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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Phát triển nguồn nhân lực là một việc làm hết sức cần thiết nhằm 

nâng cao chất lượng lao động và phát triển tài nguyên nhân lực. Do 

đó Công ty TNHH Xây dựng Hoà Vang rất chú trọng đến việc phát 

triển nguồn nhân lực và xem vai trò của nguồn nhân lực lại luôn là 

yếu tố quyết định sự thắng lợi của các doanh nghiệp. Tuy nhiên so 

với yêu cầu hiện tại, so với các đối thủ cạnh tranh và để thắng lợi 

trong việc sản xuất kinh doanh, công ty cần phát triển nguồn nhân 

lực. Đó là lý do tác giả chọn đề tài 

"Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoà 

Vang" làm luận văn tốt nghiệp nhằm góp phần thiết thực cho việc 

phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo khả năng cạnh tranh lâu dài và 

bền vững cho doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Tìm hiểu và củng cố kiến thức về công tác phát triển nguồn 

nhân lực; 

- Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại 

công ty TNHH Xây Dựng Hoà Vang; 

- Đề xuất một số giải pháp để công tác phát triển nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoà Vang được hoàn thiện hơn. 

3. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận và thực 

tiễn liên quan tới hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 

Xây Dựng Hoà Vang. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu 
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Về nội dung: Đề tài chỉ nghiên cứu một số nội dung chủ yếu liên 

quan đến việc phát triển nguồn nhân lực cho nhân viên bao gồm: ban 

giám đốc và quản lý phòng ban, nhân viên văn phòng và công nhân 

trực tiếp.  

Về thời gian: Giải pháp có liên quan được đề xuất trong luận văn 

chỉ có ý nghĩa trong thời gian ngắn. 

Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để 

phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Công ty Xây Dựng Hoà Vang. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện các mục tiêu trên, đề tài sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu: Phân tích, tổng hợp, thống kê, kết hợp với số liệu khảo 

sát, thống kê báo cáo của doanh nghiệp. 

6. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham 

khảo, nội dung của luận văn được kết cấu gồm 3 chương: 

Chương 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nguồn 

nhân lực. 

Chương 2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH  Xây Dựng Hoà Vang. 

Chương 3. Các giải pháp phát triển triển nguồn nhân lực tại 

Công ty TNHH Xây Dựng Hoà Vang. 



3 

CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.1.  Một số khái niệm 

a. Nhân lực 

Nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người mà nguồn 

lực này gồm thể lực, trí lực và nhân cách. 

b. Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là tiềm năng lao động của con người trên các 

mặt số lượng, cơ cấu (ngành nghề, trình độ đào tạo, cơ cấu vùng 

miền, cơ cấu ngành kinh tế) và chất lượng bao gồm phẩm chất và 

năng lực ( thể lực, trí lực, nhân cách, kỹ năng nghề nghiệp) đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong phạm vi quốc gia, vùng lãnh 

thổ địa phương hay ngành, năng lực cạnh tranh trong phạm vi quốc 

gia và thị trường lao động quốc tế.  

c. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là làm sao đảm bảo 

được quy mô số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của doanh 

nghiệp phù hợp hiện tại và sự phát triển của doanh nghiệp trong 

tương lai, đòi hỏi nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật và 

khả năng quản lý của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải kết hợp hình 

thức giáo dục, kinh nghiệm nghề nghiệp, các mối quan hệ, đánh giá 

nhân cách và năng lực để giúp cho nhân viên chuẩn bị cho tương lai 

nghề nghiệp của mình.  
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1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực  

Cơ cấu nguồn nhân lực là thành phần, tỷ lệ và mối quan hệ tương 

tác giữa các bộ phận của nguồn lực trong tổng thể. Nói đến cơ cấu 

nguồn nhân lực là nói đến mối quan hệ về tỷ lệ giữa các bộ phận 

nguồn nhân lực trong tổng thể, bao gồm cơ cấu theo đơn vị tổ chức 

và cơ cấu theo ngành nghề, nhiệm vụ công việc. 

1.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

Trình độ chuyên môn là những điều hiêu biết có được hoặc do 

từng trải, hoặc nhờ học tập. Trình độ chuyên môn gồm 3 yếu tố: kiến 

thức tổng hợp (những hiêu biết chung về thế giới), kiến thức chuyên 

ngành (về một lĩnh vực đặc trưng như kế toán tài chính.) và kiến thức 

đặc thù (những kiến thức đặc trưng mà người lao động trực tiếp tham 

gia hoặc được đào tạo). 

Nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật là nâng cao kiến thức 

tổng hợp, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, kiến thức đặc 

thù cần thiết đê đảm đương các chức vụ trong quản lý, kinh doanh và 

các hoạt động khác, là phát triển, nâng cao kiến thức về kỹ thuật, 

kinh tế, xã hội. Vì vậy, trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân 

lực chỉ có thể có được, thông qua đào tạo. Cho nên bất kỳ tổ chức, 

doanh nghiệp nào cũng phải coi trọng công tác đào tạo. Và, ngược 

lại, đào tạo phải đáp ứng cho được yêu cầu này. 

1.2.3. Nâng cao kỹ năng của nguồn nhân lực 

Kỹ năng của người lao động chính là sự thành thạo, tinh thông về 

các thao tác, động tác, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện một công 

việc cụ thể nào đó. Những kỹ năng sẽ giúp cho người công nhân đó 

hoàn thành tốt công việc của mình, quy định tính hiệu quả của công 
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việc. Để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đòi hỏi nguồn nhân lực phải 

có sự rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm từ thực hiện. 

