạo nguồn nhân lực có nhiều phương pháp, nhưng phương 

pháp tối ưu nhất là tùy thuộc vào đối tượng và điều kiện mà doanh 

nghiệp hiện có. Mỗi phương pháp cũng có ưu và khuyết riêng. 

Có 16 phương pháp  đào tạo cho ba đối tượng gồm các nhà 

quản trị, các chuyên viên ở mức khởi điểm (entry – level 

professionals) và công nhân trực tiếp sản xuất. 

1.4.3. Kinh nghiệm công việc 

Kinh nghiệm công việc là sự kết hợp của các mối quan hệ, các 

vấn đề, yêu cầu, nhiệm vụ, và các tính năng khác của công việc của 

nhân viên. 

Trong tổ chức, phương pháp kinh nghiệm công việc được sử 

dụng khi các kỹ năng trong công việc của nhân viên còn kém hoặc là 

những kỹ năng đó chưa phù hợp với công việc hiện tại của họ. Khi 

đó, những nhân viên này sẽ được những người có kinh nghiệm hơn 

bày vẽ cho họ các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc của 
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họ. Để thành công trong công việc và tồn tại trong tổ chức một cách 

lâu dài, mọi thành viên trong tổ chức phải không ngừng trau dồi kỹ 

năng của họ bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó phương pháp 

kinh nghiệm được xem là một trong những chìa khóa cơ bản mà họ 

cần vận dụng.  

1.4.4. Đánh giá nhân viên 

Đánh giá nhân viên là sự đánh giá có hệ thống và chính thức 

tình hình thực hiện công việc của nhân viên trong quan hệ so sánh 

với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về sự đánh giá đó 

đối với nhân viên. Thông tin đánh giá có thể đến từ nhân viên, đồng 

nghiệp, khách hàng, người quản lý. Tùy thuộc vào nguồn thông tin 

và nhu cầu của tổ chức mà có các phương pháp đánh giá nhân viên 

như sau: 

- Phương pháp Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)  

- Phương pháp trung tâm đánh giá  

- Phương pháp chuẩn đối sánh- Benchmarking 

- Phương pháp đánh giá hiệu quả công việc 

- Phương pháp phản hồi 360 độ  

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC 

 1.4.1. Cơ cấu nguồn nhân lực 

Cơ cấu nguồn nhân lực là một khái niệm phản ánh thành phần, 

tỷ lệ các bộ phận, các loại lao động hợp thành và mối quan hệ tương 

tác giữa các bộ phận ấy trong tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu nguồn 

nhân lực là yếu tố không thể thiếu khi xem xét đánh giá về nguồn 

nhân lực. 

1.4.2. Phân tích tổ chức  

- Phân tích tầm nhìn phát triển của tổ chức. 
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- Phân tích sứ mệnh của tổ chức. 

- Phân tích chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. 

1.4.3.  Phân tích nhân sự 

Phân tích nhân sự là phân tích các năng lực và đặc tính cá 

nhân của nhân viên để xác định ai được đào tạo và phát triển, đánh 

giá khả năng sẵn sàng của nhân viên trong việc đào tạo và phát triển. 

Đồng thời xem xét cẩn trọng những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần 

thiết để thực hiện công việc: 

 - Xác định những kiến thức cần nâng cao 

 - Huấn luyện người lao động những kỹ năng trong công việc 

 - Đồng thời giáo dục hành vi, thái độ cho nhân viên 

 1.4.4. Văn hóa trong tổ chức 

 Văn hoá tổ chức là hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần 

được phần lớn những người trong tổ chức thừa nhận và có ảnh hưởng 

tới hành vi của họ. Văn hoá tổ chức gồm những giá trị cốt lõi, những 

chuẩn mực chung, niềm tin, nghi lễ, thói quen và ngay cả những giai 

thoại mà chúng ảnh hưởng chi phối tới hành vi của phần lớn những 

thành viên trong tổ chức đó. Khi đã xác định chiến lược với mục tiêu 

dài hạn cùng chương trình hành động để đạt mục tiêu thì yếu tố văn 

hoá có ảnh hưởng rất lớn vì nó ảnh hưởng tới hành vi của các thành 

viên trong tổ chức đó.  

