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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

ðối với một cơ sở ñào tạo muốn nâng cao chất lượng ñào tạo, 

tạo ñược uy tín, thương hiệu thì việc có một ñội ngũ giảng viên có 

trình ñộ chuyên môn cao, nhiệt tình với công việc, sáng tạo trong 

công tác giảng dạy ñóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy trong các 

trường học cần quan tâm ñến công tác tạo ñộng lực làm việc cho ñội 

ngũ giáo viên góp phần làm cho giáo dục nước nhà phát triển. 

Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thụât ðắk Lắk là cơ sở ñào tạo 

cán bộ có trình ñộ cao, có chất lượng của tỉnh. Với chiến lược nâng 

cấp từ trường trung cấp lên cao ñẳng, trường ñang chú trọng xây 

dựng ñội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng ñáp ứng nhu cầu ñào 

tạo và phát triển của nhà trường. ðể ñạt ñược mục tiêu ñòi hỏi sự nỗ 

lực tích cực của tập thể lãnh ñạo và cán bộ  nhân viên trong toàn 

trường. Muốn vậy nhà quản trị phải có các phương pháp cách thức 

ñể tạo ra ñộng lực thúc ñẩy toàn thể người lao ñộng cống hiến, nhiệt 

tình làm việc, ñoàn kết vì mục tiêu chung của nhà trường. 

Chính vì những lý do trên nên tôi chọn ñề tài: “Tạo ñộng lực 

thúc ñẩy nhân viên tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật ðắk Lắk” 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận cơ bản về tạo ñộng lực 

thúc ñẩy  nhân viên. 

- Phân tích thực trạng việc tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân viên 

của trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật ðắk Lắk. 

- ðề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo ñộng lực 

thúc ñẩy nhân viên của trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật ðắk Lắk 

trong thời gian tới. 
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3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. ðối tượng nghiên cứu  

 Nghiên cứu lý luận và thực tiễn liên quan ñến công tác tạo 

ñộng lực thúc ñẩy nhân viên của trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật 

ðắk Lắk. 

b. Phạm vi nghiên cứu  

- Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu về hoạt 

ñộng tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân viên. 

- Phạm vi về không gian: Luận văn nghiên cứu các nội dung 

trên tại trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật ðắk Lắk. 

- Phạm vi về thời gian: Các giải pháp ñược ñề xuất trong luận 

văn có ý nghĩa trong thời gian tới. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 

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

Phương pháp ñiều tra khảo sát, chuyên gia. 

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

Các phương pháp khác.  

5. Bố cục của luận văn 

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

khảo, phụ lục, luận văn bao gồm 3 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân viên. 

Chương 2. Thực trạng hoạt ñộng tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân 

viên của trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật ðắk Lắk. 

Chương 3. Hoàn thiện công tác tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân 

viên của trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật ðắk Lắk. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ðỘNG LỰC THÚC ðẨY NHÂN VIÊN 

TRONG ðƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

1.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA  

1.1.1. Một số khái niệm 

- Nhân viên là người cụ thể ñảm nhận một chức vụ hay vị trí 

công tác nào ñó trong tổ chức. 

- Nhu cầu là ñòi hỏi mong muốn, nguyện vọng của con người 

về vật chất tinh thần cần ñược ñáp ứng và thỏa mãn.  

- ðộng cơ là cái có tác dụng chi phối, thúc ñẩy người ta suy 

nghĩ và hành ñộng. 

- ðộng lực là cái thúc ñẩy, kích thích người lao ñộng làm việc 

và cống hiến.  

- Tạo ñộng lực lao ñộng là tổng thể các chính sách, biên pháp, 

công cụ, nghệ thuật quản lý tác ñộng tới người lao ñộng nhằm thúc 

ñẩy họ phấn khởi, hăng say, tự nguyện hơn khi làm việc ñể thực hiện 

mục tiêu của tổ chức và người lao ñộng một cách có hiệu quả. 

1.1.2. Các học thuyết về tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân viên 

a. Nhóm học thuyết về nhu cầu 

- Hệ thống nhu cầu của Maslow  

- Thuyết ERG 

- Thuyết thúc ñẩy theo nhu cầu - David McClelland 

b. Nhóm học thuyết quá trình 

- Học thuyết công bằng - Stacy Adams (1965) 

- Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner 

- Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom 

c. Học thuyết hệ thống hai yếu tố của Herzberg   
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1.1.3. Ý nghĩa của việc tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân viên 

- Tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng tác ñộng trực 

tiếp tới kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của toàn ñơn vị.  

- ðộng lực lao ñộng làm cho người lao ñộng cảm thấy yêu 

thích công việc thì sẽ hình thành bên trong họ sự gắn bó với tổ chức.  

- ðộng lực lao ñộng không chỉ mang lại những lợi ích hữu 

hình và vô hình cho tổ chức mà cả cho người lao ñộng.  

1.1.4. ðặc ñiểm nguồn nhân lực trong các cơ sở ñào tạo 

- Người lao ñộng trong các cơ sở ñào tạo muốn ñược tôn trọng, 

ñược thể hiện mình, ñược mọi người xung quanh ghi nhận năng lực. 

- Người lao ñộng trong các cơ sở ñào tạo luôn có nhu cầu ñược 

ñào tạo cao hơn các tổ chức khác. 

- Nhu cầu tạo ñiều kiện làm việc, nâng cao ñời sống vật chất.  

1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN TẠO ðỘNG LỰC THÚC ðẨY NHÂN 

VIÊN 

1.2.1. Công tác tiền lương  

- Tiền lương là giá cả sức lao ñộng, ñược hình thành qua sự 

thỏa thuận giữa người sử dụng lao ñộng và người lao ñộng phù hợp 

với cung cầu sức lao ñộng trong nền kinh tế thị trường. 