1.2.4. Nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực 

Nâng cao nhận thức là quá trình làm tăng mức độ hiểu biết về 

chính trị, xã hội, tính tự giác, tính kỹ luật, thái độ, tác phong lao 

động, tinh thần trách nhiệm, tính thích ứng,...trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh của người lao động. Nhận thức của người lao động 

ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực.  

1.2.5. Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 

Nâng cao động lực  thúc đẩy bằng thu nhập 

Yếu tố vật chất như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi là một trong 

những yếu tố quan trọng hàng đầu buộc phải có cho người lao động. 

Nâng cao động lực thúc đẩy bằng đánh giá thành tích công việc 

Đánh giá thành tích công việc tức là dùng lợi ích tinh thần để 

nâng cao tính tích cực, khả năng làm việc của người lao động nhằm 

khuyến khích, động viên và thúc đấy nhân viên làm việc tốt hơn.  

Nâng cao động lực thúc đẩy bằng việc cải thiện điều kiện làm 

việc 

Cải thiện điều kiện làm việc không những để 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. 

Nâng cao động cơ thúc đẩy bằng công tác đào tạo 

Đào tạo và phát triển đáp ứng nhu cầu học tập của người lao 

động, là một trong những yếu tố tạo nên  động lực cho nhân viên.  

Nâng cao động cơ thúc đẩy bằng thay đổi vị trí làm việc 

Thay đổi vị trí làm việc có nghĩa là đặt người lao động vào 

những vị trí công việc mới, khác hẳn so với những công việc đang 

làm tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc hiệu quả hơn. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA VANG 

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN 

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

2.1.1. Khái quát về công ty TNHH Xây dựng Hoà Vang 

Công ty TNHH Xây dựng Hoà Vang là doanh nghiệp nhà tư 

nhân được hình thành theo quyết định số 26/2001/QĐ-BXD ngày 

18/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 

- San ủi các công trình giao thông, thuỷ lợi và cải tạo đồng ruộng. 

-Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, cầu đường. 

-Trang trí nội thất, vận chuyển, bốc xếp hàng hoá. 

-Cho thuê các thiết bị thi công, gia công sữa chữa cơ khí. 

2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀ VANG 

2.2.1. Thực trạng cơ cấu nguồn nhân lực tại công ty 

a. Số lượng nguồn nhân lực tại Công ty 

Bảng 2.6. Quy mô nguồn nhân lực tại Công ty qua các năm. 

STT CHỈ TIÊU 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

1 Tổng số lao động  304 310 524 

2 Lao động trực tiếp 266 270 475 

 

Chiếm tỷ trọng/tổng số 

lao động (%) 
87,5 87,09 90,64 

3 Lao động gián tiếp 38 40 49 

 

Chiếm tỷ trọng/tổng số 

lao động (%) 
12,5 12,9 9,3 

      (Nguồn: Tổng hợp tại phòng Tổ chức – Hành chính công ty) 
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Năm 2013 số lượng lao động trong Công ty có nhiều thay đổi 

con số này tăng lên 214 người so với năm 2011. Điều này là do trong 

năm 2013 khối lượng công việc tăng và Công ty trúng thầu nhiều 

công trình . 

b. Thực trạng về cơ cấu nguồn nhân lực tại Công ty  

Bảng 2.7. Cơ cấu nguồn nhân lực theo bộ phận trong thời gian qua 

TT Bộ phận công tác 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

1 Ban Giám đốc 2 3 3 

2 Tài chính- Kế toán 6 4 4 

3  Kỹ thuật 9 15 22 

4 Tô chức - Hành chính 5 3 4 

5 Kế hoạch – Vật tư 5 4 3 

6 Ban an toàn lao động 3 3 3 

7 Công nghệ thông tin 2 2 2 

8 Đội trưởng công trình 6 6 8 

9 Sản xuất 266 270 475 

10 Tổng 304 310 524 

Tỷ lệ ở bộ phận sản xuất và Kinh tế - Kỹ thuật chiếm số lượng 

khá lớn và ngày càng gia tăng. Cụ thể tại bộ phận Kỹ thuật năm 2012 

đã tăng lên 6 người so với năm 2011 và đến cuối năm 2013 tông số 

nhân sự ở bộ phận này là 22 người. Tại bộ phận sản xuất năm 2011 

chỉ có 266 người nhưng đến năm 2013 thì con số này tăng lên đến 

475 người. Riêng tại các bộ phận khác như Tài chính, Kế hoạch - 

Đầu tư, Cung ứng vật tư có xu hướng giảm. Tuy nhiên theo đánh giá 

thì việc mở rộng và nâng cao sản xuất của công ty trong thời gian 

qua cũng như việc giảm tỷ lệ lao động trong các bộ phận đó là khá 

hợp lý và hiệu quả.Nhưng ở bộ phận Tổ chức - Hành chính và Ban 

an toàn lao động có xu hướng giảm mạnh trong những năm qua, việc 

này chưa thực sự hợp lý. 
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Bảng 2.8. Cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề năm 2013 

