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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong số rất nhiều nguồn lực như nguồn nhân lực, vốn, cơ sở 

vật chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật..., nguồn nhân lực được xem là 

“ưu tiên số một”, là chìa khóa dẫn đến thành công của mọi doanh 

nghiệp bởi vì nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên sống (con người) 

có thể sử dụng và kiểm soát các nguồn lực khác, có thể khai thác tốt 

nhất khả năng, năng suất và hiệu quả của chúng. Nắm bắt được điều 

đó, những năm qua, Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định luôn ưu 

tiên phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là công tác tạo động lực thúc 

đẩy nhân viên nhằm khai thác và phát huy tốt nhất khả năng, tiềm lực 

của mỗi cá nhân, phục vụ cho sự phát triển của Công ty. Tuy nhiên, 

trong thời gian qua công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất 

định, người lao động chưa thật sự bộc lộ hết năng lực, sức sáng tạo, 

tâm huyết với công việc được giao, điều này ảnh hưởng ít nhiều đến 

hiệu quả hoạt động sản xuất của Công ty, về lâu dài là một dấu hiệu 

tiêu cực không nên tồn tại. Do đó tác giả chọn đề tài “Tạo động lực 

thúc đẩy nhân viên tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định” làm đề 

tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.  
 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến việc tạo động 

lực thúc đẩy NV. 

- Phân tích thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy NV tại 

Công ty Cổ phần Thủy sản BĐ trong thời gian qua. 

- Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực thúc 

đẩy NV tại Công ty Cổ phần Thủy sản BĐ trong thời gian đến. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến 

việc tạo động lực thúc đẩy NV. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu một số nội dung 

chủ yếu liên quan đến việc tạo động lực thúc đẩy NV tại Công ty Cổ 

phần Thủy sản Bình Định. 

- Về không gian: Đề tài nghiên cứu các nội dung trên tại Công 

ty Cổ phần Thủy sản Bình Định. 

- Về thời gian: Các giải pháp được đề xuất trong luận văn có ý 

nghĩa trong 5 năm tới. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích thực chứng, phân tích chuẩn tắc, 

- Phương pháp điều tra bản câu hỏi, khảo sát, chuyên gia, 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, 

- Và các phương pháp khác … 

5. Bố cục của đề tài 

Chương 1. Một số vấn đề lý luận về tạo động lực thúc đẩy NV 

Chương 2. Thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy NV tại 

Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định 

Chương 3. Giải pháp nhằm tạo động lực thúc đẩy NV tại Công 

ty Cổ phần Thủy sản Bình Định trong thời gian đến. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ  

TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN  

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

 

1.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC 

ĐẨY NHÂN VIÊN 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Nhân lực 

Nhân lực là sức lực bao gồm sức mạnh cơ bắp, trí não và thần 

kinh của con người được sử dụng để phục vụ đời sống cho bản thân 

và tổ chức. 

b. Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng của con người 

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

nhân cách của con người nhằm đáp ứng mục tiêu của tổ chức. 

c. Nhu cầu của NLĐ 

Nhu cầu là một hiện tượng tâm lý của con người, là cảm giác 

thiếu hụt một cái gì đó của con người, là những đòi hỏi, mong muốn, 

nguyện vọng của con người về vật chất và tinh thần cần được thỏa 

mãn. 

d. Động cơ thúc đẩy 

Động cơ là cái có tác dụng chi phối, thúc đẩy người ta suy nghĩ 

và hành động gắn liền với việc thỏa mãn nhu cầu của con người. 

e. Động lực thúc đẩy 

Động lực thúc đẩy người lao động là cái thúc đẩy, kích thích 

người lao động làm việc và cống hiến.  
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f. Tạo động lực thúc đẩy  

Tạo động lực được hiểu là tổng thể các chính sách, biện pháp, 

công cụ tác động lên NLĐ làm cho họ có nhiều phấn khởi, hăng say, 

tự nguyện trong công việc để thực hiện mục tiêu của tổ chức và 

người lao động một cách có hiệu quả. 

g. Mối quan hệ giữa nhu cầu, động cơ và động lực 

1.1.2. Ý nghĩa của việc tạo động lực thúc đẩy NV 

a. Tạo động lực thúc đẩy nhân viên có ý nghĩa rất quan 

trọng đối với sự phát triển lâu dài, bền vững của DN 

b. Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tạo sự gắn bó của NV 

đối với DN, giúp ổn định NNL lâu dài và phát triển 

c. Tạo động lực thúc đẩy nhân viên đem lại lợi ích cho chính 

bản thân NLĐ 

1.1.3. Các học thuyết liên quan đến động cơ thúc đẩy 

- Học thuyết phân cấp nhu cầu của Abraham Maslow 

- Thuyết ERG (Existense, Relatedness, Growth) 

- Học thuyết hai yếu tố của Herzberg 

- Học thuyết công bằng của J Stacy Adams 

- Học thuyết kỳ vọng của Victor Vrom 

1.2. NỘI DUNG CỦA VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 

NHÂN VIÊN 

1.2.1. Công tác tiền lƣơng 

Tiền lương là số tiền mà người lao động nhận được từ người 

sử dụng lao động tương ứng với số lượng và chất lượng lao động mà 

họ đã tiêu hao trong quá trình tạo ra của cải trong xã hội.  