- Tiền lương có ý nghĩa quan trọng thúc ñẩy nhân viên làm 

việc bởi vì tiền lương giúp tái sản xuất sức lao ñộng, kích thích vật 

chất, là ñộng lực kinh tế cơ bản của mọi người lao ñộng. 

- Công tác tiền lương ñể trở thành yếu tố tạo ñộng lực phải chú 

ý ñến: 

+ Chính sách tiền lương hợp lý: Tạo ra các chính sách lương 

thưởng, chế ñộ tốt. 

+ Mức chi trả tiền lương ñược hình thành có cơ sở khoa học: 

Mức lương của người lao ñộng không ñược thấp hơn mức lương tối 
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thiểu do Chính phủ quy ñịnh. Tiền lương trả cho người lao ñộng căn 

cứ vào năng suất lao ñộng và chất lượng công việc. 

+ Cơ cấu tiền lương hợp lý: ñề cập ñến mối quan hệ giữa tiền 

lương cơ bản, phụ cấp, tiền thưởng và phúc lợi. 

+ Hình thức trả lương phù hợp: Tổ chức có quyền lựa chọn 

hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. 

1.2.2. Các hoạt ñộng tinh thần 

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

lý của con người, không thể ñịnh lượng ñược. 

- Khi nhu cầu tinh thần ñược ñáp ứng người lao ñộng sẽ tích 

cực sáng tạo trong công việc, nhiệt tình cống hiến cho tổ chức. 

- ðể tạo ñộng lực lao ñộng bằng các hoạt ñộng tinh thần thì: 

+ Tạo bầu không khí vui tươi lành mạnh trong ñơn vị: Trong 

doanh nghiệp luôn duy trì ñược bầu không khí làm việc thân thiện, 

mọi người tôn trọng lẫn nhau, giúp ñỡ lẫn nhau, quan hệ giữa cấp 

trên và cấp dưới không quá căng thẳng, phong cách làm việc chuyên 

nghiệp… 

+ Các nhu cầu vui chơi giải trí văn hóa của người lao ñộng 

ñược quan tâm: Tổ chức các hoạt ñộng thẩm mỹ trong thời gian rỗi, 

nhằm giải tỏa căng thẳng trí não, tạo sự hứng thú cho con người và là 

ñiều kiện phát triển con người một cách toàn diện về trí tuệ, thể lực 

và thẩm mỹ. 

+ ðảm bảo tính công bằng trong lao ñộng: sự bình ñẳng giữa 

người và người trong mối quan hệ tương ứng giữa cống hiến và 

hưởng thụ. 

+ Tổ chức phong trào thi ñua lao ñộng sản xuất: Công tác thi 

ñua khen thưởng cần phải ñược phát huy tích cực mạnh mẽ và sâu 

rộng tới toàn thể CBNV. 
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1.2.3. ðánh giá thành tích nhân viên 

- ðánh giá thành tích nhân viên là tiến trình ñánh giá những 

ñóng góp của nhân viên cho tổ chức trong một giai ñoạn.  

- ðánh giá ñúng thành tích nhân viên có ý nghĩa quan trọng 

với cả người sử dụng lao ñộng và người lao ñộng. ðặc biệt tạo cho 

người lao ñộng có ñộng lực làm việc tốt giúp họ thấy ñược tổ chức 

ghi nhận nỗ lực của họ. 

- Nội dung gồm:  

+ Xác ñịnh mục tiêu ñánh giá: mục tiêu ñánh giá thành tích 

nhân viên: ñể tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên; ñể trả lương, khen 

thưởng nhân viên; miễn nhiệm, bổ nhiệm; phục vụ cho nhu cầu ñào 

tạo, phát triển nguồn nhân lực... 

+ Tiêu chí ñánh giá: trên cơ sở phân tích công việc, bản mô tả 

công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc ñể ñưa ra các chỉ tiêu cụ 

thể về ñặc ñiểm cá nhân, hành vi, kết quả ñạt ñược, năng lực của 

nhân viên ñối với công việc. 

+ Phương pháp ñánh giá: Gồm Phương pháp thang ñiểm ñánh 

giá, phương pháp ghi chép các sự việc quan trọng, phương pháp 

quan sát hành vi, phương pháp quản trị bằng mục tiêu (MBO), 

phương pháp phân tích ñịnh lượng. 

+ ðối tượng thực hiện ñánh giá: Gồm nhân viên tự ñánh giá, 

cấp trên trực tiếp ñánh giá, cấp dưới ñánh giá cấp trên, ñồng nghiệp 

ñánh giá, khách hàng ñánh giá, ñánh giá 3600. 

+ Thời gian và kinh phí ñánh giá: có thể ñánh giá theo tháng, 

quý, sáu tháng hay ñịnh kỳ hàng năm. 

+ Phản hồi và sử dụng kết quả ñánh giá thành tích nhân viên: 

kết quả làm cơ sở cho việc khen thưởng, nâng ngạch, bậc, ñề bạt, … 
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1.2.4. Công tác ñào tạo 

- ðào tạo là quá trình cung cấp các kiến thức, kỹ năng, nhận 

thức cụ thể cho người lao ñộng ñược thực hiện trong một thời gian 

nhất ñịnh, giúp họ có ñược năng lực cần thiết nhằm thực hiện hiệu 

quả mục tiêu của tổ chức. 

- ðào tạo và phát triển ñáp ứng nhu cầu và nguyện vọng phát 

triển của người lao ñộng, tạo cho người lao ñộng có cách nhìn, cách 

tư duy mới trong công việc của họ là cơ sở ñể phát huy tính sáng tạo 

của người lao ñộng trong công việc. 