Ngành nghề Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

Công nghiệp cơ khí 90 17,18 

Công nghiệp xây dựng 342 65,27 

Kế hoạch - đầu tư 16 3,05 

Điện, điện tự động 8 1,53 

Tài chính kế toán 15 2,86 

Kinh doanh 14 2,67 

Quản trị nhân sự 12 2,29 

Hành chính 8 1,53 

Quản lý chất lượng 14 2,67 

Công nghệ thông tin 5 0,95 

Tổng 524 100 

Vì là công ty xây dựng nên tính chất nghề nghiệp nặng về các 

ngành công nghiệp đáp ứng được quy mô sản xuất của công ty. Tuy 

nhiên cơ cấu ngành nghề Tài chính kế toán, Kinh doanh, Quản trị 

nhân sự và hành chính chiếm tỷ lệ khá cao nhưng số lượng nhân viên 

lại làm không đúng chuyên ngành của mình tại các bộ phận Tài 

chính, Cung ứng vật tư, Tổ chức-Hành chính. Cụ thế ở số lượng ở bộ 

phận Hành chính chỉ 1 nhân viên nhưng con số về tỷ lệ theo ngành 

lại 8 người, như vậy số lượng làm đúng chuyên ngành chỉ chiếm 

12,5% , cũng tương tự như thế, số lượng nhân viên đúng chuyên 

ngành Kinh doanh, Quản trị nhân sự và hành chính phân bổ cho các 

bộ phận Cung ứng vật tư, Tổ chức - Hành chính chưa thực sự hợp lý, 

những bộ phận này thường xuyên duy trì số lượng ở mức 4 - 6 người, 

nhưng số cán bộ trong ngành nghề lại khá cao (Kinh doanh 14 người, 

Quản trị nhân sự 12 và  Kế toán – Tài chính 15 người). 

2.2.2. Thực trạng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

của nguồn nhân lực 
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Bảng 2.9.Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ năm 2013 

Trình độ 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Đại học và trên 

đại học 

35 11,51 36 11,61 46 8,78 

Cao đẳng và 

trung cấp 

50 16,45 55 17,74 86 16,41 

Lao động có tay 

nghề 

219 72,04 219 70,65 392 74,81 

Tông số 304 100,00 310 100,00 524 100,00 

Do đặc thù của công ty là phải cần nhiều công nhân có trình độ 

kỹ thuật đế đáp ứng những công trình có yêu cầu cao về mặt kỹ thuật 

nên số lượng công nhân này chiếm đa số trong tổng số lao động có 

chuyên môn và có xu hướng gia tăng qua các năm, cụ thế số lượng 

này năm 2011 là 219 người chiếm tỷ lệ là 72,04% nhưng đến hết 

năm 2013 tăng lên và đạt 392 người chiếm tỷ lệ 74,81%. Lao động 

có tay nghề chiếm tỷ lệ khá cao và luôn giữ ở mức trên 70%, điều 

này hoàn toàn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công 

ty. 

Bảng 2.10. Cơ cấu trình độ CMNV của LĐ trực tiếp và LĐ gián tiếp 

năm 2013 

Bộ phận 

Tổng số 

lao động 

(ngƣời) 

Trình độ chuyên môn 

Đại học 
Trung cấp, 

cao đẳng 

Công nhân 

kỹ thuật 

SL 

(ngƣời) 

TL 

(%) 

SL 

(ngƣời) 

TL 

(%) 

SL 

(ngƣời) 

TL 

(%) 

Lao động gián tiếp 49 33 71,74 14 16,28 2 2,17 

Lao động trực tiếp 475 13 28,26 72 83,72 390 97,83 

Tổng số 524 46 100 86 100 392 100 

  (Nguồn: Tổng hợp tại phòng Tổ chức – Hành chính công ty)  

Theo bảng trên ta thấy cán bộ quản lý và đội ngũ nhân viên 

nghiệp vụ có trình độ trên đại học và đại học chiếm 8,78% trong tổng 
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lao động và chiếm 71,74% trong khối lao động gián tiếp. Điều này 

cho thấy những người quản lý, nhà hoạch định chiến lược kinh 

doanh, quản trị con nguời hầu hết là có trình độ chuyên môn cao. Số 

có trình độ cao đẳng và trung cấp chiếm 16,28% tổng số lao động 

gián tiếp. Bên cạnh đội ngũ cán bộ nhân viên, thì lao động đã qua 

đào tạo là những công nhân kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao trong khối lao 

động trực tiếp là 82,52%, họ chịu trách nhiệm sản xuất, thi công, lắp 

đặt các thiết bị, trong đó chủ yếu là nam làm việc ở các phân xưởng, 

công trường với những ngành nghề phong phú và đặc thù, thực hiện 

chuyên môn hoá sâu. Với đặc thù của công ty là phải cần nhiều công 

nhân có trình độ trung cấp nghề để đáp ứng những công trình có yêu 

cầu cao về mặt kỹ thuật thì số lượng công nhân công nhân có trình 

độ trung cấp chỉ chiếm 15,16%. Còn lại là bậc thợ công nhân chiếm 

82,10% tổng số công nhân đang làm việc tại Công ty, đây là số công 

nhân có nhu cầu đào tạo rất lớn mà công ty mới chỉ đáp ứng được 

một phần.  