Tiền lương là vấn đề thiết thực và là động lực kinh tế cơ bản 

của người lao động. Tuy nhiên, tiền lương chỉ được xem là yếu tố tạo 

động lực thúc đẩy nhân viên khi: 
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a. Chính sách tiền lương hợp lý 

- Chính sách tiền lương là các biện pháp, giải pháp, cách thức 

ứng xử, cách thức trả lương cho nhân viên nhằm thông qua tiền 

lương thúc đẩy người lao động thực hiện mục tiêu của tổ chức. Nói 

cách khác, chính sách tiền lương là quan điểm, cách nhìn về tiền 

lương của người sử dụng lao động trả cho người lao động. 

- Chính sách tiền lương phải đảm bảo thu hút nguồn nhân lực 

có trình độ chuyên môn cao, duy trì đội ngũ NV giỏi, phù hợp với 

yêu cầu công việc, nâng cao năng suất lao động. 

- Việc xây dựng chính sách tiền lương cần dựa trên quy mô và 

lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp để ấn định mức lương cao, 

thấp; mức lương cho các loại công việc khác nhau; mức lương cho 

các loại lao động khác nhau thực hiện một công việc.  

b. Căn cứ trả lương hợp lý 

- Căn cứ trả lương thực chất là đơn giá tiền lương hợp lý, công 

bằng, khoa học, tương xứng với số lượng và chất lượng lao động mà 

NLĐ đã bỏ ra để hoàn thành công việc. 

- Xây dựng căn cứ trả lương hợp lý cần dựa trên phân tích 

công việc, định giá công việc, xếp hạng công việc để tính được tổng 

số điểm, xây dựng quỹ tiền lương.   

- Là căn cứ hình thành chính sách trả lương công bằng cho các 

cá nhân có trình độ lành nghề, thâm niên, năng suất, trình độ học vấn 

khác nhau khi thực hiện cùng một loại công việc.  

c. Cơ cấu tiền lương hợp lý 

- Cơ cấu tiền lương là thành phần, tỷ lệ, mối quan hệ giữa các 

bộ phận tiền lương bao gồm tiền lương cơ bản, phụ cấp, tiền thưởng, 

phúc lợi.  

- Xem xét cơ cấu tiền lương là xem xét mối quan hệ giữa các 
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yếu tố trên vì mỗi yếu tố có một ý nghĩa nhất định. Trong đó, tiền 

lương cơ bản là yếu tố chính, đóng vai trò rất quan trọng, chiếm tỷ lệ 

cao so với các yếu tố khác của tiền lương. Vì vậy, việc xác định cơ 

cấu tiền lương có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến việc tạo động 

lực thúc đẩy nhân viên làm việc. 

d. Hình thức trả lương hợp lý 

- Hình thức trả lương là cách thức hay căn cứ xác định để 

người sử dụng lao động trả lương cho người lao động. Có 2 hình thức 

trả lương cơ bản: lương thời gian và lương sản phẩm.  

- Áp dụng hình thức trả lương hợp lý sẽ đảm bảo tính công 

bằng, khoa học trong công tác trả lương, kích thích NLĐ tự giác làm 

việc, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao 

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.2.2. Nâng cao đời sống tinh thần nhân viên 

- Đời sống tinh thần là tất cả những gì thuộc về trạng thái tâm 

lý con người, không thể định lượng được như sự cố gắng hay ì ạch, 

phấn khích hay uể oải, nỗ lực hay trì trệ, nhiệt tình hay đối phó trong 

công việc.  

- Nâng cao đời sống tinh thần chỉ trở thành động lực thúc đẩy 

khi các nhà quản trị: 

+  Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, biết lắng nghe, ghi nhận 

những ý kiến đóng góp của NV. Tạo không khí làm việc vui tươi, cởi 

mở cho nhân viên trong doanh nghiệp, tạo tinh thần làm việc hưng 

phấn để NV mong muốn đến công ty làm việc và cống hiến. 

+ Thường xuyên tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm, 

khám sức khỏe định kỳ cho NV; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao, tạo điều kiện cho NV giao lưu, thư giãn sau 

những ngày làm việc mệt nhọc. 
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+ Định kỳ tổ chức các phong trào thi đua, khuyến khích NV 

tham gia nhiệt tình, kích thích sự sáng tạo, nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, góp phần tăng năng suất, hiệu quả kinh doanh cho DN. 

+ Coi trọng công tác tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh NLĐ 

nhằm động viên, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. 