- ðể ñào tạo trở thành ñộng lực thúc ñẩy nhân viên khi ñảm 

bảo về: 

+ Mục tiêu ñào tạo: xác ñịnh cái ñích ñến, những tiêu chuẩn, 

kiến thức, kỹ năng cần phải ñạt ñược sau quá trình ñào tạo.  

+ Nội dung ñào tạo: là xác ñịnh kiến thức ñào tạo, là xác ñịnh 

kiến thức, kỹ năng và kết cấu chương trình ñào tạo cần bổ sung cho 

người lao ñộng phù hợp với mục tiêu cần ñào tạo.  

+ Kế hoạch ñào tạo: Xác ñịnh nhu cầu về số lượng, chất lượng, 

ñối tượng tham gia ñào tạo và thời gian cụ thể ñể tiến hành ñào tạo. 

+ Phương pháp ñào tạo: bao gồm ñào tạo trong công việc và 

ñào tạo ngoài công việc.  

+ Kinh phí ñào tạo: là toàn bộ những chi phí phục vụ và liên 

quan ñến quá trình ñào tạo.  

1.2.5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

- Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa ñược 

xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.  

- Một hình thái văn hóa phù hợp và thống nhất có tác dụng tạo 

ra sự trung thành, thúc ñẩy niềm tin và giá trị chân chính, khuyến 

khích mọi thành viên ñem hết nhiệt huyết ñể phục vụ cho tổ chức. 
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- ðể văn hóa doanh nghiệp trở thành ñộng lực thì phải chú ý: 

+ Phần bề mặt của văn hóa: Doanh nghiệp tạo ra văn hóa riêng 

từ hình ảnh bên ngoài như biểu tượng, ñồng phục, bài hát… của 

doanh nghiệp. 

+ Phần ứng xử: Doanh nghiệp soạn thảo ra nội quy là quy tắc 

ứng xử và ñiều khiển hành vi của nhân viên, cách thức lãnh ñạo nhân 

viên, cách ứng xử với cộng ñồng. 

+ Phần tư duy: Người ñứng ñầu doanh nghiệp phải nêu ra giá 

trị cốt lõi và triết lý kinh doanh của công ty và ñược phổ biến thực 

hiện rộng rãi trong toàn doanh nghiệp. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁC TẠO ðỘNG 

LỰC THÚC ðẨY NHÂN VIÊN 

1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường  

- Luật pháp và chính sách của nhà nước 

- Môi trường kinh tế, văn hoá, xã hội của ñất nước, ñịa phương 

1.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức 

- Chiến lược phát triển của doanh nghiệp 

- Môi trường làm việc 

- Các nguồn lực của doanh nghiệp 

1.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về cá nhân người lao ñộng 

- Mục tiêu cá nhân 

- Sự khác biệt về nhu cầu cá nhân 

- ðặc ñiểm cá nhân người lao ñộng 

- Khả năng và kinh nghiệm làm việc 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG TẠO ðỘNG LỰC THÚC ðẨY NHÂN VIÊN 

TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT ðẮKLẮK  

2.1. ðẶC ðIỂM CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG TC KTKT ðẮK LẮK 

ẢNH HƯỞNG ðẾN VẤN ðỀ TẠO ðỘNG LỰC THÚC ðẨY 

NHÂN VIÊN 

2.1.1. ðặc ñiểm về công tác tổ chức 

a. Quá trình hình thành và phát triển trường TC KTKT  

ðắkLắk 

Trường TC KTKT ðắkLắk ñược thành lập năm 2006 theo 

quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ðắk Lắk trên cơ sở nâng cấp 

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp Buôn Ma Thuột.  

ðịa chỉ hoạt ñộng của nhà trường tại 144 Phan Chu Trinh, 

Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh ðắk Lắk.  

b. Chức năng, nhiệm vụ hoạt ñộng của Trường 

Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật ðắk Lắk thực hiện nhiệm 

vụ ñào tạo chính bao gồm: ðào tạo cán bộ có trình ñộ trung cấp 

chuyên nghiệp; dạy Nghề phổ thông, liên kết ñào tạo các bậc học từ 

Trung cấp ñến ðại học hệ chính quy, vừa làm vừa học; ñào tạo nghề 

ngắn hạn...  

c. Cơ cấu tổ chức 

Ban lãnh ñạo trường gồm Ban giám hiệu, 4 Phòng chức năng 

và 5 Khoa chuyên môn.  

Với cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng vừa ñảm bảo quan 

hệ lãnh ñạo giữa các cấp quản trị vừa ñảm bảo sự phối hợp giữa các 

phòng ban chuyên môn nhằm thực hiện mục tiêu chung của nhà 

trường.  
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2.1.2. ðặc ñiểm các nguồn lực của nhà trường 

a. Nguồn nhân lực 

Trường TC KTKT ðắk Lắk  ñã liên tục phát triển ñội ngũ cả 

về số lượng, chất lượng thể hiện qua bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Tình hình lao ñộng của Trường TC KTKT 

ðắk Lắk giai ñoạn 2012-2014 

2012 2013 2014              Năm 

 

 

Tiêu thức 

Tổng số 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng số 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng số 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng số 67 100 77 100 76 100 

1.Tính chấtLð             

Giáo viên 50 75 58 75 57 75 

Nhân viên HC 17 25 19 25 19 25 

2. Giới tính          

Nam 10 15 14 18 15 20 

Nữ 57 85 63 82 61 80 

3. Trình ñộ Lð          

Sau ñại học 7 10 12 16 14 18 

ðại học 46 69 49 64 51 67 

Cao ñẳng, TC 9 13 11 14 6 8 

Lao ñộng khác 5 8 5 6 5 7 

(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán) 

- Cơ cấu lao ñộng theo tính chất lao ñộng: 

 ðội ngũ Cán bộ, Viên chức toàn trường hiện có 57 giảng 

viên và 19 nhân viên làm công tác hành chính. 