Bảng 2.11. Kết quả khảo sát nhân viên về Trình độ CMNV 

Tiêu chí đánh 

giá 

Mức độ đáp ứng 

Tổng Rất 

yếu 
Yêú 

Bình 

thƣờng 
Tốt 

Rất 

tốt 

Khả năng thực 

hành CMNV 

0 2.1 30,8 46,1 21 100 

Trau dồi CMNV 

với đồng nghiệp 

0 6 

,2 

43,5 28,0 22,3 100 

Hiểu biết về hoạt 

động của công ty 

0 8,3 51,2 27,1 13,4 100 

Với kết quả trên ta có thể thấy với tiêu chí Khả năng thực hành 

chuyên môn nghiệp vu ta thấy có 30,8% đội ngũ lao động trong công 

ty đáp ứng ở mức trung bình các yêu cầu chuyên môn, 46,1% đội ngũ 

lao động đáp ứng ở mức tốt các yêu cầu công việc và chỉ 2,1% đội ngũ 
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lao động đáp ứng yếu. Như vậy cho thấy khả năng thực hành chuyên 

môn nghiệp vụ được nhân viên đánh giá cao. Theo khảo sát cho thấy 

các nhân viên trong công ty chưa thực sự làm tôt công tác Trau dồi 

CMNV với đồng nghiệp chỉ có 117 người tương ứng tỷ lệ 22,3% trong 

tổng 524 nhân viên là thực sự có động lực trau dồi kiến thức chuyên 

môn nghiệp vụ với đồng nghiệp .Hoạt động này cần phải được phát 

triển hơn nữa trong thời gian đến. Vì thế Công ty phải có những chính 

sách nhất định đế mọi người tham gia nhiệt tình và tự giác, coi đây là 

ngiệp vụ cần trau dồi thực sự của công tác đào tạo chứ không chỉ là 

nhiệm vụ của người công nhân trong quá trình sản xuất. 

2.2.3. Thực trạng nâng cao trình độ kỹ năng của nguồn nhân lực 

Bảng 2.12. Kết quả khảo sát nhân viên khối gián tiếp về các kỹ năng 

cần thiết 

Tiêu chí đánh giá 

Mức độ đáp ứng 

Tổng Rất 

 yếu 
Yếu 

Bình  

thƣờng 
Tốt 

Rất 

 tốt 

 Giao tiếp  0,00 15,20 39,10 35,40 10,30 100 

Lập kế hoạch công 

tác 0,00 5,30 47,20 39,00 8,50 100 

Tổ chức thực hiện 

công việc 2,00 6,00 32,00 42,00 18,00 100 

Giải quyết vấn đề - 

Tính linh hoạt 2,30 7,70 36,50 38,50 15,00 100 

Sáng tạo 0,00 9,30 42,60 27,80 20,30 100 

Làm việc nhóm  1,70 19,40 38,90 30,00 10,00 100 

Đàm phán  2,40 18,10 45,00 27,70 6,80 100 

Công nghệ - chuyên 

ngành kỹ thuật 0,50 9,05 40,00 30,00 20,00 100 

Sử dụng tiếng anh 0,00 17,00 53,10 20,90 9,00 100 

(Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát tại công ty năm 2014) 

Kết quả khảo sát cho thấy trong các tiêu chí đánh giá về mức độ 

đáp ứng kỹ năng của nhân viên trong công ty thì tiêu chí Tổ chức 

thực hiện công việc, Giải quyết vấn đề - Tính linh hoạt và kỹ năng về 
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công nghê – chuyên ngành kỹ thuật là những tiêu chí mà người lao 

động đáp ứng tốt nhất. Trong đó kỹ năng về tổ chức thực hiện công 

việc và Giải quyết vấn đề - Tính linh hoạt là cao hơn cả. Tuy nhiên 

với các kỹ năng còn lại người lao động đánh giá chưa thực sự tốt như 

kỹ năng làm việc nhóm, sử dụng Tiếng Anh. Đặc biệt với kỹ năng 

Tiếng Anh chỉ có 15 người trong 46 người chiếm tỷ lệ 29,9% là biết 

nói Tiếng Anh tốt và rất tốt. Trong thời buổi nền kinh tế hội nhập 

nếu không biết Tiếng Anh sẽ là thiệt thòi rất lớn. Công ty sẽ khó 

cạnh tranh với đối thủ.  

- Nhóm lao động trực tiếp 

Đối với nhóm lao động trực tiếp là đội ngũ công nhân kỹ thuật 

trong Công ty họ đã vận dụng được những trình độ chuyên môn sẵn 

có và bằng những kỹ thuật tinh xảo, khả năng làm việc tốt để thực thi 

vào quá trình làm việc của mình. 

Bảng 2.13. Kết quả khảo sát nhân viên nhóm trực tiếp về các kỹ năng 

cần thiết 

Tiêu chí đánh giá 

Mức độ đáp ứng 

Tổng Rất 

 yếu 
Yếu 

Bình  

thƣờng 
Tốt 

Rất 

 tốt 

Làm việc nhóm 11,0 16,0 40,0 20,0 13,0 100 

Linh hoạt trong 

công việc 

13,0 22,0 35,0 25,0 5,0 100 

Sử dụng máy móc 0,0 7,0 20,0 50,0 23,0 100 

Theo kết quả khảo sát cho thấy kỹ năng sử dụng máy móc của 

lao động trực tiếp là rất tốt có đến 347 người trong số 475 lao động 

trực tiếp chiếm 73% là sử sụng thành thạo máy móc tốt và rất tốt. 

Điều này cho thấy công nhân chịu khó tìm tòi hoc hỏi công nghệ mới 

để áp dụng thành thạo các loại máy móc. Tuy nhiên theo khảo sát lực 

lượng này lại chưa làm tốt kỹ năng làm việc nhóm và Tính linh hoạt 
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trong công việc. Chỉ có 142 người trong 475 lao động trực tiếp làm 

tốt và rất tốt kỹ năng linh hoạt trong công viêc.  