1.2.3. Đánh giá đúng thành tích NV 

- Đánh giá thành tích NV hay còn gọi là đánh giá kết quả công 

việc là tiến trình đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NV theo 

những mục tiêu đã đặt ra trong một giai đoạn nào đó. 

- Đánh giá thành tích là công cụ phát triển nhân viên và phát 

triển nguồn nhân lực được tốt hơn. Để tạo động lực thúc đẩy người 

lao động bằng công cụ đánh giá thành tích, doanh nghiệp cần chú ý 

những vấn đề sau: 

+ Đánh giá thành tích theo nguyên tắc SMART: cụ thể, rõ 

ràng, đo lường được, có thể thực hiện được, thực tế và có thời hạn rõ 

ràng. 

+ Căn cứ đánh giá có cơ sở khoa học. 

+ Các tiêu chí, thang đo đánh giá được xây dựng phù hợp theo 

từng loại công việc, từng loại đối tượng nhân viên. 

+ Kết quả đánh giá phải công bằng, công khai, minh bạch, NV 

phải biết được họ hoàn thành công việc ở mức độ nào. 

1.2.4. Công tác đào tạo 

- Đào tạo là quá trình nỗ lực cung cấp các kiến thức, kỹ năng 

cụ thể cho NLĐ, giúp họ có những năng lực cần thiết để thực hiện có 

hiệu quả mục tiêu của tổ chức. Đào tạo là một nhu cầu tất yếu và 

thường xuyên trong hệ thống nhu cầu của người lao động.  

- Đào tạo có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp trong việc tổ 
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chức quản lý và sử dụng lao động một cách khoa học và có hiệu quả; và 

người lao động. Tuy nhiên, đào tạo chỉ trở thành yếu tố thúc đẩy khi: 

+ Định hướng kế hoạch đào tạo được xây dựng cụ thể, rõ ràng. 

+ Có chính sách đào tạo hợp lý về mặt thời gian, kinh phí. 

+ Gắn việc xác định mục tiêu đào tạo với yêu cầu của người 

được đào tạo. 

+ Nội dung đào tạo phải phù hợp với năng lực, chuyên môn 

của NLĐ, giúp NLĐ nâng cao kỹ năng thực hành, bổ khuyết được 

các khuyết điểm. 

+ Có chính sách hợp lý sử dụng lao động sau đào tạo. 

1.2.5. Sự thăng tiến hợp lý 

- Thăng tiến được hiểu là đạt được vị trí cao hơn trong DN. Để 

thăng tiến là công cụ tạo động lực thúc đẩy, các nhà quản trị cần: 

+ Chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ, coi đây là nhiệm vụ 

thường xuyên và lâu dài, tạo sự chủ động, bảo đảm tính kế thừa, phát 

triển trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

+ Mạnh dạn bổ nhiệm NV có năng lực, xem xét việc bổ nhiệm 

vượt bậc, bổ nhiệm trước thời hạn cho những NV đạt thành tích xuất 

sắc trong công tác. 

+ Vạch ra những nấc thang, vị trí kế tiếp cho NLĐ phấn đấu 

đồng thời đưa ra những tiêu chuẩn, tiêu chí để NLĐ biết và cố gắng 

đạt được.  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC 

THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về môi trƣờng 

- Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

- Chiến lược quản trị nguồn nhân lực của đối thủ cạnh tranh. 

- Sự đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. 
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1.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về DN 

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. 

- Quy mô, uy tín của DN. 

- Quy trình công nghệ, sản xuất, trang bị kỹ thuật của DN. 

1.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về cá nhân ngƣời lao động 

- Mục tiêu của người lao động.  

- Năng lực của người lao động. 

- Đặc điểm cá nhân người lao động. 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN 

VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 
 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN BĐ 

ẢNH HƢỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 

NHÂN VIÊN 

2.1.1. Đặc điểm về công tác tổ chức 

a. Quá trình thành lập 

Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định được thành lập vào ngày 

01/3/1999, được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, 

tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

b. Chức năng, nhiệm vụ 

Hoạt động của công ty chuyên về mặt hàng thủy hải sản tươi 

sống, hải sản đông lạnh tiêu thụ thị trường nội địa và xuất khẩu.  

c. Bộ máy quản lý của công ty 

Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo mô hình trực 

tuyến – chức năng với sự phân cấp rõ ràng, bao gồm 3 phòng ban 

chức năng và 4 xí nghiệp trực thuộc. 
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2.1.2. Đặc điểm các nguồn lực 

a. Nguồn nhân lực 

Đội ngũ nhân viên của Công ty có đặc điểm là lao động trực 

tiếp, lao động nữ, lao động thủ công chiếm đa số (tỷ lệ tương ứng là 

88,07%, 89,47%, 86,85%) do đặc thù ngành thủy sản. 

b. Nguồn lực tài chính 

Nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản của Công ty tăng dần qua 

từng năm (nguồn vốn năm 2011 là 350,009 tỷ đồng, năm 2012 là 

370,978 tỷ đồng, năm 2013 là 375,445 tỷ đồng) cho thấy công ty khá 

mạnh về khả năng tài chính, điều này khẳng định rằng việc đầu tư cơ 

sở vật chất, máy móc thiết bị hiện đại… cũng như chi phí cho đầu tư 

phát triển nguồn nhân lực có nhiều thuận lợi.  

c. Nguồn lực cơ sở vật chất 

Công ty có cơ sở vật chất khá tốt, đảm bảo hệ thống nhà xưởng 

được trang bị công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại, phù hợp với điều 

kiện sản xuất của công ty và ngành chế biến thủy sản. 