- Cơ cấu lao ñộng theo giới tính:  
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Nhà trường hiện có 15 nhân viên nam và 61 nữ.  

- Cơ cấu lao ñộng theo trình ñộ: 

Giáo viên hầu hết ñã tốt nghiệp ðại học, có 12 giáo viên là 

Thạc sĩ. Trình ñộ chuyên môn của nhân viên ngày càng tăng.  

- Cơ cấu lao ñộng theo ñộ tuổi: 

Nhóm ñộ tuổi từ 30 ñến dưới 40 chiếm tỷ trọng cao nhất 

(47%), dưới 30 tuổi chiểm 15%, ñộ tuổi trên 50 chiếm 21%. 

 - Cơ cấu lao ñộng theo thâm niên công tác: 

Trong số 57 giáo viên thì có 39 giáo  viên hưởng thâm niên. 

b.  Cơ sở vật chất kỹ thuật 

Nhà trường thường xuyên ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ñổi 

mới trang bị thiết bị phục vụ dạy học. 

 2.1.3. Kết quả hoạt ñộng ñào tạo của trường TC KTKT 

ðắk Lắk  

- Số học sinh có tăng nhưng chưa ổn ñịnh và hiện nay có xu 

hướng giảm. Thể hiện qua bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Bảng quy mô ñào tạo của trường từ năm 2012-2014 

So sánh 

2013/3012 

So sánh 

2014/3013 
 

Năm 

 

2012 

 

2013 

 

2014 
+/_ % +/_ % 

Trung cấp CN 1420 857 563 -563 -39,6 -294 -34,3 

ðào tạo nghề 2379 2258 2078 -121 -5,1 -180 -8,0 

Chứng chỉ, sơ 

cấp, nghiệp vụ 
1200 1345 2459 145 12,1 1114 82,8 

Liên kết 1456 2897 1134 1441 99,0 -1763 -60,9 

Tổng 6455 7357 6234 902 14,0 -1123 -15,3 

 (Nguồn: Phòng Hành chính tổ chức) 
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2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ðỘNG LỰC THÚC 

ðẨY NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ 

THUẬT ðẮK LẮK 

2.2.1. Thực trạng công tác tiền lương  

a. Chính sách tiền lương 

- Chính sách tiền lương tương ñối hợp lý, thực hiện ñúng theo 

quy ñịnh của nhà nước. Tuy nhiên hệ số lương tăng thêm cho thấy 

chính sách tiền lương chưa ưu tiên cho lợi ích của nhân viên mà chú 

trọng nhiều hơn ñến lợi ích của cán bộ quản lý thể hiện bảng 2.5. 

Bảng 2.5. Hệ số lương tăng thêm của nhân viên tại trường 

TC KTKT ðL 

Chức vụ Hệ số 

Giáo viên, nhân viên hành chính 1,0 

Phó phòng, phó khoa 1,5 

Trưởng phòng, trưởng khoa 2,0 

Phó hiệu trưởng 2,5 

Hiệu trưởng 4,0 

(Nguồn: Quy chế chi tiêu nội bộ-phòng tài chính kế toán) 

b. Mức chi trả tiền lương 

- Tiền lương bình quân trường TC KTKT ðL trong những năm gần 

ñây có xu hướng giảm nhẹ khoảng 1,5% ñến 4%.  

- Kết quả khảo sát, phần lớn nhân viên ñánh giá là mức chi trả 

tiền lương hợp lý 53% và 14% chưa ñồng ý với mức lương hiện tại 

của mình, tập trung vào ñối tượng giảng viên mới. 

c. Cơ cấu tiền lương  

- Cơ cầu tiền lương bao gồm lương cơ bản (lương CB), phụ 

cấp, phúc lợi và tiền thưởng, trong ñó tỷ lệ lương cơ bản chiếm ña 

số. Thể hiện qua bảng 2.8. 
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Bảng 2.8. Cơ cấu tiền lương của nhà trường qua các năm từ 

2012-2014 

2012 2013 2014 

Chi phí 

(Trñ) 

TL 

(%) 

Chi phí 

(Trñ) 

TL 

(%) 

Chi phí 

(Trñ) 

TL 

(%) 
Chỉ tiêu 

      

1. Lương CB 2315.3 54 2716.7 56 2713.8 58 

2. Chi phụ cấp 1114.8 26 1212.8 25 1169.7 25 

3. Chi phúc lợi 343.01 8 388.1 8 327.53 7 

4. Tiền thưởng 514.52 12 533.64 11 467.9 10 

(Nguồn: Phòng Tài chính –Kế toán) 

d. Hình thức trả lương  

- Hình thức trả lương tương ñối ña dạng vừa theo thời gian có 

thưởng vừa theo ñịnh mức công việc. Bao gồm trả lương hàng tháng 

(theo thời gian), theo ñịnh mức công việc như coi thi, học lại,... 

- Theo ý kiến của nhân viên thì nhà trường cần thay ñổi mức 

chi trả lương và ñảm bảo sự công bằng trong phúc lợi của ñơn vị. 

2.2.2. Thực trạng về các hoạt ñộng tinh thần  

- Nhà trường thường xuyên coi trọng công tác khen thưởng 

nhờ vậy tạo ra không khí thi ñua lao ñộng trong toàn ñơn vị.  

- Các nhu cầu vui chơi giải trí văn hóa, thể dục thể thao của 

người lao ñộng ñược quan tâm ñể rèn luyện sức khỏe, tinh thần. 

- Các hoạt ñộng tình thần chưa thực hiện thường xuyên và 

hình thức chưa phong phú.  