Dựa vào đặc trưng khác nhau mà người ta có thể chia văn hoá 

tổ chức thành các dạng: văn hoá đổi mới (innovativeness culture); 

văn hoá hỗ trợ (supportiveness culture); văn hoá hành chính 

(admoinitrativeness culture)  

� Văn hoá đổi mới. 

� Văn hoá hỗ trợ. 

� Văn hoá hành chính. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN  
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 

2.1. TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU 

CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 2 

2.1.1. Giới thiệu về Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng 2 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 là đơn 

vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn - Đo 

lường - Chất lượng và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của 

các tổ chức, cá nhân. 

Các khu nhà được xây dựng và bố trí phòng ốc một cách khoa 

học, được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại nhất khu vực miền 

Trung, Tây Nguyên như: máy dò khuyết tật trong bê tông và kim loại 

bằng siêu âm, máy đo độ rung, độ ồn… máy thử cường lực vạn năng 

nén - kéo - uốn sắt thép, bê tông, xi măng..., máy sắc ký khí, máy 

quang phổ hấp thụ nguyên tử, máy sắc ký lỏng cao áp, máy sắc ký 

khối phổ, máy đo trị số ốc tan trong xăng... cùng đội ngũ tiến sĩ, kỹ 

sư nhiều ngành khoa học, giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực về 

TCĐLCL: kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và 

mẫu sản phẩm hàng hoá,... Trung tâm là một trong những đơn vị đầu 

ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Khu vực Miền Trung và 

Tây nguyên, đáp ứng đa số các yêu cầu về hoạt động tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng của khu vực. 
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2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 

Theo Quyết định số 226/QĐ – TDC, ngày 10 tháng 2 năm 

2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu Chuẩn - Đo Lường - Chất 

Lượng, Trung tâm kĩ thuật 2 có những chức năng, nhiệm vụ như sau: 

- Quản lý, sử dụng, bảo quản các chuẩn và phương tiện đo 

lường chuẩn trong khu vực miền Trung về các lĩnh vực Cơ - Điện - 

Nhiệt và Môi trường theo sự phân công của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

- Tiến hành Kiểm định, Hiệu chuẩn các phương tiện đo lường, 

thử nghiệm, đánh giá thẩm định chất lượng, kỹ thuật, vệ sinh an toàn 

của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, vật liệu, cấu kiện, dự án, công trình, 

môi trường cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh và phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đo lường 

trong khu vực miền Trung. 

- Thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền; chứng nhận sản phẩm, dịch vụ phù hợp tiêu 

chuẩn và quy định kỹ thuật. 

- Nghiên cứu chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, mẫu 

chuẩn và các phương tiện đo, cung cấp các dịch vụ bảo trì, bảo 

dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo lường, thử nghiệm, thiết bị kỹ 

thuật. 

- Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài 

sản và hồ sơ, tài liệu của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng 2 theo quy định của Tổng cục và quy định của nhà nước. 

- Tư vấn về việc áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ cải 

tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của các sản phẩm, dịch 

vụ. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao. 

Tóm lại với phương châm “Phẩm chất tạo thịnh vượng” Trung 

tâm đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh 

vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, uy tín của Trung tâm được 

khẳng định và ngày càng được nhiều khách hàng và các cơ quan 

quản lý nhà nước đánh giá cao. 

Trung tâm luôn cam kết: Là người bạn đồng hành cùng chất 

lượng, cung cấp dịch vụ Kỹ thuật - Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất 

lượng gắn liền với mục tiêu chất lượng là “Khách quan, Trung thực; 

Nhanh chóng, Kịp thời; Chính xác và Hiệu quả”. Trình độ và kỹ 

năng chuyên môn của đội ngũ CBCNV thường xuyên được nâng 

cao, trang thiết bị ngày một hiện đại hóa nhằm đáp ứng và thỏa mãn 

các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

2.1.3.  Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

- Đây là sơ đồ tổ chức của Trung tâm theo cơ cấu chức năng. 

- Mỗi một phòng đều chịu sự quản lý của trưởng phòng.  

Theo quy định hoạt động của Phòng Hành chính của Ban lãnh 

đạo (Phụ lục 3). Phòng Hành chính có hai nhiệm vụ chính là quản trị 

nguồn nhân lực và quản trị hành chính. 