2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty thời gian 

qua 

Công ty luôn duy trì được sự tăng trưởng ổn định, an toàn, bền 

vững, lợi nhuận đạt được khả quan, là cơ sở để công ty có nguồn lực 

tài chính đảm bảo cho công tác tạo đông lực thúc đẩy nhân viên. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 

NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CP THỦY SẢN BĐ 

Để nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy nhân 

viên Công ty thời gian qua, tác giả đã tiến hành khảo sát thực tế với 

quy mô mẫu 105 người, phương pháp chọn mẫu điều tra tổng thể,  

đánh giá theo thang điểm Likert, phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu khảo 

sát. Kết quả khảo sát cho thấy mỗi người có cách nhìn nhận khác 
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nhau về mỗi nhân tố tùy thuộc vào cá nhan người lao động. Tổng hợp 

thứ tự quan trọng từ cao xuống thấp theo tỷ lệ các lựa chọn quan 

trọng nhất và quan trọng vừa phải, bao gồm các nhân tố tiền lương 

(61,90%), nâng cao đời sống tinh thần (60,96%), đánh giá đúng 

thành tích (57,14%), công tác đào tạo (46,67%), sự thăng tiến hợp lý 

(39,05%) là những nhân tốt được quan tâm nhiều nhất. 

2.2.1. Thực trạng công tác tiền lƣơng 

a. Chính sách tiền lương 

Chính sách tiền lương công ty xây dựng trong thời gian qua 

tương đối hợp lý, điều đó thể hiện: 

- Quy chế tiền lương được quy định công khai, rõ ràng 

- Ưu tiên khuyến khích lao động giỏi, lao động tích cực, lao 

động lâu năm, kích thích nhân viên yếu kém phải cố gắng.  

Tuy nhiên, tiền lương bình quân của công ty trả cho nhân viên 

không cao hơn so với quy mô của công ty, với mặt bằng lương bình 

quân của nhiều doanh nghiệp cùng ngành. 

b. Căn cứ trả lương 

- Thời gian qua, căn cứ trả lương của công ty chưa thật sự hợp 

lý. Công ty xác định căn cứ trả lương theo hệ số lương chức danh, 

định giá công việc dựa trên cơ sở đánh giá thành tích, công thức tính 

lương kết hợp các yếu tố: hệ số lương theo chức danh, đơn giá tiền 

lương theo doanh số và các khoản phụ cấp...  

- Tuy nhiên, việc trả lương chưa căn cứ vào trình độ chuyên 

môn, thâm niên công tác của người lao động, chưa dựa vào phân tích 

công việc, xác định mức độ hoàn thành công việc. 

c. Cơ cấu tiền lương 

Cơ cấu tiền lương những năm quan chưa thật sự phù hợp: 

- Tỷ trọng giữa các thành phần cấu thành tiền lương chưa thật 
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sự hợp lý, tập trung chủ yếu vào bộ phận lương cơ bản, các bộ phận 

còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ.  

- Các hình thức khen thưởng còn mang tính bình quân, chưa 

tương xứng với thành tích đạt được. 

d. Các hình thức trả lương 

- Hai hình thức trả lương theo công việc kết hợp với thời gian 

và trả lương khoán theo hợp đồng công nhật đơn giản dựa trên hệ số 

chức danh, chưa gắn với hiệu quả công việc của mỗi nhân viên.  

- Hầu hết nhân viên đều muốn cải thiện mức lương hiện tại, vì 

họ cho rằng họ xứng đáng được hưởng mức lương cao hơn thế, tương 

xứng với kết quả làm việc của họ. Bảng 2.1. sẽ chứng minh cho 

những điều trình bày ở trên. 

Bảng 2.1. Đánh giá của nhân viên về công tác tiền lương 

Nội dung  
Rất 

yếu 
Yếu 

Trung 

bình 
Tốt 

Rất 

tốt 

Chính sách tiền lương được quy định hợp 

lý 
0 25 35 45 0 

Quy chế tiền lương được quy định công 

khai, minh bạch 
0 13 26 37 29 

Căn cứ trả lương hợp lý 16 35 33 21 0 

Cơ cấu tiền lương hợp lý 11 33 39 22 0 

Tiền thưởng tương xứng với cống hiến 

của nhân viên 
20 21 27 37 0 

Tiền lương được trả tương xứng với kết 

quả làm việc 
13 21 28 30 13 

(Nguồn: điều tra từ phiếu khảo sát) 

2.2.2. Thực trạng nâng cao đời sống tinh thần 

Trong những năm qua, việc nâng cao đời sống tinh thần cho 

nhân viên cũng được Công ty quan tâm, thực hiện tốt:  
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- Công ty luôn tôn trọng và quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, 

ý kiến đóng góp của nhân viên.  