Phần lớn nhân viên ñánh giá là các hoạt ñộng tinh thần nhà 

trường tổ chức hợp lý. Còn tỷ lệ chưa ñồng ý (chiếm 13%). 
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  2.2.3. Thực trạng về ñánh giá thành tích nhân viên 

- ðánh giá giảng viên ñược thực hiện ñịnh kỳ trong nhà trường  

ñã có tác ñộng kích thích người lao ñộng làm việc.  

- Tiêu chí ñánh giá ñược xây dựng rõ ràng, công khai tới các 

nhân viên.  

- Phương pháp ñánh giá ñược tổ chức nhất quán từ cá nhân tự 

ñánh giá tới ñánh giá ở phòng khoa và nhà trường ñánh giá theo quy 

trình hợp lý. Kết quả ðGTT nhân viên thể hiện qua bảng 2.15. 

Bảng 2.15. Kết quả ñánh giá thành tích nhân viên tại 

Trường TC KTKT ðắk Lắk qua các năm gần ñây 

ðVT: Người 

Chỉ tiêu 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 14 17 18 

Lao ñộng tiên tiến 50 57 58 

Hoàn thành nhiệm vụ 2 3 0 

Chưa hoàn thành nhiệm vụ 1 0 0 

(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính) 

- ðánh giá thường xuyên theo từng tháng, theo sát quá trình 

hoạt ñộng của nhân viên, làm căn cứ ñể tính thu nhập tăng thêm. 

- ðánh giá trong nhà trường chưa chính xác và công bằng nên 

nhiều lúc còn mang tính hình thức. 

- Phần lớn cán bộ giảng viên rất quan tâm ñến ñánh giá thành 

tích hiện nay của nhà trường. Tuy nhiên không ñồng ý với phương 

pháp ñánh giá (chiếm 35%) và cho rằng chưa thực sự ñem lại hiệu 

quả (chiếm 24%) là do việc ñánh giá còn mang tính hình thức. 

2.2.4. Thực trạng Công tác ñào tạo 

- Công tác ñào tạo, bồi dưỡng giáo viên ñược Ban giám hiệu 
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ñặc biệt quan tâm. Thể hiện qua bảng  2.16. 

Bảng 2.17. Bảng kết quả ñào tạo giai ñoạn 2012-2014 

2012 2013 2014 

Số lượng TL Số lượng TL Số lượng TL Chỉ tiêu 

(Người) (%) (Người) (%) (Người) (%) 

Cử ñi ðT 2 29 2 40 2 25 

ðT tự túc 5 71 3 60 6 75 

 (Nguồn: Phòng Hành chính tổ chức) 

- Nhà trường có chính sách ñãi ngộ tương ñối hợp lý có tác 

dụng kích thích nhân viên tham gia ñào tạo. 
- Nhà trường chưa xây dựng ñược quy trình ñào tạo hợp lý mà 

theo chỉ tiêu của cấp trên và chủ quan của ban lãnh ñạo.  

- Kinh phí cho hoạt ñộng ñào tạo còn hạn chế nên số lượng và 

chất lượng ñào tạo chưa cao, chưa ñủ kích thích lao ñộng.  

- Qua kết quả khảo sát cho thấy phần lớn (55%) giảng viên 

ñồng ý với chính sách ñào tạo của nhà trường, chứng tỏ công tác ñào 

tạo ñã thu hút và ñáp ứng nhu cầu ñào tạo của giảng viên.  

2.2.5. Thực trạng về việc xây dựng văn hóa tổ chức 

- Nhà trường ñã xây dựng mục tiêu, sứ mệnh hoạt ñộng của 

mình, có ñồng phục, biểu tượng riêng, ñã có những quy tắc chuẩn 

mực ứng xử trong ñội ngũ nhà giáo và môi trường giáo dục thân 

thiện, tạo nên văn hóa của nhà trường.  

- Văn hóa của nhà trường chưa thực sự tạo ra bản sắc riêng và 

tác ñộng gắn kết mọi nhân viên.  

- Việc tạo ra môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, lành mạnh 

chưa thực hiện ñược. Mặc dù ñó là nền tảng tinh thần cho sự sáng 

tạo, ñiều vô cùng quan trọng ñối với hoạt ñộng sư phạm.   
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- Theo ý kiến nhân viên không ñồng ý với công tác xây dựng 

văn hóa nhà trường, nên nhà trường chưa có sự gắn kết lớn các thành 

viên, chưa tạo ra tính ñoàn kết, một tập thể chưa vững mạnh. 

2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ðỘNG LỰC 

THÚC ðẨY NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG TC KTKT ðẮK LẮK 

2.3.1.  Thành công  

- Việc trả lương của nhà trường thực hiện ñúng các quy ñịnh 

của pháp luật, ñảm bảo cơ cấu tiền lương, ñảm bảo ñược cuộc sống 

của nhân viên so với mặt bằng chung về các trường cao ñẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh(mức lương). ðặc biệt chú ý ñến 

quyền lợi nâng lương trước thời hạn của nhân viên. 

-  Các hoạt ñộng nâng cao ñời sống tinh thần, thi ñua lao ñộng 

sáng tạo trong ñơn vị ñược quan tâm thực hiện. 

- Công tác ñánh giá thành tích nhân viên ñã ñược thực hiện 

thường xuyên theo yêu cầu của ñơn vị và làm căn cứ cho trả lương. 

- Nhà trường ñã có những chính sách ñãi ngộ và hỗ trợ hoạt 

ñộng ñào tạo trong ñơn vị. 

2.3.2.  Hạn chế 

- Chính sách tiền lương chưa thực sự quan tâm lợi ích của 

nhân viên mà chủ yếu phục vụ lợi ích cán bộ quản lý thể hiện rõ 

trong việc chi lương tăng thêm. Căn cứ trả lương chưa bám sát ñặc 

thù công việc nên chưa linh hoạt chủ yếu ñảm bảo các quy ñịnh 

lương, thưởng cố hữu của nhà nước và còn ở mức thưởng thấp. 