2.2.4. Thực trạng nâng cao nhận thức  

Bảng 2.14. Khảo sát về nhận thức của nhân viên đối với công việc 

Tiêu chí đánh giá 

Mức độ áp dụng 

Tổng Rất 

yếu 
Yếu 

Bình  

thƣờng 
Tốt 

Rất 

tốt 

Nhiệt tình trong công việc  0,0 6,5 47,5 38,4 7,6 100 

Thái độ tích cực đóng góp 

cho scông ty 0,0 5,9 26,5 53,7 13,9 100 

Tuân thủ kỷ luật lao động 0,0 12,0 50,7 30,2 7,1 100 

Khả năng chịu áp lực 

công việc 0,0 8,2 50,2 32,6 9,0 100 

Khả năng thích nghi và 

điều chỉnh 0,0 5,0 45,2 39,2 10,6 100 

Chấp hành đây đủ quy 

định, kỷ luật tại nơi làm 

việc 0,0 6,9 40.1 32,3 20,7 100 

Kết quả khảo sát cho thấy trong các tiêu chí đánh giá về mức độ 

đáp ứng nhận thức của người lao động trong công ty thì tiêu chí Thái 

độ tích cực đóng góp cho công ty, Khả năng thích nghi và điều chỉnh 

và  chấp hành đầy đủ quy định, kỷ luật tại nơi làm việc là những tiêu 

chí mà người lao động đáp ứng tốt nhất. Còn tiêu chí Tuân thủ kỷ 

luật lao động là tiêu chí mà người lao động đáp ứng khá thấp. Nhìn 

vào kết quả khảo sát đội ngũ lao động trong công ty đáp ứng ở mức 

trung bình và yếu là hơn phân nữa số lao động chiếm  62,7%. 

2.2.5. Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy  

Để  khuyến khích nhân viên làm việc tích cực và gắn bó lâu dài 

với công ty thì yếu tố tạo động lực cho nhân viên là vô cùng quan 

trọng và cần thiết. 

a. Về công tác tiền lương, tiền thưởng  
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Bảng 2.15. Mức độ áp dụng của nhân viên công ty về nhận thức 

lao động 

Yếu tố Mức độ hài lòng trung bình 

Lương so với đóng góp 3,73 

Các khoản phụ cấp 3,65 

Cách thức trả lương 3,75 

Công bằng trong thu nhập 3,74 

Lương so với thị trường 3,58 

Lương làm việc ngoài giờ 3,42 

Chế độ và hình thức thưởng đa dạng 3,32 

Tiền thưởng công bằng và thỏa đáng 3,71 

Chế độ phúc lợi 3,15 

Kết quả khảo sát ở trên cho thấy trong 9 tiêu chí đưa ra đều cho 

rằng lương bổng của công ty khá thỏa đáng. Tuy nhiên, trong đó Chế 

độ phúc lợi vẫn chưa được tốt, đạt ở mức giá trị trung bình là 3,15; 

đây là tiêu chí mà người lao động đánh giá thấp nhất trong các tiêu 

chí. Ngoài ra, tiêu chí Cách thức trả lương và Công bằng trong thu 

nhập là hai tiêu chí được nhân viên đánh giá cao nhất, tương ứng ở 

mức 3,75 và 3.74. 

b. Môi trường làm việc  

Môi trường làm việc của người lao động là một nhân tố có tác 

động rất lớn tới chất lượng thực hiện công việc.  

Bảng 2.16. Đánh giá nhân viên về điều kiện làm việc 

Yếu tố 

Mức độ hài lòng trung 

bình 

Trang thiết bị phục vụ công việc hiện 

đại 4,10 

Không gian làm việc an toàn và thoải 

mái 3,92 

Nguồn thông tin 4,08 

Thời gian làm việc 3,88 

 (Nguồn Xử lý từ số liệu điều tra) 
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Với 4 yếu tố được khảo sát, hai yếu tố được sự hài lòng của nhân 

viên nhất là Trang thiết bị phục vụ công việc hiện đại và Nguồn 

thông tin. Tuy nhiên, Thời gian làm việc là yếu tố ít được sự hài lòng 

của nhân viên, lao động trong công ty. Qua đó, ban lãnh đạo công ty 

cần có các biện pháp để có thời gian làm việc hợp lý hơn nhưng vẫn 

đảm bảo được kết quả SXKD. 

Bảng 2.17. Đánh giá nhân viên về mối quan hệ đồng nghiệp 

Yếu tố Mức độ hài lòng trung bình 

Chia sẻ kinh nghiệm giữa các đồng 

nghiệp 3,91 

Quan hệ tập thể 3,87 

Uy tín lãnh đạo 4,05 

Sự quan tâm của lãnh đạo 4,01 

                 (Nguồn Xử lý từ số liệu điều tra) 

Trong các yếu tố được đưa ra để khảo sát hầu hết đều nhận được 

sự hài lòng tương đối cao, tuy nhiên yếu tố Quan hệ tập thể là yếu tố 

được đánh giá thấp nhất của tập thể nhân viên, lao động.  Tiêu chí 

Uy tín lãnh đạo và Sự quan tâm của lãnh đạo được người lao động 

đánh giá cao điều này cho thấy lãnh đạo công ty đang cố gắng tạo 

môi trường làm việc tốt cho nhân viên. 