- Tạo bầu không khí làm việc thoải mái, dân chủ.  

- Coi trọng công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, 

cá nhân lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

- Thường xuyên tổ chức tham quan, du lịch, các buổi gặp mặt, 

các phong trào thi đua… là dịp để người lao động giao lưu, học hỏi 

kinh nghiệm. Bảng 2.2 cho chúng ta thấy bức tranh tổng thể về nhận 

định của nhân viên công ty đối với các hoạt động tinh thần.  

Bảng 2.2. Kết quả khảo sát về các hoạt động tinh thần 

Nội dung 
Rất 

yếu 
Yếu 

Trung 

bình 
Tốt 

Rất 

tốt 

Tâm tư, nguyện vọng của nhân viên được 

lãnh đạo quan tâm giải quyết  
0 34 42 29 0 

Bầu không khí làm việc thoải mái, dân chủ 0 27 39 35 4 

Công tác tuyên dương, khen thưởng được 

coi trọng, phần thưởng vật chất làm thỏa 

mãn người lao động 

15 29 37 24 0 

Thường xuyên tổ chức tham quan, du lịch, 

các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao 

0 12 41 32 20 

Quan tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ 10 29 37 29 0 

(Nguồn: điều tra từ phiếu khảo sát) 

Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty cần khắc phục 3 hạn chế để thúc 

đẩy người lao động làm việc nhiệt tình hơn, đó là  

- Tâm tư, nguyện vọng của nhân viên có lúc, có khi chưa được 

lãnh đạo quan tâm giải quyết thỏa đáng. 

- Công tác khen thưởng còn mang tính hình thức, phần thưởng 

vật chất còn mang tính tượng trưng. 

- Việc khám sức khỏe định kỳ qua loa không đem lại sự hài 

lòng cho nhân viên. 
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2.2.3. Thực trạng đánh giá thành tích nhân viên 

Những năm qua, công tác đánh giá thành tích tại Công ty được 

thực hiện khá rõ ràng, minh bạch; công khai ở mỗi bộ phận, có tác 

dụng khuyến khích, động viên người lao động phấn đấu làm việc.  

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định lãnh đạo công 

ty nên có sự điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao sự thỏa mãn cho NV:  

- Mục tiêu đánh giá thành tích chưa cụ thể, rõ ràng; nội dung 

đánh giá còn đơn giản.  

-  Phương pháp đánh giá còn chung chung, nghiên về đánh giá 

ý thức, thái độ, tác phong làm việc.  

- Chưa thể hiện sự khác biệt về chất lượng công việc thực tế 

khi thực hiện công tác đánh giá.  

- Chưa có phần thưởng vật chất đi kèm, chưa có những biện 

pháp khắc phục nhằm giúp nhân viên nâng cao chất lượng thực hiện 

công việc. Cụ thể ở bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Đánh giá của NV về thực trạng đánh giá thành tích 

Nội dung  
Rất 

yếu 
Yếu 

Trung 

bình 
Tốt 

Rất 

tốt 

Công tác đánh giá thành tích được thực 

hiện rõ ràng, minh bạch 
0 13 34 37 21 

Xây dựng các tiêu chí, thang đo đánh giá phù 

hợp 
11 33 47 36 0 

Việc đánh giá thành tích được thực hiện 

công khai ở mỗi bộ phận 
35 27 28 15 0 

Việc đánh giá thành tích giúp nâng cao 

chất lượng thực hiện công việc 
20 32 31 22 0 

(Nguồn: điều tra từ phiếu khảo sát) 

2.2.4. Thực trạng công tác đào tạo 

Những năm qua, công ty luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác 

đào tạo, tạo điều kiện tối đa để cán bộ, công nhân viên trong công ty 

được tham gia học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, số 
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lượng nhân viên được đào tạo ngày càng tăng qua từng năm.  

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra khảo sát ở bảng 2.4, còn có rất 

nhiều ý kiến chưa hài lòng về công tác này. 

Bảng 2.4. Đánh giá của NV về công tác đào tạo tại Công ty 

Nội dung  
Rất 

yếu 
Yếu 

Trung 

bình 
Tốt 

Rất 

tốt 

Định hướng kế hoạch, đối tượng được 

đào tạo chính xác 
0 40 45 11 9 

Chính sách đào tạo hợp lý 6 29 49 21 0 

Chương trình đào tạo theo yêu cầu công 

việc 
0 33 44 28 0 

Nhân viên được đào tạo những kỹ năng 

cần thiết 
0 17 59 29 0 

Sử dụng tốt nguồn lao động sau đào tạo 6 12 37 35 15 

Hiệu quả của công tác đào tạo 17 13 44 31 0 

(Nguồn: điều tra từ phiếu khảo sát) 

- Trước đào tạo: công tác định hướng nhu cầu đào tạo không rõ 

ràng, chưa thật sự chính xác. 