� Những lĩnh vực thuộc quản trị nguồn nhân lực của Phòng 

Hành chính bao gồm: 

- Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc xây dựng cơ cấu tổ 

chức khoa học phù hợp với yêu cầu phát triển của Trung tâm. 

- Hoạch định nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn Trung tâm, 

đồng thời tham mưu cho Ban giám đốc về chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực, chính sách sử dụng nhân sự và đãi ngộ hợp lý, phù 

hợp với quy định pháp luật và cạnh tranh bên ngoài…. 
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� Những lĩnh vực thuộc quản trị hành chính của Phòng Hành 

chính bao gồm: 

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, ấn loát, giao nhận, quản 

lý lưu trữ công văn, giấy tờ. 

- Cung cấp văn phòng phẩm, quản lý điện thoại, điện, nước. 

- Thực hiện công tác phục vụ hội họp, tiếp khách của Trung 

tâm… 

� Vai trò của nguồn nhân lực: 

Nguồn nhân lực tốt là tiền đề vững chắc và là nhân tố quyết 

định tới sự tăng trưởng phát triển của doanh nghiệp, giúp doanh 

nghiệp có những quyết định chính xác trong việc xác định đường lối, 

chủ trương, chính sách phát triển của doanh nghiệp. Do đó nguồn 

nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực có tri thức, có hiểu biết về kiến 

thức khoa học, kỹ thuật; giàu kinh nghiệm và có tầm nhìn chiến lược 

trong tương lai. 

Qua phân tích sơ đồ cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của phòng 

hành chính cho thấy cơ cấu tổ chức của Trung tâm có ưu điểm là tiết 

kiệm chi phí do rút gọn không tồn tại riêng bộ phận quản tị nguồn 

nhân lực, nhưng nhược điểm lớn là cũng là không có bộ phận nguồn 

nhân lực. Vì vậy để nguồn nhân lực phát huy tối đa hiệu quả, thì cần 

có bộ phận nguồn nhân lực riêng để công tác quản trị nguồn nhân 

lực được thực hiện đúng theo ý nghĩa của nó. 

2.1.4.  Hoạt động kinh doanh của Trung tâm 

Doanh thu và lợi nhuận đều tăng, tỷ suất sinh lời trên tài sản 

ROA năm 2013 tăng vượt bậc. Sự tăng lên các kết quả kinh doanh 

chủ yếu trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước đang còn suy 

thoái trầm trọng ...Điều này thể hiện nỗ lực lớn của đội ngũ nhân lực 

trung tâm.  
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2.2 PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI 

TRUNG TÂM  

2.2.1. Phương pháp đào tạo chính thức tại Trung tâm 

Qua phân tích tình hình đào tạo của Trung tâm cho thấy, số 

lượng người lao động được đào tạo chưa tương xứng với nguồn nhân 

lực. Trung tâm cần dựa vào tình hình kinh doanh để tiến hành phân 

tích công việc nhằm hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo 

của Trung tâm. Khi xác định nhu cầu đào tạo Trung tâm đã dựa vào 

căn cứ cụ thể sau: 

- Mục tiêu chiến lược cụ thể 

- Tiêu chuẩn chức danh công việc 

- Kế hoạch bổ nhiệm cán bộ cho Trung tâm. 

� Hiện nay, Trung tâm đang tổ chức các hình thức đào tạo 

sau đây: [Phụ lục 2] 

� Công tác đào tạo của Trung tâm như sau: 

� Hạn chế 

�  Phân tích đánh giá kết quả đào tạo và phát triển tại Trung 

tâm: 

2.2.2. Phương pháp đánh giá nhân viên 

Đánh giá người lao động tức là thu thập thông tin và phản hồi 

thông tin lại cho người lao động về hành vi, giao tiếp, và kỹ năng 

làm việc của họ. Hiện tại Trung tâm phòng Hành chính đang quản lý 

việc đánh giá nhân viên theo phương pháp đánh giá hiệu quả công 

việc được thực hiện theo các bước sau: 

� Xây dựng tiêu chí thực hiện công việc 

� Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công việc 

� Thiết lập phương pháp đánh giá 

� Thiết lập quy trình đánh giá và tổ chức thực hiện 



14 

� Sử dụng kết quả đánh giá trong công việc 

2.2.3. Phương pháp trao đổi kinh nghiệm công việc 

Kinh nghiệm trong công việc được các nhân viên lâu năm 

trong Trung tâm truyền đạt lại bằng phương pháp trao đổi trực tiếp. 