c. Về yếu tố tinh thần  

Bảng 2.18. Đánh giá nhân viên về yếu tố tinh thần 

Yếu tố 
Mức độ hài lòng 

trung bình 

Chính sách thi đua, khen thưởng 3,65 

Tổ chức tham quan, du lịch, nghĩ dưỡng 2,89 

Tổ chức phong trào văn nghệ, thể dục thể thao 3,23 

Được tôn trọng 3,70 

Nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp 

thời 3,73 

    (Nguồn Xử lý từ số liệu điều tra) 
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Trong 5 yếu tố điều tra thì yếu tố được tôn trọng và được quan 

tâm, động viên, chia sẻ kịp thời có mức độ hài lòng cao nhất. Điều này 

thể hiện sự quan tâm của cán bộ lãnh đạo đến nhân viên trong công ty. 

Tuy nhiên, cũng theo kết quả khảo sát thì yếu tố tổ chức tham quan, du 

lịch, nghĩ dưỡng và tổ chức các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao 

được đánh giá ở mức thấp nhất lần lượt là 2,89 và 3,23.  

d. Sự thăng tiến và phát triển nghề nghiệp  

Bảng 2.19. Đánh giá nhân viên về khả năng thăng tiến và học hỏi 

Yếu tố 

Mức độ hài lòng trung 

bình 

Chính sách đề bạt, bổ nhiệm 3,01 

Cơ hội phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 3,75 

              (Nguồn Xử lý từ số liệu điều tra) 

Qua phân tích hai yếu tố được đưa ra về đánh giá khả năng thăng 

tiến và học hỏi ta có thể thấy nhân viên hài lòng cao về Cơ hội phát 

triển chuyên môn, nghiệp vụ và không hài lòng lắm về Chính sách đề 

bạt, bổ nhiệm. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN 

LỰC TẠI CÔNG TY THỜI GIAN QUA 

2.3.1. Đánh giá chung 

a. Những kết quả đạt được 

Công ty đã phần nào đáp ứng được yêu cầu tăng nhanh về số 

lượng. Xây dựng được một đội ngũ quản lý, kỹ sư, công nhân có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng cao. 

Tổ chức công tác tốt hướng dẫn, trau dồi kiến thức, kỹ năng làm 

việc cho nhân viên. 

Các phòng ban chức năng có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong 

quá trình giải quyết công việc. 
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Xác định được rõ mục tiêu lấy con người làm trung tâm cho sự 

phát triển.  

b. Hạn chế tồn tại 

Công ty chưa xây dựng được kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 

trong thời gian tới.   

Chưa có chiến lược về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực một 

cách thường xuyên và bài bản. 

Lực lượng lao động trực tiếp phần lớn chưa qua đào tạo chuyên 

môn, thiếu kinh nghiệm làm việc thực tiễn.  

Công tác tuyển dụng còn nhiều hạn chế, chưa có những chính 

sách thu hút nhân lực trình độ cao. 

Chính sách lương thưởng còn nhiều bất cập 

Nhân viên trong công ty chưa có tính chuyên nghiệp trong công việc 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN 

LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀ VANG 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

a. Mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới. 

+ Xây dựng phát triển công ty thành một công ty có danh tiếng 

trong và ngoài tỉnh trong lĩnh vực Xây dựng. 

+ Từ năm 2014 trở đi, mỗi năm tăng trưởng doanh thu từ 20 – 

30% và đạt lợi nhuận tối thiểu bằng 10% doanh thu. 

+Dầu tư máy móc thiết bị 

+Tuyển dụng lao động 

 +Phát triển nguồn nhân lực 

b. Chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới 

* Về sản xuất kinh doanh:  

Công ty không ngừng nâng cao năng lực thi công sản xuất đồng 

thời mở rộng quy mô phát triển thông qua việc thành lập các công ty 

con ở các tỉnh Quảng Nam, Huế và Kon Tum. 

* Về phát triển nguồn nhân lực 

 + Tổ chức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao 

+ Tiêu chuẩn hóa nguồn nhân lực 

+ Xây dựng điều kiện làm việc đảm bảo sức khỏe và an toàn  

+ Hoàn thiện cơ chế sử dụng lao động và cơ chế trả lương 

+ Xây dựng môi trường làm việc trong lành  

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA 

CÔNG TY 

3.2.1. Hoàn thiện về cơ cấu nguồn nhân lực 

a. Hoàn thiện về số lượng nguồn nhân lực 
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Biểu đồ 3.1. Số lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2015 - 2020 

Theo phân tích thực trạng nguồn nhân lực hiện ở chương 2 khối lao 

động trực tiếp năm 2013 tăng rất nhanh tuy nhiên lao động gián tiếp 

tăng quá ít không quản lý tốt được hoạt động của công ty.Vậy để đạt 

được mục tiêu phát triển nguồn nhân lực như đã đề ra, công ty cần phải 

gia tăng quy mô nguồn nhân lực cả về khối trực tiếp cũng như gián tiếp 

.Nhìn vào biểu đồ ta có thể thấy nguồn nhân lực tăng chủ yếu ở khối lao 

động trực tiếp năm 2015 là 527 tăng so với năm 2013 là 52 người và 

năm 2020 là 720 tăng 245 người, vì đây là thành phần lao động chính 

trong công ty. Tuy nhiên Số lượng tăng ở khối lao được động gián tiếp 

cũng góp phần rất quan trọng trong hoạt động của công ty. Theo biểu đồ 

ta có thể thấy trung bình cứ 7 người công nhân có 1 cán bộ công nhân 

viên quản lý đây là tỷ lệ khá phù hợp.  

b. Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực 

Tuỳ theo từng mục tiêu, kế hoạch trong từng giai đoạn hoạt 

động, Công ty có thể lập kế hoạch cho nguồn nhân lực của mình.  