- Các hoạt ñộng nâng cao ñời sống tinh thần cho nhân viên 

chưa phong phú và công bằng trong nhà trường nên giảm nỗ lực 

phấn ñấu thi ñua, cống hiến cho ñơn vị. 

- Việc ñánh giá thành tích mang tính thủ tục, hình thức chưa 

chính xác và chưa công bằng, chưa thực sự bám sát kết quả công 
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việc của nhân viên. Nên kết quả ñánh giá thành tích chưa ñi vào thực 

tế hoạt ñộng của ñơn vị. 

- Kinh phí cho hoạt ñộng ñào tạo còn ít nên chỉ tiêu cử ñi ñào 

tạo thạc sĩ thấp, ñào tạo khác ít diễn ra chủ yếu theo quyết ñịnh ñào 

tạo của cấp trên là sở GDðT. 

- Nhà trường chưa ñi sâu vào xây dựng văn hóa tổ chức ñể tạo 

thương hiệu riêng cho nhà trường và không có tác ñộng gắn kết tinh 

thần trong toàn ñơn vị. 

2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế  

- Nhận thức của ban lãnh ñạo nhà trường chưa quan tâm tới 

quản trị nhân sự nói chung và tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân viên nói 

riêng. Mặt khác lối mòn trong hoạt ñộng quản lý và giảng dạy của 

cán bộ nhân viên ñang tạo ra sức ỳ lớn, với bộ máy cồng kềnh, bố trí 

công việc chưa hợp lý, làm lây lan sự trì trệ trong toàn ñơn vị. 

- Những năm gần ñây số lượng tuyển sinh ñầu vào của nhà 

trường giảm sút do sự cạnh tranh của nhiều trường trên ñịa bàn và 

một số nguyên nhân chủ quan từ phía nhà trường làm cho thu nhập 

nhà trường giảm ñi ñáng kể là nguyên nhân chính dẫn ñến thu nhập, 

quỹ lương và kinh phí chi cho ñào tạo…ở mức thấp 

- Nhà trường không linh hoạt tạo ra các hoạt ñộng nhằm nâng 

cao ñời sống tinh thần. 

- Nhà trường chưa chủ ñộng xây dựng quy trình ñánh giá mới, 

sáng tạo riêng có phù hợp với ñơn vị mình. 

- Nhà trường không chú trọng xây dựng văn hóa nên mặc dù 

có lịch sử lâu dài nhưng văn hóa chưa ñược xác lập, hướng ñi vẫn 

còn thay ñổi chưa có ñịnh hướng rõ ràng, tập thể chưa ñoàn kết. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP TẠO ðỘNG LỰC THÚC ðẨY NHÂN VIÊN TẠI 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT ðẮKLẮK 

3.1. CÁC CĂN CỨ ðỂ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Sự thay ñổi của yếu tố môi trường bên ngoài 

- Những ñổi mới về chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà 

nước trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo. 

- ðiều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội của Tỉnh ðắk Lắk. 

3.1.2. ðịnh hướng chiến lược phát triển của trường TC 

KTKT ðắk Lắk trong thời gian tới  

- Mục tiêu của nhà trường là xây dựng trường Trung cấp Kinh 

tế - Kỹ thuật ðắk Lắk trở thành cơ sở ñào tạo cán bộ có trình ñộ 

trung cấp chuyên nghiệp có chất lượng, có tay nghề cao trong khối 

ngành kinh tế, kinh doanh và kỹ thuật, ñáp ứng nhu cầu của thị 

trường lao ñộng tỉnh nhà và trong toàn quốc; gắn chặt mục tiêu ñào 

tạo với nhu cầu xã hội. Từng bước xây dựng cơ sở vật chất ngày 

càng hiện ñại, ñội ngũ giáo viên ñạt chuẩn và trên chuẩn, ñảm bảo 

yêu cầu về chất lượng ñào tạo, từng bước tham mưu xây dựng thành 

trường cao ñẳng của Tỉnh. 

3.1.3. Một số quan ñiểm ñịnh hướng khi xây dựng giải 

pháp 

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

chiến lược phát triển nhà trường trong thời gian tới. 

- Các giải pháp về tạo ñộng lực phải ñảm bảo tính khoa học và 

hiệu quả. 

- Các giải pháp về tạo ñộng lực phải có tính khả thi. 
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3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO ðỘNG LỰC THÚC 

ðẨY NHÂN VIÊN TẠI  TRƯỜNG TC KTKT ðẮKLẮK 

3.2.1. Hoàn thiện công tác tiền lương 

a. Hoàn thiện về chính sách tiền lương 

- Mục tiêu của giải pháp là sử dụng công tác trả lương ñúng, 

công bằng, trả lương kích thích sự phấn ñấu của nhân viên ñể làm 

ñòn bẩy kích thích nhân viên làm việc tốt hơn, gắn bó lâu dài với nhà 

trường. 

- Giải pháp chính là cải tiến quy chế chi tiêu nội bộ nhằm ñiều 

chỉnh các mức chi hợp lý hơn gắn với ñặc ñiểm công việc, ñặc biệt là 

thay ñổi hệ số thu nhập tăng thêm theo kết quả công việc chứ không 

theo chức vụ như hiện nay cụ thể qua bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Hệ số lương tăng thêm của nhân viên tại trường 

TC KTKT ðL 

Chức vụ Hệ số 

Giáo viên, nhân viên hành chính 1,0 

Phó phòng, phó khoa 1,2 

Trưởng phòng, trưởng khoa 1,5 

Phó hiệu trưởng 2,0 

Hiệu trưởng 2,5 

- Cái gốc của tiền lương là thu nhập của nhà trường, nên chính 

sách tiền lương chỉ hoàn thiện khi hoạt ñộng ñào tạo tạo - nguồn thu 

cho ñơn vị ñược ñẩy mạnh. Tác giả xin ñề xuất một số giải pháp: 

+ Thúc ñẩy hoạt ñộng tuyển sinh: Nhà trưởng cần xây dựng 

bộ phận tuyển sinh chuyên nghiệp ñể ñáp ứng nhu cồng công việc 

tuyển sinh hiệu quả.  