Đối với các nhân viên mới đến làm việc tại Trung tâm, những người 

này thường chưa quen với công việc hiện tại nên các nhân viên trong 

phòng ban nơi mà nhân viên mới đến làm việc, họ sẽ chỉ vẽ một số 

các kỹ năng cần thiết cho công việc đồng thời họ truyền đạt lại một 

số những kinh nghiệm mà họ học được qua quá trình làm việc cho 

những người mới. Bên cạnh đó, trong những giờ rãnh rỗi những nhân 

viên trong cùng một phòng ban cũng chia sẻ cho nhau những sai sót, 

những điều mới mà họ khám phá được khi làm việc.  

2.2.4. Giao tiếp giữa các nhân viên 

Hiện nay tại Trung tâm xây dựng mối quan hệ giữa các cá 

nhân đều nhờ những người làm việc lâu năm tại Trung tâm làm tư 

vấn cho mình về các nhân viên khác. Đặc biệt là nhân viên mới vào 

Trung tâm khi mà mọi thứ còn bở ngỡ thì người Trưởng phòng sẽ là 

người gần gũi với nhân viên đó nhất. Khi đó người Trưởng phòng 

với vai trò là người tư vấn, sẽ giúp nhân viên mới tìm hiểu công việc 

mới, môi trường mới, là người sẽ giới thiệu mình đến tất cả nhân 

viên cũ. Và khi có sự mâu thuẫn nảy sinh ra thì Trưởng phòng sẽ 

đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Nếu mâu thuẫn vẫn không giải 

quyết được thì Ban lãnh đạo cấp cao hơn sẽ giải quyết. Vì thể, người 

đóng vai trò là người tư vấn phải luôn biết cách tìm ra phương thức 

xây dựng mối quan hệ giữa các cá nhân trở nên tốt đẹp hơn. 
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2.3. THỰC TRẠNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN 

LỰC TẠI TRUNG TÂM  

2.3.1. Cơ cấu nguồn nhân lực 

Nhân lực là nguồn nhân lực chính để đảm bảo chất lượng thực 

hiện công việc của Trung tâm cũng như đáp ứng sự thỏa mãn nhu 

cầu của khách hàng. Cơ cấu nguồn nhân lực được xác định theo yêu 

cầu chiến lược kinh doanh mà Trung tâm đã xây dựng. Vì vậy, việc 

sử dụng nguồn nhân lực để có hiệu quả nhất là điều rất cần thiết 

trong công tác quản lý lao động của Ban lãnh đạo Trung tâm. 

2.3.2. Phân tích nhân sự  

a. Thực trạng nâng cao kiến thức của nguồn nhân lực 

Năng lực của người lao động đã nâng cao sau thời gian làm 

việc điều đó thể hiện qua trình độ chuyên môn nguồn nhân lực và 

mức độ gắn bó với nghề nghiệp. Thực trạng việc nâng cao kiến thức 

cho nguồn nhân lực tại Trung tâm  được thể hiện qua sự biến động 

của lực lượng lao động và cơ cấu của nó theo trình độ chuyên môn 

qua các năm 

Thực tế hiện nay tại Trung tâm, lao động được nâng cao kiến 

thức trong công việc chủ yếu dưới sự hướng dẫn của nhân viên giàu 

kinh nghiệm lâu năm tại các bộ phận. 

Trung tâm chưa sử dụng các phương pháp khoa học mang tính 

khách quan để tìm hiểu và xác định nhu cầu đào tạo. Chưa có xuất 

phát từ kết quả phân tích công việc của nhân viên để xác định nhu 

cầu đào tạo. Do đó, số lượng nhân viên được đào tạo chưa đúng với 

yêu cầu công việc. 

b. Thực trạng kỹ năng nguồn nhân lực 

Trung tâm là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đo lường, dịch 

vụ nên đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng, chuyên môn nghiệp 
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vụ nhất định. Khi kỹ năng được nâng cao, người lao động làm việc 

hiệu quả hơn, năng suất lao động tăng hơn. 

c. Giáo dục hành vi, thái độ nguồn nhân lực  

Giáo dục hành vi và thái độ cho người lao động là tiêu chí 

đánh giá trình độ phát triển nguồn nhân lực vì trình độ nhận thức của 

mỗi người khác nhau nên thái độ, hành vi làm việc của mỗi người 

cũng khác nhau, dẫn đến kết quả thực hiện công việc khác nhau và 

năng suất làm việc cũng khác nhau. 