- Trong quá trình đào tạo: Các chương trình đào tạo không đem 

lại hiệu quả cao. Chưa có chính sách hỗ trợ về mặt thời gian, kinh phí 

cho lao động tự đào tạo. Chưa quan tâm đến việc bồi dưỡng lý luận 

chính trị.  

- Sau đào tạo: Công ty chưa có chính sách, cơ chế đánh giá 

hiệu quả công tác sau đào tạo. 

2.2.5. Thực trạng thăng tiến 

Những năm qua, công ty có những quan tâm thực hiện khá tốt 

công tác này: 

- Thực hiện tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. 
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- Công tác tạo nguồn cán bộ kế thừa đáp ứng được nhu cầu 

phát triển nguồn nhân lực của công ty trong tương lai. 

- Cơ hội thăng tiến chia đều cho mọi cá nhân có năng lực, trình 

độ chuyên môn, tâm huyết với công việc, phẩm chất đạo đức tốt, ý 

chí phấn đấu vươn lên và có nhiều đóng góp, cống hiến… 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục: 

- Ưu tiên bổ nhiệm những nhân viên có thâm niên, kinh 

nghiệm hơn là những nhân viên trẻ, có trình độ, năng lực chuyên 

môn.  

- Một số cán bộ lãnh đạo sau khi được bổ nhiệm lên vị trí mới 

chưa thể hiện được hết vai trò của mình. Thể hiện qua bảng số liệu: 

Bảng 2.5. Đánh giá của nhân viên về sự thăng tiến hợp lý  

Nội dung  
Rất 

yếu 
Yếu 

Trung 

bình 
Tốt 

Rất 

tốt 

Công tác quy hoạch cán bộ được thực 

hiện tốt 
0 13 49 23 20 

Công việc có cơ hội thăng tiến 0 19 40 35 11 

Chính sách đề bạt, bổ nhiệm dân chủ, 

công bằng 
7 52 30 16 0 

Hiệu quả trong công việc sau khi được 

thăng tiến 
0 44 44 12 5 

(Nguồn: điều tra từ phiếu khảo sát) 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC 

THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 

SẢN BÌNH ĐỊNH 

2.3.1. Thành công và hạn chế 

a. Thành công 

- Trong công tác trả lương, công ty có xây dựng quy chế tiền 
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lương công khai, rõ ràng, minh bạch; mức lương cơ bản trả cho nhân 

viên đảm bảo cho những nhu cầu cơ bản của người lao động. 

- Về các hoạt động tinh thần, công ty thường xuyên tổ chức các 

hoạt động tham quan, du lịch, học hỏi kinh nghiệm, các phong trào 

thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…  

- Công tác đánh giá thành tích nhân viên được chú trọng thực 

hiện công khai, minh bạch. 

- Công tác đào tạo cũng được Công ty quan tâm thực hiện, tạo 

điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công nhân viên tham gia học tập, bồi 

dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển được quan tâm, công 

tác tạo nguồn cán bộ kế thừa được thực hiện thường xuyên, cơ hội 

thăng tiến chia đều cho mọi cá nhân trong công ty. 

b. Hạn chế 

- Trong công tác tiền lương, mức lương bình quân trả cho 

người lao động không cao hơn so với các doanh nghiệp hoạt động 

cùng ngành trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu tiền lương chưa thật sự hợp lý. 

- Tâm tư, nguyện vọng của nhân viên được giải quyết chưa 

thỏa đáng, công tác khen thưởng còn mang tính hình thức. 

- Công tác đánh giá thành tích còn mang tính hình thức, các 

nội dung, tiêu chuẩn đánh giá còn đơn giản, chung chung, kết quả 

đánh giá chưa thật sự công bằng. 

- Trong công tác đào tạo, định hướng đào tạo không rõ ràng, 

chính sách đào tạo chưa hợp lý, chưa có chính sách hỗ trợ về thời 

gian, kinh phí đối với nhân viên tự đào tạo, chưa coi trọng công tác 

bồi dưỡng lý luận chính trị. Sau đào tạo, chưa quan tâm đến công tác 

đề bạt, bổ nhiệm nhân viên giỏi. 

- Trong công tác thăng tiến, hạn chế trong việc ưu tiên bổ 
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nhiệm những nhân viên có thâm niên, kinh nghiệm hơn là những 

nhân viên trẻ, có trình độ, năng lực chuyên môn. Một số cán bộ sau 

khi được bổ nhiệm lên vị trí mới không thể hiện được hết vai trò. 

2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Một là, trong công tác xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và 

mục tiêu của Công ty, Ban giám đốc chưa thể hiện rõ những quan 

điểm, chính sách cụ thể về tạo động lực thúc đẩy nhân viên.  