 Bảng 3.1: Dự báo cơ cấu nguồn nhân lực theo bộ phận 

TT Bộ phận công tác 
Năm 

2015 
Tỷ lệ (%) 

Năm 

2020 
Tỷ lệ (%) 

1 Ban Giám đốc 6       1,00    9      1,10    

2 Tài chính- Kế toán 8  1,34    12      1,46    

3  Kỹ thuật 28 4,67    35      4,27    

4 Tô chức - Hành chính 10 1,67    15      1,83    

5 Kế hoạch – Vật tư 7 1,17    11      1,34    

6 Ban an toàn lao động 8 1,34    14      1,71    

7 Công nghệ thông tin 5 0,83    8      0,98    

8 Đội trưởng công trình 15 2,50    20      2,44    

9 Sản xuất 512 85,48    696    84,88    

10 Tổng 599 100,00    820   100,00    

Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính  
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Bảng 3.2: Dự báo cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề 

TT Ngành nghề 
Năm 

2015 

Tỷ lệ 

( %) 

Năm 

2020 

Tỷ lệ 

( %) 

1 Công nghiệp cơ khí 95 15,86 123 15 

2 Công nghiệp xây dựng 381 63,61 529 64,51 

3 Kế hoạch - đầu tư 21 3,51 25 3,05 

4 Điện, điện tự động 12 2,00 18 2,2 

5 Tài chính kế toán 18 3,01 23 2,8 

6 Kinh doanh 18 3,01 26 3,17 

7 Quản trị nhân sự 18 3,01 25 3,05 

8 Hành chính 9 1,5 11 1,34 

9 Quản lý chất lượng 20 3,34 30 3,66 

10 Công nghệ thông tin 7 1,17 10 1,22 

 Tổng 599 100 820 100 

Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính 

Đội ngũ lao động trực tiếp chiếm chủ yếu, để quản lý tốt đội ngũ 

này cần phải có đủ số lượng nhân viên gián tiếp. Trong năm 2013 số 

lượng công nhân lao động trực tiếp tăng nhiều nhưng số lao động 

gián tiếp tăng rất ít thậm chí lại giảm. Cụ thể phòng tổ chức hành 

chính chi có 4 người giảm so với năm 2011 2 người, phòng Kế 

hoạch- Vật tư chỉ có 3 người, Ban an toàn lao động chỉ có 3 người 

không thể quản lý tốt các hoạt động của công ty. Vì vậy công ty cần 

phải tuyển thêm nhân viên ở các phòng ban này. 

3.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

a. Dự báo nhu cầu đào tạo 

Trên thực tế tại công ty TNHH Xây Dựng Hoà Vang, số lượng 

nguồn nhân lực có trình độ cao so với tổng số lao động là tương đối 

thấp. Bên cạnh đó một số nhân lực tại công ty làm việc không đúng 

chuyên ngành, thậm chí nhân viên làm đúng chuyên ngành nhưng lại 

hạn chế về chuyên môn thực tế, ít hiểu biết về môi trường hoạt động 

của doanh nghiệp.  
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Nhu cầu về phương pháp đào tạo của người lao động tại Công ty 

được thể hiện ở biểu đồ 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra) 

Biểu đồ 3.2: Nhu cầu về phương pháp đào tạo 

Nhu cầu về hình thức đào tạo của người lao động tại Công ty 

được thể hiện ở biểu đồ 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra) 

Biểu đồ 3.3. Nhu cầu về hình thức đào tạo 

Từ kết quả điều tra cho thấy, đa phần nhân viên, nhà quản trị đều 

lựa chọn phương pháp đào tạo ngoài nơi làm việc và hình thức đào 

tạo chương trình dài hạn. Chỉ có công nhân lựa chọn phương pháp 

đào tạo tại nơi làm việc và hình thức đào tạo chương trình ngắn hạn 

và hướng dẫn trực tiếp tại nơi làm việc. Cụ thể có tới 51% số công 
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nhân muốn hướng dẫn tại nơi làm việc. Còn Nhân viên  và quản lý 

thì muốn được đào tạo dài hạn có tới 71% nhân viên và 85% quản lý 

muốn đựơc đào tạo nhũng chương trình dài hạn. 

b. Xác định đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian đào 

tạo, bồi dưỡng 

+ Đào tạo ngắn hạn, có thời gian dưới 3 tháng 

+ Đào tạo từ 3 tháng đến dưới 01 năm 

+ Đào tạo thời gian trên 01 năm 

Trong những năm tới nhu cầu đào tạo là rất cao. Cho nên công ty cần 

phải cân đối số lao động được cử đi học để nâng cao trình độ CMNV và 

số lao động làm việc để đảm bảo hoạt động của công ty ổn định. 

- Đối với cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng công ty nên có kế 

hoạch đào tạo các kiến thức về quản trị, lập kế hoạch, Ngoại ngữ….  