+ Khảo sát nhu cầu ñào tạo ñể mở các mã nghành ñáp ứng 

nhu cầu học tập tại ñịa phương. ðặc biệt chú ý ñến ñào tạo nghề 
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ngắn hạn hướng ñi chính của ñơn vị. 

+ Nâng cao chất lượng ñào tạo, gắn ñào tạo với thực tiễn hoạt 

ñộng của doanh nghiệp.  

+ Tăng thêm các khoản thu bổ sung vào nguồn thu của nhà 

trường. Như thu từ ñào tạo chứng chỉ tin học ngoại ngữ. .. 

+ Bên cạnh công tác tăng nguồn thu cần tăng cường công tác 

tiết kiệm chi chống lãng phí.  

b. Hoàn thiện việc xác ñịnh mức chi trả tiền lương 

- Mục tiêu: Xác ñịnh một mức chi trả hợp lý, có căn cứ khoa 

học. Sao cho vừa ñảm bảo quy ñịnh của pháp luật vừa phù hợp với 

mức sống hiện tại của ñịa phương trên cơ sở công bằng phù hợp với 

ñặc ñiểm công việc. 

- Giải pháp: 

+ Tăng ñơn giá các khoản chi trả  

+ Thanh toán tiền vượt giờ hợp lý 

+ ðể có căn cứ hợp lý nhà trường phải tiến hành phân tích 

công việc ñể ñưa ra ñơn giá hợp lý cho mỗi công việc.  

+ Xác ñịnh quỹ lương hợp lý từ thu nhập của nhà trường.  

c. Hoàn thiện cơ cấu tiền lương 

- Mục tiêu: Có cơ cấu tiền lương kích thích nhân viên tích cực 

lao ñộng sáng tạo. 

- Giải pháp: 

+ Nhà trường xác ñịnh lại tỷ trọng tiền thưởng trong cơ cấu 

tiền lương. 

+ Bổ sung một số loại phụ cấp do nhà trường tự chi trả ngoài 

ngân sách nhà nước như phụ cấp năng lực, phụ cấp thu hút, … 

+ Làm phong phú các hình thức thưởng cả vật chất lẫn tinh 

thần trên mọi hoạt ñộng của nhà trường. 
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+ Trong cơ cấu phúc lợi nên có các hình thức chi phong phú 

ñặc biệt chi hỗ trợ cho nhân viên vay vốn giải quyết khó khăn. 

3.2.2. Phong phú các hoạt ñộng tinh thần 

- Mục tiêu là tạo ra bầu không khí sôi nổi thi ñua lập thành 

tích, cống hiến cho sự phát triển chung của nhà trường. ðáp ứng nhu 

cầu tinh thần của cán bộ nhân viên ñể họ có tinh thần thoải mái, sáng 

tạo cho công việc. 

- Giải pháp cơ bản là thường xuyên tổ chức các hoạt ñộng giao 

lưu gắn kết nhân viên tạo tinh thần ñoàn kết tập thể.  

- Nhà trường tổ chức, phát ñộng thi ñua ñạt thành tích cao 

trong công việc cũng như hoạt ñộng phong trào, công bằng trong 

ñánh giá thi ñua mọi hoạt ñộng ñể tạo không khí thi ñua lành mạnh, 

ñạt kết quả cao, thu hút sự tham gia nhiệt tình của nhân viên. 

- Lãnh ñạo nhà trường phải gần gũi nhân viên quan tâm ñến 

nguyện vọng chính ñáng của nhân viên, không có thái ñộ xa cách, 

quan liêu. 

- Phải có ñịnh hướng bố trí lao ñộng hợp lý ñể giảm lãng phí 

lao ñộng tránh tâm lý làm cũng như không làm ñòi hỏi có cơ chế 

khen thưởng theo công việc. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích 

- Mục tiêu giải pháp là ñể gắn kết giữa nỗ lực, kết quả công 

việc với thành tích, phần thưởng ñạt ñược của nhân viên, tạo niềm tin 

cho nhân viên cống hiến cho ñơn vị. 

- Giải pháp: 

+ Quan ñiểm của ban lãnh ñạo thực sự công bằng, khách quan 

và lấy kết quả ñánh giá thành tích nhân viên làm căn cứ cho khen 

thưởng, ñào tạo, thăng tiến cán bộ. 

+ Xây dựng bộ tiêu chí ñánh giá riêng của ñơn vị tương ứng 
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với ñặc ñiểm công việc trên cơ sở phân tích công việc. 

+ Nên ñảm bảo nhiều ñối tượng tham gia ñánh giá thành tích 

nhân viên 

+ Ngoài phương pháp bình bầu và tự ñánh giá nhà trường nên 

sử dụng các phương pháp khác như phương pháp ghi chép sự việc 

ñiển hình, phương pháp ñánh giá hành vi, phương pháp ñánh giá theo 

mục tiêu. 

3.2.4. Hoàn thiện công tác ñào tạo 

- Mục tiêu giải pháp là ñào tạo ñáp ứng yêu cầu công việc, yêu 

cầu phát triển của ñơn vị và thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhân 

viên. 