- Hai là, nguyên nhân xuất phát từ tình hình tăng trưởng và 

phát triển của Công ty.  

- Ba là, nguyên nhân xuất phát từ bản thân người lao động. 

 

CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 

NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN  

THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 

 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC 

ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CP THỦY SẢN BĐ 

3.1.1. Sự thay đổi của môi trƣờng kinh doanh 

- Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế. 

- Những thay đổi, cải cách về đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

- Sự phát triển không ngừng về khoa học công nghệ. 

- Sự tăng mạnh của các đối thủ cạnh tranh. 

- Xu hướng nâng cao chất lượng cuộc sống.  

3.1.2. Định hƣớng chiến lƣợc phát triển của Công ty thời 

gian đến 

- Tập trung cải tiến công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, tăng 
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năng suất lao động, nâng cao đời sống của người lao động. 

- Cam kết sản xuất ra những sản phẩm đảm bảo cạnh tranh.  

- Xây dựng đội ngũ NV có trình độ chuyên môn cao, trung 

thành, cống hiến hết mình vì sự phát triển của công ty.  

- Mở rộng thị trường, hướng đến sự phát triển bền vững.  

3.1.3. Một số quan điểm có tính nguyên tắc khi đề xuất giải 

pháp 

- Các giải pháp về tạo động lực phải phục vụ cho mục tiêu, 

chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới.  

- Các giải pháp đề ra phải đảm bảo tính khoa học, không trùng 

lắp với những giải pháp đã được công ty thực hiện trước đây. 

- Các giải pháp phải phù hợp với điều kiện tình hình thực tế 

của công ty, có tính khả thi, đem lại lợi ích thiết thực. 

- Các giải pháp phải có phạm vi không gian, thời gian rõ ràng, 

đảm bảo áp dụng cho toàn công ty. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.2.1. Hoàn thiện công tác tiền lƣơng 

a. Có chính sách trả lương hợp lý 

- Công ty nên có chính sách trả lương khác nhau cho từng 

trường hợp cụ thể dựa vào vị trí công tác, trình độ, thời gian làm việc 

thực tế, mức độ phức tạp của công việc. 

- Có chính sách tiền lương ưu tiên thu hút lao động bên ngoài 

có trình độ, trẻ, năng lực và chuyên môn giỏi. 

- Cải thiện tiền lương bình quân so với các doanh nghiệp hoạt 

động cùng ngành. 

b. Căn cứ trả lương hợp lý 

- Phân tích công việc 

- Định giá công việc, xếp hạng công việc 
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- Xác định hệ số lương 

- Xây dựng quỹ tiền lương hợp lý 

c. Cơ cấu tiền lương hợp lý 

- Giảm tỷ trọng tiền lương cơ bản, tăng tỷ trọng các khoản phụ 

cấp, tiền thưởng và phúc lợi theo bảng số liệu sau: 

Bảng 3.1. Dự kiến cơ cấu tiền lương của Công ty thời gian tới 

STT Chỉ tiêu Tỷ trọng (%) 

1 Lương cơ bản 68 

2 Phụ cấp 13 

3 Tiền thưởng 11 

4 Phúc lợi 8 

 Tổng cộng 100 

- Bổ sung phụ cấp thâm niên, ngoài giờ, tăng phụ cấp độc hại, 

công tác phí, điện thoại… 

- Bổ sung thêm các khoản phúc lợi tự nguyện. 

- Xây dựng quy chế thưởng rõ ràng đối với từng đối tượng, 

điều kiện thưởng và số tiền thưởng 

d. Hình thức trả lương 

Hoàn thiện hơn nữa 2 hình thức trả lương, bổ sung hệ số hoàn 

thành công việc kết hợp hệ số lương chức danh, nâng cao thu nhập 

cho nhân viên. 

3.2.2. Phong phú các hoạt động tinh thần 

Nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên bằng việc phong 

phú hóa các hoạt động tinh thần có nghĩa là: 

- Đảm bảo công việc ổn định cho nhân viên, đảm bảo niềm tin 

cho người lao động yên tâm làm việc. 

- Tạo mối quan hệ bình đẳng, dân chủ giữa lãnh đạo và NV, 

hạn chế thái độ quản lý bằng thủ tục hành chính, xây dựng thái độ 
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quan tâm, gần gũi nhân viên. Khuyến khích nhân viên thấy được vị 

trí, vai trò làm chủ của mình trong công việc. 

- Tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. 

- Khen thưởng kịp thời kết hợp phần thưởng vật chất khuyến 

khích NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Tổ chức tốt phong trào thi đua để khuyến khích nhân viên lao 

động tích cực. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích 

Để tạo động lực thúc đẩy, lãnh đạo công ty cần phải: 

- Xác định rõ mục tiêu, đối tượng đánh giá: 

+ Là cơ sở để trả lương, thưởng cho nhân viên; là cơ sở thăng 

tiến, giáng chức, đề bạt, thuyên chuyển nhân viên; giúp xác định nhu 

cầu đào tạo; cơ sở để tuyển mộ và tuyển chọn. 