Vì Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, thử nghiệm 

nên an toàn là một trong những yêu cầu bắt buộc...nên trong những 

năm qua Trung tâm luôn chú trọng đến việc giáo dục, nâng cao thái 

độ cho người lao động về an toàn và diễn tập thích hợp. Và để đảm 

bảo an toàn Trung tâm phân công và xác định các trang thiết bị, các 

khu vực làm việc, các loại hình làm việc...với mức độ khác nhau, đều 

thực hiện các biện pháp an toàn bắt buộc hoặc cần thiết. Tuy nhiên 

với nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế thì trình độ 

nhận thức của người lao động còn nhiều hạn chế. Phần lớn lao động 

còn thiếu năng động, trình độ ngoại ngữ yếu nên khi tiếp xúc môi 

trường thử nghiệm với nước ngoài thì lại giao tiếp hạn chế nên phần 

nào ảnh hưởng ít nhiều đến công việc. Bên cạnh đó việc bố trí công 

việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đã được thực hiện nhưng 

vẫn còn mang tính chủ quan trong quan hệ cá nhân của đội ngũ quản 

lý. Điều này làm cho một vài bộ phận lao động chưa ổn định và làm 

cho một nguồn lực phải thất thoát ra bên ngoài. 

Thực trạng trình độ nhận thức của người lao động so với yêu 

cầu nhiệm vụ còn hạn chế và nhiều mặt chậm cải tiến, đổi mới. 

Trước những yêu cầu của nền kinh tế hội nhập, đòi hỏi Trung tâm 
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phải xây dựng một chiến lược về nâng cao trình độ nhận thức của 

người lao động nhằm đáp ứng với nhu cầu của Trung tâm. 

2.3.3. Văn hóa tổ chức 

Mỗi tổ chức đều có một văn hóa riêng, theo đó các hành vi, 

ứng xử đều tuân theo một chuẩn mực chung. Đó là các mối quan hệ 

giữa người lãnh đạo với nhân viên, quan hệ giữa những người nhân 

viên với nhau...Vậy nên Trung tâm tạo ra một môi trường văn hóa lợi 

thế hơn cạnh đối thủ cạnh tranh rất nhiều, nó ảnh hưởng trực tiếp to 

lớn đến việc hình thành các mục tiêu chiến lược và các chính sách 

trong kinh doanh của Trung tâm, đồng thời tạo thuận lợi cho việc 

thực hiện thành công chiến lược kinh doanh đã lựa chọn của Trung 

tâm. Vì nếu bầu không khí văn hóa cởi mở, các quyết định được các 

nhà quản lý cấp thấp đề ra, cấp trên và cấp dưới có mối quan hệ gần 

gũi gắn bó, tin tưởng lẫn nhau, truyền thông mở rộng và người lao 

động được khuyến khích đề ra sáng kiến thì người lao động sẽ phát 

huy hết khả năng của mình. Ngược lại, bầu không khí văn hóa khép 

kín, các quyết đều tập trung vào các nhà quản lý cấp cao Trung tâm. 

Nếu cấp trên và cấp dưới không đoàn kết, thiếu tin tưởng lẫn nhau, 

người lao động không được khuyến khích đưa ra các sáng kiến và tự 

mình giải quyết các vấn đề, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến 

Trung tâm. Chính vì thế, Trung tâm theo đuổi dạng văn hóa hỗ trợ. 

Cụ thể, Trung tâm luôn tạo cho cán bộ công nhân viên một môi 

trường làm việc năng động, sôi nổi, dân chủ, khuyến khích khen 

thưởng những sáng kiến hay vận dụng vào được trong công việc. 

Không những vậy vào các dịp như 26/3, 30/4, 1/5 … Công đoàn 

Trung tâm lại tổ chức các hoạt văn nghệ, những buổi tham quan 

nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tình đoàn kết của người lao 

động trong Trung tâm. 
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Bầu không khí lao động trong Trung tâm được đánh giá là tốt. 

