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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nguồn nhân lực là nguồn lực quý giá của một tổ chức, là yếu tố quyết 

định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để 

huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có nhằm tăng năng suất 

lao động, giảm chi phí và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức là một vấn đề 

hết sức quan trọng, là cả một nghệ thuật. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp có 

nguồn nhân lực đông về số lượng, tốt về chất lượng nhưng thật đáng tiếc 

nguồn lực ấy chỉ là tiềm năng. Việc tạo động lực thúc đẩy người lao động 

nhằm giúp họ phát huy hết khả năng của mình là một vấn đề quan trọng. 

Khách sạn Angsana Lăng Cô mới chính thức đi vào hoạt động từ 

tháng 2 năm 2013 nên công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động vẫn 

còn mới mẻ, chưa được Ban quản lý quan tâm đúng mức. Hiện tại, sự thiếu 

ổn định về nhân lực trong nội bộ khách sạn đã và đang đặt ra nhiều thách 

thức đối với Ban quản lý công ty. Một trong những vấn đề làm đau đầu 

Ban quản lý khách sạn Angsana Lăng Cô là làm sao để người lao động xác 

định gắn bó lâu dài hơn với công ty; làm sao để người lao động tự giác làm 

việc; làm sao để họ say mê cống hiến, tạo ra ngày càng nhiều các giá trị gia 

tăng cho tổ chức và cộng đồng;...Đặc biệt, trong xu thế ngày càng nhiều 

các dự án, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp mọc lên như hiện nay, hiện 

tượng khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản về 

nghiệp vụ du lịch...tạo ra không ít khó khăn cho Khách sạn Angsana Lăng 

Cô. Người lao động có tay nghề cao, có tố chất làm du lịch lần lượt ra đi 

sau thời gian ngắn gắn bó. Vậy đâu là nguyên nhân?  Đây là vấn đề thực 

tiễn rất cần được giải quyết! 

Đề tài: “Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Khu nghỉ mát 
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Angsana Lăng Cô” được tôi lựa chọn và nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn đó. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

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

đẩy người lao động. 

- Đánh giá thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy người lao động tại 

Khách sạn Angsana Lăng Cô. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm tạo động lực thúc đẩy người lao động 

tại Khách sạn Angsana Lăng Cô. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc tạo động lực 

thúc đẩy người lao động. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung chủ yếu liên 

quan đến việc tạo động lực thúc đẩy người lao động. 

- Về không gian: luận văn tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp 

để tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Khách sạn Angsana Lăng Cô. 

- Về thời gian: các giải pháp có liên quan được đề xuất trong luận văn 

có ý nghĩa trong những năm tới. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu sau: 

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

- Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia, 

- Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, 

- Các phương pháp khác… 
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5. Bố cục và kết cấu của đề tài 

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

phụ lục, đề tài được chia làm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực thúc đẩy người lao động 

trong các doanh nghiệp 

Chương 2: Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy người lao động tại 

Khách sạn Angsana Lăng Cô 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm tạo động lực thúc đẩy người lao 

động tại Khách sạn Angsana Lăng Cô trong thời gian tới. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Có thể nói làm thế nào để tạo động lực cho người lao động là vấn đề 

được rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý quan tâm nhằm tìm ra những giải 

pháp tích cực nhất nhằm tạo động lực làm việc, trên cơ sở đó nâng cao năng 

suất lao động, hiệu quả công việc. 

Về lý thuyết, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về vấn đề này và đưa ra 

các quan niệm khác nhau. 

Theo Abraham Maslow nhà nghiên cứu về tâm lý cho rằng người lao 

động sẽ tích cực làm việc nếu nhu cầu của họ được thỏa mãn. Mà nhu cầu của 

người lao động, về căn bản, được chia làm hai nhóm: nhu cầu cơ bản và nhu 

cầu bậc cao. 

Nhu cầu cơ bản liên quan đến các yếu tố sinh lý của con người như 

mong muốn có đủ thức ăn, nước uống, được nghỉ ngơi… 

Nhu cầu bậc cao, cao hơn nhu cầu cơ bản trên bao gồm nhiều nhân tố 

tinh thần như sự đòi hỏi công bằng, an tâm, vui vẻ, địa vị xã hội, sự tôn trọng, 

vinh danh với một cá nhân… 

Bổ sung cho lý thuyết và tháp nhu cầu của Abraham Maslow, thuyết kỳ 

vọng do Victor Vroom; giáo sư Trường Quản Trị Kinh Doanh Yale (lấy học 
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vị Tiến sĩ khoa học tại trường Đại học Michigan) đưa ra, cho rằng một cá 

nhân sẽ hành động theo một cách nhất định dựa trên những mong đợi về một 

kết quả nào đó hay sự hấp dẫn của kết quả đó đối với cá nhân. Mô hình do 

V.Vroom đưa ra vào năm 1964, sau đó được sửa đổi, bổ sung bởi một vài 

người khác, bao gồm cả các học giả Porter và Lawler (1068). 

- Động cơ và động lực thúc đẩy có mối quan hệ với nhau rất chặt chẽ. 

Do vậy, để có thể đi sâu tìm hiểu động lực thúc đẩy thì không thể bỏ qua việc 

tìm hiểu động cơ thúc đẩy. 