- Giải pháp: 

+ Xác ñịnh ñúng nhu cầu ñào tạo và mục tiêu ñào tạo: Mục 

tiêu ñào tạo của nhà trường nhằm bảo ñảm trình ñộ, kiến thức giáo 

viên ñạt chuẩn và nhằm nâng cao chất lượng ñội ngũ nhà giáo và phù 

hợp ñịnh hướng phát triển của trường. 

+ ðối với cán bộ, nhân viên có tham gia giảng dạy, tạo ñiều 

kiện và khuyến khích bản thân tự nâng cao trình ñộ, phát huy khả 

năng thực có ñể cùng nhà trường hoàn thành mục tiêu ñào tạo nguồn 

nhân lực có trình ñộ cao  
+ Xây dựng một quy trình ñào tạo cho ñơn vị ñể thường xuyên 

áp dụng từ việc khảo sát xác ñịnh nhu cầu, xác ñịnh ñối tượng ñào 

tạo ñến việc tổ chức các chương trình ñào tạo sau ñó ñánh giá kết 

quả ñào tạo. 

+ ða dạng hoá các hình thức bồi dưỡng cho nguồn nhân lực 

như bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng thường xuyên, bồi 

dưỡng tại trường, tổ chức hội thảo, hội giảng, tham quan thực tế, 

nghiên cứu ñề tài, tổng kết rút kinh nghiệm, tự học, tự bồi dưỡng... 
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+ Xác lập quỹ ñể tổ chức chương trình ñào tạo và chính sách 

ñãi ngộ người ñào tạo. Người tham gia học tập nâng cao trình ñộ 

cũng cần sự hỗ trợ thêm từ phía nhà trường và chế ñộ ưu ñãi của tỉnh 

ñể tạo ñiều kiện ñầu tư cho phát triển ñội ngũ nhân viên của trường.            

3.2.5. Xây dựng văn hóa nhà trường 

- Mục tiêu giải pháp tạo ra nền tảng tư tưởng bền vững, bầu 

không khí lành mạnh, mối quan hệ hợp tác giúp ñỡ giữa những người 

lao ñộng và tạo niềm tin cho nhân viên trong tổ chức. 

- Giải pháp:  

+ Ban lãnh ñạo xây dựng bản sắc văn hóa riêng cho ñơn vị. 

Người lãnh ñạo chủ ñộng ñề xuất các biện pháp xây dựng văn hóa 

nhà trường. 

+ Xây dựng mục tiêu chiến lược hướng ñi lâu dài cho ñơn vị 

ñể có ñịnh hướng rõ ràng cụ thể về các mục tiêu của ñơn vị giúp gắn 

kết toàn ñơn vị hoạt ñộng vì mục tiêu chung.  

+ Xây dựng một hệ thống quy tắc ứng xử trong môi trường sư 

phạm giữa các nhân viên trong nhà trường, giữa giáo viên nhân viên 

với học sinh.  

+ Xây dựng các giá trị văn hóa hữu hình và vô hình trong ñơn 

vị. Ngoài logo biểu tượng của nhà trường, ñồng phục chung cho 

nhân viên và học sinh, khẩu hiệu,... Cần tạo ra các yếu tố khẳng ñịnh 

thương hiệu nhà trường như chất lượng ñặt lên hàng ñầu, ñào tạo ñáp 

ứng nhu cầu thực tế, ...  

+ Truyền thông các giá trị văn hóa ñến toàn thể nhân viên biết 

và thực hiện.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Sở hữu ñược một nguồn nhân lực dồi dào và sẵn sàng hoàn thành 

tốt từng công việc ñược giao luôn là ñiều kỳ vọng của tổ chức. Nhưng trong 

mọi tổ chức vẫn tồn tại không ít những cá nhân lao ñộng với chất lượng 

thấp hơn năng lực thật sự của bản thân họ. Trong khi nhân viên luôn là 

một nguồn năng lượng vô tận. ðể có thể tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân viên 

của mình làm việc có hiệu quả cao thì chính những người gánh vác trách 

nhiệm lãnh ñạo là yêu tố quan trọng nhất. 

Tạo ñông lực thúc ñẩy nhân viên có thể tác ñộng thông qua 

nhiều nội dung khác nhau, công cụ khác nhau như thông qua công 

tác tiền lương, nâng cao ñời sống tinh thần, hoạt ñộng ñào tạo phát 

triển nhân viên, công tác ñánh giá thành tích nhân viên, xây dựng 

văn hóa tổ chức... Luận văn ñã hệ thống cơ sở lý luận làm cơ sở khoa 

học cho công tác tạo ñộng lực thúc ñây nhân viên. 

Quá trình phân tích thực trạng tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân viên 

tại trường TC KTKT ðL ñã nhìn thấy những tồn tại những khó khăn 

trong việc tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân viên. Khó không có nghĩa 

không làm ñược, tồn tại không có nghĩa là không khắc phục ñược. 

ðòi hỏi ban lãnh ñạo nhà trường vận dụng một hệ thống các chính 

sách, các biện pháp, cách thức quản lí tác ñộng tới người lao ñộng 

nhằm làm cho họ có ñộng lực trong công việc, thúc ñẩy họ hài lòng 

hơn với công việc và mong muốn ñược ñóng góp cho nhà trường. Hy 

vọng những nội dung nghiên cứu của luận văn có thể cùng ban lãnh 

ñạo nhà trường nhìn nhận lại những thực trạng hoạt ðộng nhà trýờng, 

cùng nhà trýờng ðýa ra những giải pháp thiết thực hiểu quả nâng cao 

ðộng lực làm việc của nhân viên, nâng cao hiệu quả hoạt ðộng của 

nhà trýờng ðể ðýa nhà trýờng výợt qua những khó khãn hiện nay, 

hýớng tới ðạt ðýợc những thành công lâu dài. 