+ Đặt trọng tâm và tạo động lực để nhân viên đạt kết quả mong 

đợi. 

- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, cụ thể, phù hợp với 

từng đối tượng đánh giá nhằm phản ánh chính xác và công bằng kết 

quả thực hiện công việc đồng thời nhằm cải thiện thành tích và phát 

triển nghề nghiệp trong tương lai. 

- Bổ sung tiêu chí đánh giá năng lực thể hiện được sự khác biệt 

về chất lượng thực tế công việc. 

+ Khả năng về trí tuệ: có khả năng bao quát, phân tích, đánh 

giá, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc. 

+ Khả năng thích nghi, thích ứng và khả năng chịu đựng: có 

thể làm việc dưới áp lực trong mọi hoàn cảnh, luôn đặt kết quả chất 

lượng công việc là mục tiêu phấn đấu, có động cơ đạt thành tích cao 

trong công việc, có đầu óc kinh doanh. 

+ Khả năng ứng xử giữa các đồng nghiệp với nhau: sự phối 
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hợp, hợp tác trong công việc, hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức. 

- Bổ sung phần thưởng vật chất theo hệ số thành tích.  

3.2.4. Hoàn thiện công tác đào tạo 

Hiện nay, đào tạo là nhu cầu thiết yếu trong mọi doanh nghiệp 

để phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm 

việc, vì vậy lãnh đạo công ty cần chú ý: 

- Trước đào tạo: xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng 

đối tượng, xem xét đồng thời 2 yếu tố: nhu cầu của nhân viên và tiêu 

chuẩn lựa chọn đối tượng đào tạo, theo thứ tự ưu tiên: 

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý. 

+ Đào tạo những nhân viên thuộc diện quy hoạch, có năng lực 

làm việc tốt, có khả năng phát triển trong nghề nghiệp, có cơ hội 

thăng tiến lên vị trí cao hơn. 

+ Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và nâng cao tay nghề 

đối với nhân viên thiếu kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm làm việc 

để cải thiện kết quả công việc. 

+ Đào tạo những nhân viên có nhu cầu bổ sung kiến thức và kỹ 

năng làm việc. 

- Trong đào tạo: 

+ Xác định mục tiêu đào tạo cụ thể rõ ràng, phù hợp yêu cầu 

công việc và định hướng phát triển của công ty trong tương lai. 

+ Đầu tư kinh phí hợp lý cho đào tạo. 

+ Có chính sách thu hút, khuyến khích nhân viên tự đào tạo 

theo ngành nghề công ty cần, có hỗ trợ về mặt thời gian, kinh phí.  

+ Thường xuyên tổ chức các lớp học tập, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chính trị. 

- Sau đào tạo:  

+ Đánh giá hiệu quả sau đào tạo, so sánh hiệu quả đào tạo so 
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với mục tiêu đào tạo ban đầu. 

+ Bố trí đúng người đúng việc; quan tâm đề bạt, bổ nhiệm NV 

giỏi trong diện quy hoạch sau đào tạo. 

3.2.5. Tạo động lực thúc đẩy bằng sự thăng tiến hợp lý 

Đối với công ty, để tạo động lực thúc đẩy bằng sự thăng tiến 

hợp lý, cần phải thực hiện tốt các giải pháp sau: 

- Thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch cán bộ, chú trọng 

nguồn cán bộ trẻ, có năng lực. Xác định cụ thể số lượng chức danh 

cần quy hoạch, số lượng người dự bị cho từng vị trí, thời gian cần 

thay thế. 

- Xây dựng các tiêu chuẩn thăng tiến dựa vào năng lực, trình 

độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, những cống hiến cho Công ty… 

- Việc thăng tiến nên dựa vào bằng cấp, năng lực, đạo đức kết 

hợp thâm niên, những đóng góp cho Công ty. 

- Tổ chức thi công khai cho một số vị trí, chức danh lãnh đạo, 

đưa cơ hội thăng tiến đến gần những nhân viên có năng lực, tạo cho 

họ có mục tiêu để phấn đấu. 

- Sau thăng tiến, cần xây dựng cơ chế giám sát, theo dõi hiệu 

quả làm việc. 

3.3. KIẾN NGHỊ 
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KẾT LUẬN 

 

Tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc có ý nghĩa hết sức 

quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty trong bối 

cảnh cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường hiện nay, kích 

thích người lao động hăng hái làm việc, nâng cao năng suất, góp 

phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Qua nghiên cứu những cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực thúc đẩy 

nhân viên làm việc, tác giả hy vọng sẽ góp phần quan trọng trong 

công tác tạo động lực của Công ty trong thời gian tới, khuyến kích 

nhân viên gắn bó với Công ty, làm việc với năng suất, chất lượng, 

hiệu quả cao nhất. 
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