+ Liên quan đến động cơ thúc đẩy, trong cuốn “Giáo trình Quản trị 

học”, PGS.TS. Lê Thế Giới (chủ biên), các tác giả nghiên cứu về các khái 

niệm động cơ thúc đẩy và mô hình động cơ thúc đẩy; phân biệt những cách 

tiếp cận khác nhau đối với động cơ thúc đẩy: cách tiếp cận truyền thống, cách 

tiếp cận các mối quan hệ con người, cách tiếp cận nguồn lực con người, cách 

tiếp cận hiện đại; giải thích nội dung và ý nghĩa của các lý thuyết nội dung 

của động cơ thúc đẩy; mô tả các lý thuyết thúc đẩy theo tiến trình và thuyết 

tăng cường động cơ thúc đẩy. Theo các tác giả, hiểu rõ các khái niệm động cơ 

thúc đẩy và mô hình động cơ thúc đẩy là nền tảng của việc động viên người 

lao động. 

+ PGS.TS Võ Xuân Tiến cho rằng động cơ là cái có tác dụng chi phối, 

thúc đẩy người ta suy nghĩ và hành động. Đó chính là sức mạnh bên trong thúc 

đẩy con người hoạt động, chỉ đạo hành vi và làm gia tăng lòng quyết tâm bền 

bỉ giành lấy mục tiêu [15]. Như vậy, động cơ làm việc là sự sẵn sàng dồn tâm 

trí, sức lực theo đuổi mục tiêu của tổ chức để đáp ứng, thỏa mãn những nhu cầu 

cá nhân. Những động cơ làm việc cá nhân phục vụ cho mục tiêu chung, có lợi 

cho tổ chức, cho xã hội, đem lại những điều tốt đẹp cho người khác được xem 

là những động cơ trong sáng, tốt đẹp. 

- Theo tự điển Tiếng Việt, động lực là năng lượng làm cho máy móc 
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chuyển động, là cái thúc đẩy, làm cho phát triển. TS Bùi Anh Tuấn cho rằng 

động lực lao động là những nhân tố kích thích con người nỗ lực làm việc 

trong điều kiện cho phép tạo ra năng suất, hiệu quả cao. Biểu hiện của động 

lực là sự sẵn sàng nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt được mục tiêu của tổ 

chức cũng như bản thân người lao động [17]. 

Tác giả đồng ý với nhận định: Động lực là cái thúc đẩy, kích thích 

người lao động làm việc và cống hiến. 

- Cần tạo động lực làm việc cho người lao động để họ nỗ lực, hợp tác 

và gắn bó lâu dài với tổ chức. 

+ Trong cuốn “Quản lý nguồn nhân lực”, NXB Chính trị Quốc gia, 

1995 Paul Hersey và Ken Blanc Hard bàn về vấn đề tạo động lực làm việc từ 

cách tiếp cận tâm lý học hành vi. Các tác giả tập trung nhấn mạnh vai trò của 

việc tạo động lực làm việc trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm và đưa ra các ví 

dụ điển hình giúp nhà quản lý áp dụng và phân tích, tìm hiểu hành vi của 

người lao động. Có thể nói vấn đề tạo động lực làm việc được các nhà nghiên 

cứu, nhà quản lý tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. 

+ Việc tạo động lực thúc đẩy người lao động có thể thực hiện bằng nhiều 

cách. Yếu tố vật chất được sử dụng bằng cách làm tốt công tác trả lương cho 

người lao động. Yếu tố tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, sự thăng tiến 

hợp lý và sự thay đổi vị trí làm việc cũng được xem như là những cách thức để 

nâng cao động lực thúc đẩy người lao động. Những vấn đề này đã được tác giả 

Nguyễn Văn Long đề cập [12, tr.139-142]. 

- Về thực tế, đã có nhiều công trình, luận văn cao học đề cập về vấn 

đề này. 

+ Trong các cơ sở sản xuất, khai thác, việc trả công cho người lao động 

có ý nghĩa to lớn như một đòn bẩy trong việc kích thích tính tích cực của 

người lao động. Bên cạnh đó, công tác đào tạo tạo điều kiện phát triển nguồn 
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nhân lực theo hướng ngày càng hoàn thiện để thúc đẩy người lao động. Thay 

đổi điều kiện sản xuất, thay đổi vị trí công việc, môi trường văn hóa dân chủ 

công bằng cũng nâng cao động lực thúc đẩy người lao động. Yếu tố thăng tiến 

hợp lý, tổ chức các phong trào thi đua và nâng cao động lực bằng yếu tố tinh 

thần cho người lao động cũng được chú ý. Các nội dung nói trên đã được các 

tác giả Nguyễn Thị Bích Hậu [8, tr.79- 96] và Nguyễn Thị Thu Hương [10, 

tr.75-102] nghiên cứu. 

+ Vấn đề nâng cao động lực thúc đẩy người lao động trong lĩnh vực 

giáo dục được nghiên cứu tương đối đầy đủ. Hoàn thiện công tác tiền lương, 

chính sách hỗ trợ người được đào tạo, nâng cao đời sống tinh thần, thực hiện 

tốt công tác thăng tiến cán bộ, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ giáo 

viên đã được tác giả Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa [9, tr.73-88] quan tâm đến 

như là các công cụ nâng cao động lực thúc đẩy cho người lao động. 

Từ những khái quát trên, có thể nói các công cụ được sử dụng để tạo 

động lực thúc đẩy người lao động là khác nhau giữa các loại hình doanh 

nghiệp. Mặt khác, ngoài các công cụ thường được sử dụng là tiền lương, thì 

đời sống tinh thần, đánh giá thành tích, đào tạo, văn hóa công ty, điều kiện 

làm việc và thăng tiến cũng được quan tâm. 