Trung tâm cần duy trì và phát huy hơn nữa, làm sao để luôn có một 

bầu không khí làm việc thật vui vẻ, thân thiện, cán bộ công nhân viên 

coi nơi làm việc là ngôi nhà thứ hai của mình. 

 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN  

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 
3.1. ÁP DỤNG BỐN PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM 

3.1.1. Phương pháp đào tạo chính thức 

Hiện tại Trung tâm chỉ sử dụng phương pháp đào tạo kèm cặp 

đối với nhân viên cũ hay mới, và đào tạo ngoài đối với Ban lãnh đạo 

điều này dễ gây sự nhàm chán đối với nhân viên cấp thấp. Vì thế dựa 

vào tình hình đã phân tích tác giả đưa ra một số phương pháp đào tạo 

để áp dụng đào tạo và phát triển người lao động tại Trung tâm: 

� Đào tạo tại nơi làm việc  

� Đưa ra những chương trình hướng ngoại  

� Phương pháp luân chuyển và thuyên chuyển công việc 

Về công tác chuyên môn Trung tâm đã tổ chức các khóa đào 

tạo định kỳ theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể như : 

-  Huấn luyện cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ nhân 

viên trong đơn vị. 

- Tăng cường công tác huấn luyện đào tạo tại chỗ 

-  Huấn luyện kiến thức an toàn cho cán bộ, nhân viên  
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3.1.2. Phương pháp đánh giá nhân viên 

Đây là giải pháp được đưa ra trên cơ sở những điểm chưa hoàn 

thiện của hệ thống đánh giá, cụ thể: 

- Xác định lại trọng số của các tiêu chí sao cho hợp lý  

- Để gia tăng tính hiệu quả trong việc đánh giá công việc có 

thể sử dụng kết hợp giữa hai phương pháp là phương pháp thang đo 

đồ họa và phương pháp quản lý bằng mục tiêu 

- Trung tâm cần tổ chức các chương trình đào tạo người đánh 

giá 

- Trung tâm cần có một chu kỳ đánh giá rõ ràng 

- Trung tâm cần khai thác tối đa việc sử dụng thông tin đánh 

giá hiệu quả công việc 

- Ngoài ra để đánh giá quá trình thực hiện công việc hiệu quả, 

Trung tâm cần xây dựng các tiêu chí đánh giá.  

3.1.3. Phương pháp kinh nghiệm công việc 

Kinh nghiệm trong công việc được các nhân viên lâu năm 

trong Trung tâm truyền đạt lại bằng phương pháp trao đổi trực tiếp. 

Đối với các nhân viên mới đến làm việc tại Trung tâm, những người 

này thường chưa quen với công việc hiện tại nên các nhân viên trong 

phòng ban nơi mà nhân viên mới đến làm việc, họ sẽ chỉ vẽ một số 

các kỹ năng cần thiết cho công việc đồng thời họ truyền đạt lại một 

số những kinh nghiệm mà họ học được qua quá trình làm việc cho 

những người mới. Bên cạnh đó, trong những giờ rãnh rỗi những nhân 

viên trong cùng một phòng ban cũng chia sẻ cho nhau những sai sót, 

những điều mới mà họ khám phá được khi làm việc. 

3.1.4. Phương pháp mối quan hệ cá nhân 

Hiện nay tại Trung tâm xây dựng mối quan hệ giữa các cá 

nhân đều nhờ những người làm việc lâu năm tại Trung tâm làm tư 
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vấn cho mình về các nhân viên khác. Đặc biệt là nhân viên mới vào 

Trung tâm khi mà mọi thứ còn bở ngỡ thì người Trưởng phòng sẽ là 

người gần gũi với nhân viên đó nhất. Khi đó người Trưởng phòng 

với vai trò là người tư vấn, sẽ giúp nhân viên mới tìm hiểu công việc 

mới, môi trường mới, là người sẽ giới thiệu mình đến tất cả nhân 

viên cũ. Và khi có sự mâu thuẫn nảy sinh ra thì Trưởng phòng sẽ 

đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Nếu mâu thuẫn vẫn không giải 

quyết được thì Ban lãnh đạo cấp cao hơn sẽ giải quyết. Vì thể, người 

đóng vai trò là người tư vấn phải luôn biết cách tìm ra phương thức 

xây dựng mối quan hệ giữa các cá nhân trở nên tốt đẹp hơn. 