-Đối với nhân viên làm bộ phận kỹ thuật, đội trưởng công trình, 

giám sát thi công…Thì cần cho học các lớp học ngắn hạn như đo bóc 

tiên lượng và lập dự toán công trình, nghiệp vụ định giá xây dựng, 

chỉ huy trưởng công trình...  

- Đối với lao động trực tiếp: thực hiện các lớp đào tạo tại chỗ, 

trao đổi kinh nghiệm làm việc, đồng thời liên kết với các trung tâm 

dạy nghề để tổ chức các lớp nâng cao tay nghề cho lực lượng công 

nhân theo những chuyên ngành thích hợp. 

3.2.3. Nâng cao trình độ kỹ năng của nguồn nhân lực 

Trước thực trạng nguồn nhân lực của công ty vẫn còn nhiều hạn 

chế và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, công ty 

TNHH Xây dựng Hoà Vang cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng và phát 

triển các kỹ năng, nâng cao năng lực cho người lao động. 

Trong chiến lược phát triển của công ty thì kỹ năng Kỹ năng làm 

việc nhóm và Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ngày càng trở nên quan 



23 

trọng. Tuy nhiên, theo phân tích ở chương 2 cho thấy, người lao 

động trong công ty còn hạn chế về hai kỹ năng này. Chính vì vậy, 

cán bộ nhân sự công ty cần thay đổi kế hoạch đào tạo kỹ năng để có 

thể phát triển đúng hướng, đúng nhu cầu của công ty. 

Công ty cần tập trung vào một số công việc cụ thể sau để phát triển kỹ 

năng lành nghề cho công nhân kỹ thuật.  Những công nhân mới được 

tuyển vào làm việc, công ty phân công cho họ làm việc chung với người 

có trình độ chuyên môn, kỹ năng tốt để họ học hỏi và làm theo. 

3.2.4. Nâng cao nhận thức 

Việc nâng cao nhận thức cho mọi thành viên của công ty về sự cần 

thiết phải phát triển nguồn nhân lực trong công ty nhằm tạo cơ sở nhận 

thức và hành động cho việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực 

con người của công ty. Cần phải có hệ thống các giải pháp đồng bộ 

nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên trong Công ty.  

Xây dựng hệ thống nội qui kỷ luật lao động rõ ràng, hợp lý và cụ thê.  

Xây dựng và nâng cao vai trò của văn hoá công sở trong việc 

phát huy nhận thức lao động của cán bộ, nhân viên.  

Ban lãnh đạo Công ty phải tạo được cơ chế tốt đê các nhân viên 

có điều kiện phát triên, một môi trường hòa đồng, thân thiện có tính 

đoàn kết cao. 

Giáo dục, nâng cao giá trị nghề nghiệp của cán bộ công nhân 

viên tại Công ty.  

3.2.5. Nâng cao động lực thúc đẩy 

a. Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy bằng yếu tố thu nhập 

Thứ nhất, Cải tiến hình thức trả lương.  

Thứ hai, Có kế hoạch tăng lương rõ ràng, minh bạch, tạo động 

lực thúc đẩy nhân viên làm việc. 

Thứ ba, Thưởng phạt công minh.  

b. Tăng cường các hoạt động văn nghệ, phong trào thi đua 

Các hoạt động văn nghệ, thể thao tạo ra một sân chơi lành mạnh, 

bổ ích và lý thú cho nhân viên; khích lệ tinh thần hăng say làm việc 
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và sự gắng kết cho nhân viên. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu cho thấy 

các hoạt động này ở công ty còn hạn chế. Chính vì vậy, công ty cần 

tăng cường các hoạt động này thường xuyên hơn. 

c. Môi trường làm việc 

- Công ty chú trọng đến việc thiết kế nơi làm việc 

- Làm tốt công tác phục vụ nơi làm việc 

- Công ty chú trọng  đến việc thiết kế hệ thống nước uống, nước 

sinh hoạt hợp lý, tiện lợi. 

- Trang bộ bảo hộ lao động đầy đủ và có chất lượng cho công 

nhân viên, đặc biệt là khối nhân viên trực tiếp. 

- Tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, học hỏi, chia sẻ 

kinh nghiệm tạo ra hiệu quả làm việc tốt hơn. 

- Phát động phong trào thi đua “xanh, sạch, đẹp” tại công ty. 

- Đầu tư trang bị cơ sở vật chất, máy móc, công cụ dụng cụ đầy 

đủ phục vụ công việc. 

d. Xây dựng chính sách thăng tiến hợp lý 

Sự thăng tiến hợp lý là một trong những yếu tố quan trọng để 

người lao động nhận thấy rằng những  đóng  góp, nỗ lực của họ  

được Công ty ghi nhận và  đánh giá cao. Chính nhờ vậy, người lao 

động sẽ có thêm nguồn động lực để làm việc hiệu quả hơn.  

Trong thời gian tới, việc thăng cấp hoặc chức vụ dựa vào khả 

năng, trình độ và thành tích là chủ yếu. Bên cạnh đó còn dựa vào 

thâm niên nhưng chỉ cần  có  3-5  năm  công  tác  tại  đơn vị là  được. 

Vì việc xét nâng chức vụ cho nhân viên tại Công ty trong thời gian 

qua rất "cứng nhắc".  Để lên một chức vụ quản trị nào đó, nhân viên 

phải có bằng  đại học, thâm niên ít nhất 12 -15 năm. 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 cán bộ công nhân viên.  