Tuy nhiên, về vấn đề tạo động lực thúc đẩy người lao động tại các khu 

du lịch, nghỉ dưỡng chưa có tác giả nào nghiên cứu. Đó là lý do để tác giả 

chọn đề tài “Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Khu nghỉ mát Angsana 

Lăng Cô” làm định hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC 

 THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG 

CÁC DOANH NGHIỆP 
 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Nhu cầu của người lao động 

Nhu cầu là đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng của con người về vật 

chất, tinh thần cần được đáp ứng và thỏa mãn.  

Hiểu được nhu cầu của người lao động là nhân tố quan trọng giúp cho 

các chính sách của doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ hơn với mong muốn, tâm tư 

của họ. Một khi nhu cầu của người lao động được thỏa mãn thì mức độ hài 

lòng của người lao động về công việc và tổ chức của mình sẽ tăng lên và nhờ 

vậy họ sẽ gắn kết hơn với doanh nghiệp. Ngày nay, các doanh nghiệp thành 

công rất chú ý đến yếu tố này và coi đây là một chiến lược quan trọng để giữ 

chân người lao động. 

b. Động cơ 

Trong cơ học, động cơ là thiết bị dùng để biến đổi một dạng năng 

lượng nào đó thành cơ năng. Còn trong kinh tế, động cơ là cái có tác dụng chi 

phối, thúc đẩy người ta suy nghĩ và hành động. 

Theo Giáo trình Quản trị học của nhóm tác giả Đại Học Đà Nẵng: 

“Động cơ ám chỉ cả nỗ lực bên trong lẫn bên ngoài của con người có tác dụng 

khơi dậy lòng nhiệt tình và sự kiên trì theo đuổi một cách thức hành động đã 

xác định. Động cơ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của người lao động, một 

phần công việc của nhà quản trị là định hướng và khơi dậy động cơ của người 

lao động nhằm hoàn thành mục tiêu của tổ chức” [7, tr.201]. 
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Theo tác giả, động cơ là cái có tác dụng chi phối, thúc đẩy người ta suy 

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

Động cơ là mục tiêu chủ quan của con người nhằm đáp ứng nhu cầu đặt 

ra, nó xác định và giải thích cho hành vi. Động cơ rất trừu tượng và khó xác 

định do yếu tố tâm lý, quan điểm xã hội nên động cơ thường được che dấu. 

Nó luôn biến đổi theo môi trường sống và thời gian. Để nắm bắt được động 

cơ thúc đẩy người lao động cần phải xét đến từng thời điểm, môi trường cụ 

thể và đối với từng cá nhân người lao động. Có khi phần thưởng vật chất có 

tác động tích cực đến việc thúc đẩy người lao động. Trong nhiều trường hợp, 

phần thưởng tinh thần lại có tác dụng thúc đẩy lâu dài hơn. 

c. Động lực thúc đẩy 

Bất kỳ một tổ chức nào cũng mong muốn người lao động của mình 

hoàn thành công việc với hiệu quả cao để góp phần thực hiện thành công các 

mục tiêu của tổ chức. Tuy nhiên, trong tập thể lao động luôn có những người 

lao động làm việc hăng say nhiệt tình, có kết quả thực hiện công việc cao 

nhưng cũng có những người lao động làm việc trong trạng thái uể oải, thiếu 

hứng thú trong lao động, thờ ơ với công việc, thậm chí bỏ việc, kết quả thực 

hiện công việc thấp. 

Các nhà kinh tế học đã chỉ ra rằng câu trả lời cho vấn đề trên chính là 

động lực lao động của mỗi cá nhân người lao động. Có rất nhiều cách tiếp cận 

khác nhau về bản chất của động lực lao động: 

Theo Giáo trình Quản trị nhân lực của ThS Nguyễn Vân Điềm và TS 

Nguyễn Ngọc Quân: “Động lực là sự khao khát và tự nguyện của cá nhân để 

tăng cường sự nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt các mục tiêu của tổ chức ” [6, 

tr128]. 

Theo Hành vi tổ chức của TS Bùi Anh Tuấn: “Động lực của người lao 

động là những nhân tố bên trong kích thích con người nỗ lực làm việc trong 
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điều kiện cho phép tạo ra năng suất, hiệu quả cao. Biểu hiện của động lực là 

sự sẵn sàng nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức cũng 

như của bản thân người lao động” [17, tr151]. 

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

động làm việc và cống hiến. Động lực được hình thành bởi nhu cầu và lợi ích. 

Nhu cầu là những đòi hỏi của con người muốn có điều kiện nhất định để sống 

và phát triển. Lợi ích là những nhu cầu được thỏa mãn. 

 Tác giả đồng ý với nhận định rằng: Động lực thúc đẩy người lao động 

là cái thúc đẩy, kích thích người lao động làm việc và cống hiến.  

 Biểu hiện của động lực là sự sẵn sàng nỗ lực say mê làm việc nhằm đạt 

được mục tiêu của tổ chức cũng như của bản thân người lao động. 

 Sự khác nhau cơ bản giữa động cơ và động lực lao động là động cơ trả 

lời câu hỏi vì sao người lao động làm việc, còn động lực lao động lại trả lời 

câu hỏi, vì sao người lao động làm việc cho tổ chức tốt hay không tốt. 

 Mối quan hệ giữa động cơ và động lực giúp các nhà quản trị tìm ra các  

biện pháp tạo động lực cho người lao động một cách có hiệu quả nhờ việc 

nắm bắt được động cơ của họ.  