Một giải pháp được đề ra ở đây nhằm giúp gia tăng mối quan 

hệ giữa các thành viên trong trung tâm là sử dụng Mô hình các mối 

quan hệ con người (Human relations model) [16]. Điểm nhấn chính 

của mô hình này là sự cam kết, tính liên kết và lòng nhiệt huyết. Do 

coi trọng sự bình đẳng và tính cởi mở nên hình tròn là biểu trượng 

phù hợp với mô hình này. Bầu không khí trong các tổ chức theo mô 

hình này như của một tập thể gắn bó (kiểu thị tộc), hoạt động theo 

định hướng nhóm, trong đó việc ra quyết định có sự tham gia sâu sắc 

của các thành viên. Nếu hiệu suất của một nhân viên sa sút thì Ban 

lãnh đạo sẽ quan tâm xem xét theo triển vọng phát triển và tìm kiếm 

những yếu tố thúc đẩy, động viên họ. Công việc của nhà quản lý 

giống như người tư vấn đồng cảm và người tạo điều kiện thuận lợi, 

định hướng theo quá trình làm việc.  

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA 

TRUNG TÂM 

3.2.1. Phân tích tổ chức  

Theo Quyết định số 226/QĐ-TĐC ngày 10 tháng 02 năm 2010 

của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chức năng, nhiệm 
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vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và yêu cầu nhân sự phát triển của 

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2, Trung tâm đã 

vạch ra sứ mệnh và chiến lược như sau:   

- Tầm nhìn: Việc Việt Nam gia nhập tổ chức WTO đã mở ra 

cho Trung tâm nhiều cơ hội phát triển cũng như tạo ra nhiều thách 

thức mà Trung tâm phải tìm cách vượt qua. Tầm nhìn của Trung tâm 

là đến năm 2020 trở thành Viện Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

khu vực Miền Trung. 

- Sứ mệnh: của Trung tâm là tạo ra giá trị cao nhất cho đội ngũ 

nhân viên, khách hàng và xã hội, với tinh thần “Cung cấp các giải 

pháp kỹ thuật tối ưu cho khách hàng. Trung tâm luôn luôn lấy Khách 

hàng là tài sản quý giá nhất” 

Các giá trị mà Trung tâm luôn hướng tới: “Kịp thời, chính xác, 

trung thực, khách quan và hiệu quả”. [Phụ lục 1] 

- Chiến lược kinh doanh của Trung tâm: “Nâng cao chất lượng 

dịch vụ kỹ thuật dựa trên việc khai thác năng lực con người”. [Phụ 

lục 1] 

Từ việc phân tích tổ chức ở trên và phân tích sơ đồ cơ cấu tổ 

chức ở mục 2.1.3 trang 36 và về vai trò quản trị nguồn nhân lực 

(trang 38) của Trung tâm cho thấy cơ cấu tổ chức cần thay đổi để 

đảm bảo tính khoa học và chuyên nghiệp ở các bộ phận chức năng. 

Nên tác giả đề xuất thêm Phòng Nguồn nhân lực vào cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm. 

3.2.2. Phân tích nhân sự 

a. Phân tích việc nâng cao kiến thức nguồn nhân lực 

Trong những năm qua Trung tâm luôn coi trọng yếu tố con 

người và đã có nhiều chính sách tích cực xây dựng đội ngũ lao động 

tương đối trẻ, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục như đã 
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phân tích ở Chương 2. Trong thời gian tới, khi sự tiến bộ của khoa 

học ngày càng vượt bậc thì đòi hỏi dịch vụ kiểm định chất lượng 

phải ngày càng hoàn thiện. Xuất phát từ thực tế trên, Trung tâm phải 

có những thay đổi lớn trong việc nâng cao kiến thức người lao động.  

b. Phân tích về nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực 

Trong thời kì kinh tế ngày càng phát triển thì ngoài kỹ năng 

cứng có được trong quá trình học thì kỹ năng mềm là điều rất cần 

thiết trong quá trình làm việc. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến 

sự thăng tiến của người lao động. Trên cơ sở đó, tác giả dự báo mục 

tiêu thực hiện chương trình nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lao động 

như sau: 

- Yêu cầu người lao động đọc hiểu, sử dụng được tài liệu 

ngoại ngữ, trong thời kì phát triển của kinh tế thì việc thanh thạo ít 

nhất 1 ngoại ngữ là điều bắt buộc không những vậy, với tính chất 

nghề nghiệp kiểm định chất lượng thường xuyên sử dụng máy móc 

trang thiết bị nhập từ nước ngoài về thì việc sử dụng ngoại ngữ thành 

thạo là điều không thể tránh được. 