1.1.2 Ý nghĩa của việc tạo động lực thúc đẩy người lao động 

Người lao động có động lực cao sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất 

công việc được giao. Họ luôn tìm tòi, học hỏi và tự hoàn thiện các kỹ năng 

của bản thân để có thể đáp ứng tốt nhất cho công việc hiện tại và phấn đấu 

cho các vị trí công việc cao hơn trong tương lai. Như vậy, tạo động lực thúc 

đẩy người lao động có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc: 

- Giúp người lao động có thể thỏa mãn các cấp bậc nhu cầu của họ tới 

bậc cao nhất: nhu cầu hoàn thiện bản thân. 

- Khiến hiệu quả công việc được tăng lên đáng kể do tiến bộ của các kỹ 

năng cũng như tinh thần làm việc của người lao động. Điều đó cũng có ý 



10 

nghĩa là doanh nghiệp có thể tối đa hóa lợi nhuận thu về, tạo cơ sở để tiếp tục 

tạo động lực cho người lao động. Quá trình này như một vòng quay giúp cho 

doanh nghiệp ngày càng phát triển và lớn mạnh. 

- Khiến người lao động luôn mong muốn được làm việc và muốn tận 

tụy hơn với doanh nghiệp. Một khi người lao động có động lực để làm việc, 

họ sẽ vì mục đích của công ty, làm việc một cách nhiệt tình, hăng say, sáng 

tạo. Công việc thực hiện sẽ rất hiệu quả, đóng góp rất lớn vào sự phát triển 

bền vững của doanh nghiệp. 

- Giúp gia tăng sự trung thành của người lao động với tổ chức, với 

doanh nghiệp. Người lao động gắn bó với công việc, với môi trường làm việc, 

với đồng nghiệp sẽ giảm thiểu tình trạng rời bỏ tổ chức. Điều đó cũng có ý 

nghĩa là công ty sẽ luôn gìn giữ được một nguồn nhân lực tốt cả về số lượng 

và chất lượng, có thể đạt được mục tiêu chung của tổ chức. 

- Người lao động trung thành với tổ chức sẽ giúp tổ chức đó có được 

một lợi thế cạnh tranh sắc bén so với các doanh nghiệp khác. Nắm chắc và sử 

dụng triệt để nguồn lực con người chính là chìa khóa thành công cho các 

doanh nghiệp. 

- Góp phần làm năng suất lao động của Công ty, mang lại thu nhập tăng 

cao cho chính bản thân người lao động. 

Như vậy, tạo động lực thúc đẩy người lao động là một hoạt động vô 

cùng quan trọng mà lãnh đạo doanh nghiệp cần quan tâm để duy trì và phát 

triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

1.1.3 Các học thuyết liên quan  

a. Thuyết phân cấp nhu cầu của Abraham Maslow 

Nhà tâm lý học người Mỹ - Abraham Maslow cho rằng con người có 

nhiều nhu cầu khác nhau cần được thỏa mãn và ông đã phân chia các nhu cầu 

của con người thành 5 nhóm và sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. 
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Nhu cầu sinh lý bao gồm những nhu cầu cơ bản để con người có thể tồn 

tại như thức ăn, nước uống, quần áo mặc, nhà ở. Trong lao động, thể hiện qua 

việc người lao động muốn nhận được mức tiền lương hợp lý đủ để trang trải 

cho các sinh hoạt và đảm bảo cuộc sống của người lao động và gia đình. 

Nhu cầu an toàn là những mong muốn của con người được đảm bảo an 

toàn về thân thể. Người lao động mong muốn có một công việc ổn định lâu 

dài, điều kiện làm việc an toàn, đầy đủ, công tác an toàn bảo hộ lao động 

được quan tâm nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người lao động. 

Nhu cầu xã hội thể hiện mong muốn của người lao động được giao lưu, 

gặp gỡ, tiếp xúc thiết lập các mối quan hệ với những người khác trong cuộc 

sống và trong công việc. Tại nơi làm việc, có thể được đáp ứng thông qua các 

hoạt động giao lưu, sinh hoạt tập thể ngoài giờ làm việc giữa mọi người lao 

động trong doanh nghiệp như bữa ăn trưa tập thể, tham gia đội bóng của công 

ty, các chuyến du lịch, nghỉ mát... 

Nhu cầu được tôn trọng là nhu cầu có địa vị, được người khác tôn trọng 

hay thừa nhận đối với sự thành đạt, tài năng, năng lực của một cá nhân. Tại nơi 

làm việc, những vật tượng trưng cho địa vị có thể thỏa mãn nhu cầu này như 

người lao động được làm việc trong những căn phòng làm việc lớn, đầy đủ tiện 

nghi, phần thưởng xứng đáng với thành tích đạt được...vì chúng chứng tỏ sự 

đánh giá và công nhận của doanh nghiệp đối với sự đóng góp của cá nhân. 

Nhu cầu tự hoàn thiện là cấp độ cao nhất thể hiện qua những nhu cầu 

về chân, thiện, mỹ, tự chủ sáng tạo, mong muốn được phát triển toàn diện cả 

về thể lực và trí lực. Trong công việc, họ mong muốn làm các công việc có 

tính thách thức, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực để đạt được mục tiêu, được tự 

chủ trong công việc... 

Maslow cho rằng cá nhân trong tổ chức chủ yếu hành động theo nhu 

cầu và chính sự thỏa mãn nhu cầu làm họ hài lòng và khuyến khích họ hành 
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động. Theo ông, nhu cầu của con người phát triển từ thấp đến cao, khi nhu 

cầu bậc thấp được thỏa mãn thì về cơ bản nó không còn tạo ra động lực và 

nhu cầu bậc cao hơn sẽ trở nên mạnh hơn và tác động quyết định đến hành vi 

của người lao động. Vì thế, muốn tạo động lực cho người lao động cần phải 

hiểu được cấp bậc nhu cầu hiện tại của người lao động, từ đó dùng các biện 

pháp nhằm hướng vào thỏa mãn các nhu cầu đó của họ để làm cho họ hăng 

hái và chăm chỉ hơn với công việc được giao, phấn chấn hơn khi thực hiện 

nhiệm vụ và tận tụy hơn với nhiệm vụ đảm nhận đồng thời đảm bảo đạt đến 

các mục tiêu của tổ chức. 

b. Thuyết ERG 
Clayton Aldefer đơn giản hóa học thuyết của Maslow bằng thuyết 

ERG. Có ba nhóm nhu cầu cơ bản của con người là nhu cầu về sự sinh tồn, về 

quan hệ giao tiếp và về sự phát triển. 

Nhu cầu tồn tại bao gồm những đòi hỏi vật chất cần thiết cho sự tồn tại 

như nhu cầu về thức ăn, nước uống, quần áo mặc, nhà ở và các nhu cầu khác 

của cơ thể. 

Nhu cầu phát triển là nhu cầu được phát triển bản thân, được tạo điều 

kiện để phát huy tối đa các khả năng của mình. 

Nhu cầu quan hệ là những đòi hỏi về quan hệ và tương tác qua lại giữa 

các cá nhân trong cuộc sống và trong công việc như quan hệ với các thành 

viên trong gia đình, quan hệ với cấp trên, cấp dưới và các đồng nghiệp trong 

công việc. 

Đồng thời, ông còn cho rằng khi một nhu cầu nào đó bị cản trở và 

không được thỏa mãn thì con người có xu hướng dồn nỗ lực của mình sang 

thỏa mãn các nhu cầu khác. Do đó các nhà quản lý cần thấy được tính năng 

động, tích cực và chủ động của mỗi người lao động để từ đó có thể đưa ra 

những biện pháp đáp ứng nhu cầu của họ và tạo ra động lực thúc đẩy người 

lao động làm việc đạt hiệu quả cao. 
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c. Thuyết hai yếu tố của Frederick Herzberg 
Lý thuyết của Maslow chú trọng vào cá nhân con người, trong khi đó 

Frederick Herzberg và một số nhà khoa học hành vi tập trung xem xét sự thúc 

đẩy người lao động trên phương diện công việc. Công trình nghiên cứu đã đưa 

Herzberg tới kết luận là hai trạng thái mà người công nhân đã trải qua đó là: sự 

thỏa mãn và không thỏa mãn trong công việc, bởi vậy mô hình của ông được gọi 

là mô hình hai yếu tố. 

- Nhóm yếu tố thúc đẩy: Là những yếu tố thuộc bên trong công việc, bao 

gồm sự thách thức của chính công việc, trách nhiệm cá nhân, sự công nhận của 

mọi người, sự thành đạt và triển vọng của công việc. Những yếu tố này qui định 

sự hứng thú và thỏa mãn xuất phát từ một công việc. Khi cả 5 yếu tố này đều 

hiện diện bên trong công việc thì chúng sẽ tạo ra động lực thúc đẩy ở mức cao và 

kích thích người lao động đạt tới những thành tích cao hơn, nếu không thỏa mãn 

những điều kiện trên thì sẽ không kích thích hứng thú làm việc, dẫn đến thành 

tích bị hạn chế. 

- Nhóm yếu tố duy trì: Là những yếu tố thuộc bên ngoài công việc bao 

gồm điều kiện làm việc, các chính sách của Công ty, chất lượng quản trị, mối 

quan hệ với các đồng nghiệp và lương bổng, địa vị, sự an toàn của công việc. 

Những yếu tố này qui định phạm vi mà công việc thực hiện. 

Herzberg cho rằng, mặc dù đảm bảo các yếu tố bên ngoài này ở trạng 

thái tích cực là cần thiết để duy trì mức độ thỏa mãn hợp lý của công việc 

nhưng sự hiện diện của chúng không nhất thiết sẽ làm tăng mức độ thỏa mãn 

của công việc. 

d. Lý thuyết thúc đẩy theo nhu cầu 
David Mc Clelland cho rằng có một số nhu cầu nhất định cần phải có 

trong đời sống cá nhân và ba nhu cầu thường gặp nhất là nhu cầu đạt được sự 

thành công, nhu cầu hội nhập và nhu cầu về quyền lực. 

- Nhu cầu về sự thành công: Những người có nhu cầu cao về sự thành 
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đạt có một mong muốn mạnh mẽ về sự thành công và cũng rất sợ thất bại. Họ 

muốn được thử thách, đề ra cho mình những mục tiêu khó khăn vừa phải (nhưng 

không phải không thực hiện được) và có cách tiếp cận thể hiện với sự rủi ro. Họ 

không thích làm những người mạo hiểm mà trái lại họ ưa phân tích và đánh giá 

các vấn đề, chịu trách nhiệm cá nhân về việc hoàn thành công việc mà họ đang 

làm, không ưa nhàn rỗi, thích làm việc lâu, không lo lắng quá mức về sự thất bại 

nếu có thể xảy ra và muốn tự điều khiển các công việc riêng của mình. 
- Nhu cầu hội nhập: Những người với nhu cầu cao và liên kết thường 

tìm thấy niềm vui khi được yêu mến và muốn tránh những tổn thương khi bị tách 

rời bởi một nhóm xã hội. Họ thích được liên quan với cá nhân, họ thường lo lắng 

duy trì mối quan hệ xã hội dễ chịu, muốn có tình cảm thân thiết và cảm thông, 

sẵn sàng an ủi và giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn và muốn có quan hệ 

qua lại một cách thân mật với những người khác. 