- Vì công việc kiểm định chất lượng là công việc hoạt động 

theo dây chuyền nên tinh thần làm việc nhóm là điều không thể tránh 

khỏi. Vậy nên tình đồng đội hay khả năng làm việc nhóm tốt sẽ tạo 

được bầu không khí làm việc vui vẻ, ngăn chặn tính bè phái. 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý để nâng khả năng quản lý, kỹ 

năng nghề nghiệp, tư duy nhạy bén, có tầm nhìn xa. Khi những 

người quản lý được đào tạo nâng cao năng lực của mình thì họ có thể 

trở thành đội ngũ giảng dạy có chất lượng cao của Trung tâm, góp 

phần giảm kinh phí cho công tác đào tạo.   
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c. Phân tích việc nâng cao giáo dục hành vi, thái độ nguồn 

nhân lực tại Trung tâm 

Việc giáo dục hành vi, thái độ cho người lao động là một trong 

các nhiệm vụ cần phải có sự quan tâm không chỉ Ban lãnh đạo mà 

cần có sự chung tay góp sức của toàn thể nhân viên. Điều này sẽ tạo 

ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức thể hiện qua thái độ tích 

cực, hành vi đúng đắn với công việc và các mối quan hệ xã hội khác. 

Để làm được điều này cần thực hiện một số giải pháp sau: 

- Biết cách sử dụng những biện pháp an toàn trong quá trình 

làm việc: 

- Thực hiện chế độ dân chủ tại Trung tâm: 

- Quan tâm đến nhân viên mới: 

- Phát huy tính tự giác ở nhân viên: 

- Tổ chức sinh hoạt định kỳ cho nhân viên: 

- Ngoài ra việc nâng cao ý thức của người lao động về sự cần 

thiết phải phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm nhằm tạo cơ sở 

nhận thức và hành động cho việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực 

của Trung tâm. Khi ý thức của người lao động được nâng lên, cũng 

là lúc tạo ra được động lực tinh thần và sự thống nhất cao trong quá 

trình phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm. Do đó, cần phải làm 

cho mọi thành viên hiểu rằng: sự thấp kém về năng lực lãnh đạo, sự 

thấp kém về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, về tay 

nghề và kỹ năng lao động là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự giảm 

thiểu năng suất lao động, hạn chế tăng năng lực cạnh tranh trên thị 

trường đồng nghĩa với việc thu nhập người lao động thấp và hạn chế 

cơ hội phát triển bản thân của người lao động. Do vậy, người lao 

động cần phải ý thức rõ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và 

phát huy hiệu quả nguồn nhân lực đó vào công tác phát triển Trung 
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tâm, cũng như tạo điều kiện tồn tại và phát triển bản thân của mỗi 

người lao động. 

3.2.3. Văn hóa Trung tâm 

Năng lực thông qua yếu tố con người thường bền vững vì nó 

không thể xác lập trong thời gian ngắn. Nó liên quan đến văn hóa tổ 

chức, đây chính là các chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống 

cách ứng xử giũa các thành viên trong Trung tâm. Văn hóa còn đề 

cập đến các giá trị mà nhân viên tại Trung tâm luôn đề cao, suy tôn 

và cả cách thức mà họ chia sẻ thông tin với nhau. Muốn cải thiện 

nguồn nhân lực thì trước hết phải cải thiện môi trường văn hóa Trung 

tâm, và điều này không phải dễ thường phải mất rất nhiều thời gian 

và khá tốn kém. Rõ ràng nền tảng các khía cạnh thể hiện ở trên 

thường gắn với văn hóa Trung tâm và rất khó hình thành trong ngày 

một ngày hai. Do vậy, luận văn đề xuất các giải pháp xây dựng văn 

hóa Trung tâm được thực hiện trong thời gian tới như sau: 

- Xây dựng thương hiệu Trung tâm 

- Quan tâm tới những nhân viên lâu năm 

- Có sự công bằng giữa các nhân viên 

- Duy trì các hình thức tham quan cho nhân viên  