- Nhu cầu về quyền lực: Mc. Clelland và các nhà nghiên cứu khác đã 

phát hiện rằng những người có nhu cầu cao về quyền lực sẽ quan tâm nhiều trí 

tuệ, đến việc tạo ra sự ảnh hưởng và kiểm tra. Những người này nói chung theo 

đuổi địa vị lãnh đạo, tuy có hay tranh luận nhưng họ là những người có sức 

thuyết phục, nói thẳng, thiết thực và hay đòi hỏi, họ thích dạy dỗ và nói chuyện 

trước công chúng. 

Bảng 1.1. Tổng hợp các nhân tố tạo động lực được đề cập trong các học 

thuyết nhu cầu 

Các  nhân tố 
 
Học thuyết 

Tiền 
lương 

Hoạt 
động tinh 

thần 

Điều 
kiện làm 

việc 

Thăng 
tiến 

Đào 
tạo 

Văn 
hóa 

công ty 
Thuyết Maslow 
Thuyết ERG 
Thuyết 2 nhân tố 
David Clelland 

x 
x 
x 

x 
x 
 

x 

x 
 
x 

x 
x 
 

x 

x 
 
x 

 
x 
x 

Số lần đề cập 3 3 2 3 2 2 
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Qua bảng tổng hợp trên, dựa vào đặc điểm của tổ chức, nhà quản trị 

biết được để tạo động lực thúc đẩy người lao động cần phải chú trọng nhân tố 

nào qua số lần được nghiên cứu đề cập. 

1.2. NỘI DUNG CỦA VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI 

LAO ĐỘNG 

 Vật chất là yếu tố quan trọng để tạo động lực thúc đẩy người lao động. 

Tuy nhiên, đối với người lao động, thực chất của yếu tố vật chất này suy cho 

cùng xuất phát từ tiền lương. 

1.2.1. Công tác tiền lương 

Theo tổ chức lao động Quốc tế, “Tiền lương là sự trả công hoặc thu 

nhập, bất luận tên gọi hoặc cách tính như thế nào, mà có thể biểu hiện bằng 

tiền và được ấn định bằng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người 

lao động, hoặc bằng luật pháp, quy pháp quốc gia, do người sử dụng lao động 

trả cho người lao động theo một hợp đồng lao động được viết ra hay bằng 

miệng, cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc cho những 

dịch vụ đã làm hay sẽ phải làm”. 

Theo luật lao động: Tiền lương của người lao động do hai bên thỏa 

thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất 

lượng và hiệu quả công việc. 

Từ các khái niệm trên cho thấy bản chất của tiền lương là giá cả sức lao 

động được hình thành trên cơ sở giá trị sức lao động.  

Như vậy, theo tác giả, tiền lương là số tiền mà người lao động được người 

sử dụng lao động của họ thanh toán lại, tương ứng với số lượng và chất lượng 

lao động mà họ đã tiêu hao trong quá trình tạo ra của cải, vật chất.  

Tiền lương luôn có vai trò quan trọng và được coi là đòn bẩy kinh tế 

khuyến khích tính tích cực của người lao động, vì vậy các doanh nghiệp luôn 

quan tâm đến công tác tiền lương. Tuy nhiên, tiền lương chỉ được xem là 

yếu tố tạo động lực thúc đẩy người lao động khi: 
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a. Chính sách tiền lương hợp lý 

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

mà tổ chức tiến hành nhằm thúc đẩy người lao động thực hiện mục tiêu của 

doanh nghiệp. Chính sách tiền lương là quan điểm, cách nhìn về tiền lương 

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

Để tạo động lực thúc đẩy người lao động thì chính sách tiền lương được 

xây dựng phải đảm bảo việc thu hút và duy trì người lao động có trình độ 

chuyên môn cao, phù hợp với yêu cầu công việc, năng suất lao động cao, 

kiểm soát chi phí, đáp ứng yêu cầu của pháp luật. 

Việc xây dựng chính sách tiền lương cần dựa trên triết lý, quan điểm 

của các nhà quản trị cao cấp, quy mô của doanh nghiệp và lĩnh vực kinh 

doanh 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. Cụ thể, doanh nghiệp cần cân nhắc ấn định mức lương cao hay thấp so 

với trước đây, so với điều kiện có, so với doanh nghiệp cùng ngành, cùng địa 

bàn. Đối với các loại lao động trong doanh nghiệp, thì cần phải xem xét mức 

lương ưu tiên loại lao động nào và chưa ưu tiên loại nào. Doanh nghiệp cần 

xác định chính xác, hợp lý quỹ tiền lương để trả cho người lao động. 

Chính sách tiền lương được xây dựng phải hướng đến việc thực hiện 

mục tiêu của doanh nghiệp. 

Nhờ có chính sách tiền lương hợp lý, doanh nghiệp tạo được sự công 

bằng cho người lao động, khuyến khích họ nhiệt tình cống hiến để đạt được 

mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra. 

b. Mức chi trả tiền lương được hình thành có cơ sở khoa học 

Để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động thì mức chi trả tiền 

lương phải được hình thành có cơ sở khoa học.  

Mức chi trả tiền lương thực chất là đơn giá tiền lương. Mức chi trả tiền 
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lương được hình thành có cơ sở khoa học (hợp lý) là khi các yếu tố cấu thành 

tiền lương được xem xét, cân nhắc, so sánh một cách kỹ lưỡng giữa các công 

việc và trên cơ sở phân tích công việc. Mức chi trả tiền lương phải được xác 

định tương xứng với số lượng và chất lượng lao động mà người lao động đã 

bỏ ra để hoàn thành công việc. 

Đây là căn cứ để hình thành chính sách trả lương công bằng cho các 

loại lao động khác nhau và tạo động lực làm việc cho người lao động. 

Để xác định mức lương hợp lý cần phải chú ý đến: Phân tích công việc, 

định giá công việc, xếp hạng công việc để tính được tổng số điểm, xây dựng quỹ 

tiền lương. Mức chi trả tiền lương được tính bằng quỹ lương/tổng số điểm. 

c. Cơ cấu tiền lương  

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

tiền lương trong tổng số. 

Để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động thì cơ cấu tiền lương 

phải được coi là một yếu tố, công cụ vì mỗi yếu tố của tiền lương có một tác 

dụng nhất định. 

Nói đến cơ cấu tiền lương ở đây là nói đến mối quan hệ giữa tiền lương 

cơ bản, phụ cấp lương, tiền thưởng, phúc lợi. Xem xét cơ cấu tiền lương là 

xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố trên. Mỗi yếu tố cấu thành tiền lương có 

một ý nghĩa nhất định và cần có tỷ lệ tương xứng. 

- Tiền lương cơ bản là tiền lương được xác định trên cơ sở tính đủ các 

nhu cầu cơ bản về sinh học, xã hội học, về trình độ phức tạp và mức độ tiêu 

hao lao động trong những điều kiện trung bình của từng ngành nghề công 

việc, tạo động lực chủ yếu kích thích người lao động làm việc hiệu quả. 

- Phụ cấp là tiền trả công lao động ngoài tiền lương cơ bản. Tiền phụ 

cấp có ý nghĩa kích thích người lao động thực hiện tốt công việc trong những 

điều kiện khó khăn, phức tạp hơn bình thường. 
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- Tiền thưởng là số tiền mà người sử dụng lao động trả thêm cho người 

lao động khi người lao động thực hiện xuất sắc một công việc nào đó do 

người sử dụng lao động giao. Tiền thưởng là một loại kích thích vật chất có 

tác dụng rất tích cực đối với người lao động trong công việc. Tuy nhiên, việc 

khen thưởng được thực hiện công minh sẽ động viên được người lao động 

làm việc tốt hơn, tin tưởng hơn vào tổ chức. Từ đó, người lao động được định 

hướng một cách chính xác những việc nên làm và không nên làm, được động 

viên để thực hiện có hiệu quả nhất chiến lược của tổ chức. 

- Phúc lợi là khoản lương đãi ngộ gián tiếp về mặt tài chính cho người 

lao động để hỗ trợ cuộc sống, động viên tinh thần và được chi trả trực tiếp cho 

người lao động. Các chính sách phúc lợi cần hợp lý, phù hợp với điều kiện 

kinh doanh và chi phí mà doanh nghiệp có thể chi trả. 

Để xác định cơ cấu tiền lương hợp lý cần phải chú ý đến chiến lược 

phát triển, đặc điểm công việc và truyền thống văn hóa của công ty. Việc xác 

định cơ cấu tiền lương có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến động lực thúc 

đẩy người lao động làm việc. 

d. Hình thức trả lương 

Để tạo động lực thúc đẩy người lao động thì hình thức trả lương phải 

được xây dựng một cách 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 nhiều hình thức trả lương: rả lương 

theo thời gian (thường và có thưởng), theo sản phẩm (thường và có thưởng), 

theo sản phẩm lũy tiến, lương khoán (thường và có thưởng). 

Lựa chọn hình thức trả lương hợp lý sẽ đảm bảo tính công bằng, khoa 

học trong công tác trả lương, kích thích người lao động tự giác làm việc, nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh 

cho doanh nghiệp. 
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Phải lựa chọn hình thức trả lương vì mỗi hình thức thích hợp cho một 

công việc nhất định, được dựa trên những căn cứ nhất định, có những yêu 

cầu, điều kiện áp dụng riêng. 

Nhìn chung, mỗi hình thức trả lương đều có những ưu, nhược điểm 

riêng. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, các doanh nghiệp áp dụng hình 

thức trả lương phù hợp để tạo động lực thúc đẩy cho người lao động. 

1.2.2.  Các hoạt động tinh thần 

Tạo động lực thúc đẩy người lao động bằng yếu tố tinh thần tức là dùng 

lợi ích tinh thần để nâng cao tính tích cực, khả năng làm việc của người lao 

động. Yếu tố tinh thần là những yếu tố thuộc về tâm lý của con người và 

không thể định lượng được như: khen, tuyên dương, ý thức thành đạt, sự kiểm 

soát của cá nhân đối với công việc và cảm giác công việc của mình được đánh 

giá cao, củng cố lại cách hành xử của các cấp quản lý đối với người lao động 

và phát động phong trào văn thể mỹ trong tập thể… 

Các yếu tố này đem lại sự thỏa mãn về tinh thần cho người lao động, sẽ 

tạo ra tâm lý tin tưởng, yên tâm, cảm giác an toàn cho người lao động. Nhờ 

vậy, họ sẽ làm việc làm bằng niềm hăng say và tất cả sức sáng tạo của mình. 

Tạo động lực bằng yếu tố tinh thần có thể thực hiện bằng nhiều cách: 

- Luôn biết cách khen ngợi người lao động và hào phóng với lời khen 

ngợi của mình bởi lời khen có sức kích thích mạnh mẽ đối với người lao 

động. Lời khen cũng là thứ đơn giản nhất mà người lãnh đạo có thể làm cho 

người lao động của mình. Chính vì vậy, không nên tiết kiệm lời khen dành 

cho người lao động và không nên bỏ qua việc tuyên dương thành tích của họ 

khi họ hoàn thành tốt công việc được giao. 

- Trao quyền cho người lao động với mong muốn người lao động sẽ 

chủ động, sáng tạo và tự giác hơn trong công việc. Hạn chế việc kiểm soát và 

giám sát từng hoạt động nhỏ của người lao động, thay vào đó hãy để cho 
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người lao động tự giác hơn trong công việc của mình. Ðiều này sẽ giúp người 

lao động phát huy được hết khả năng, năng lực bản thân, óc sáng tạo và trách 

nhiệm trong công việc. 

- Luôn tham khảo ý kiến người lao động và thường xuyên tạo cơ hội 

tiếp xúc với người lao động để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ, từ đó có 

hướng xử lý và điều chỉnh kịp thời. 

- Bên cạnh đó, phải hiểu rằng phần thưởng tinh thần thường luôn là 

động lực có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ đối với người lao động. Một khi 

người lao động cảm thấy phấn chấn về tinh thần thì hiệu quả công việc mang 

lại sẽ rất cao. 

Tóm lại, muốn tạo động lực thúc đẩy người lao động, giúp họ làm việc 

hăng say và hiệu quả hơn thì doanh nghiệp cần phải biết được những tồn tại 

làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc, kìm hãm lòng hăng say, nhiệt tình 

cống hiến và sáng tạo của người lao động. Khi doanh nghiệp hiểu được đâu là 

nguyên nhân làm giảm sút tinh thần làm việc của người lao động thì doanh 

nghiệp sẽ có giải pháp phù hợp với từng vấn đề, góp phần tạo động lực kích 

thích người lao động làm việc tốt hơn nữa. 

1.2.3. Cải thiện điều kiện làm việc 

Cải thiện điều kiện làm việc là làm thế nào để đưa các yếu tố của điều 

kiện làm việc vào trạng thái tốt nhất, tối ưu nhất để chúng không gây ảnh 

hưởng xấu đến người lao động và môi trường xung quanh. Ngược lại chúng 

còn có tác động thúc đẩy, củng cố sức khỏe, nâng cao khả năng làm việc của 

người lao động. 

Cải thiện điều kiện làm việc có một ý nghĩa rất quan trọng trong tổ 

chức. Điều kiện làm việc thuận lợi sẽ tạo tiền đề cho việc thực hiện có hiệu 

quả các quá trình lao động. Cải thiện điều kiện làm việc còn giúp nâng cao 

hứng thú trong lao động, giúp cho người lao động yêu nghề hơn, tạo bầu 
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không khí thoải mái, vui tươi, lành mạnh hơn. Cải thiện điều kiện lao động 

phải được hiểu là sự tác động của doanh nghiệp và người lao động để làm cho 

môi trường lao động tốt hơn, năng suất và chất lượng lao động cao hơn. 

Cải thiện điều kiện làm việc là việc thực hiện tốt các chính sách an toàn 

lao động, đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng để tăng năng suất và cải thiện 

môi trường xung quanh người lao động. 

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. 

Muốn tạo động lực thúc đẩy cho người lao động, doanh nghiệp cần cải 

thiện điều kiện làm việc bằng cách: 

+ Cải tiến công cụ lao động, đổi mới công nghệ, trang bị đầy đủ thiết bị 

kỹ thuật mới cho quá trình lao động; 

+ Cải thiện tình trạng vệ sinh môi trường như đảm bảo vệ sinh nơi làm 

việc, nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh,…phù hợp với nhu cầu và giới hạn sinh lý 

của người lao động; 

+ Thực hiện tốt các chính sách an toàn lao động, đầu tư máy móc, thiết 

bị để tăng năng suất và cải thiện môi trường xung quanh người lao động; 

+ Bố trí không gian sản xuất, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ; 

+ Có sự luân phiên giữa làm việc và nghỉ ngơi, khoảng thời gian nghỉ 

ngơi và hình thức nghỉ ngơi… 

Tùy vào mức sống và khả năng tài chính của doanh nghiệp mà ban quản 

lý không ngừng tạo môi trường làm việc tối ưu, tạo ra những điều kiện làm việc 

làm giảm mức độ căng thẳng, mệt mỏi cho người lao động. Bởi điều kiện và 

môi trường làm việc tốt sẽ giúp người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, cho dù tình hình có thế nào chăng nữa thì doanh nghiệp phải 

cố gắng hết sức nhằm tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động để 

họ yên tâm hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. 
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1.2.4. Sự thăng tiến hợp lý 

Tạo động lực thúc đẩy người lao động bằng sự thăng tiến hợp lý là sử 

dụng sự thăng tiến hợp lý để kích thích, thúc đẩy người lao động. Mỗi cá nhân 

trong xã hội đều có mục tiêu mưu cầu hạnh phúc của mình. Ngoài những nhu 

cầu no đủ về vật chất thì nhu cầu được tôn trọng, yêu quý, kính nể luôn dành 

vị trí rất lớn trong mục tiêu sống của hầu hết mọi người, biểu hiện của nó 

chính là khát khao được thăng tiến trong cuộc đời, trong sự nghiệp. 

Thăng tiến có nghĩa là đạt được một vị trí cao hơn trong tập thể. Người 

được thăng tiến sẽ có được sự thừa nhận, sự quý nể của nhiều người. Lúc đó 

con người thỏa mãn được nhu cầu được tôn trọng. Vì vậy, mọi người lao động 

đều có tinh thần cầu tiến. Họ khao khát tìm kiếm cho mình cơ hội thăng tiến 

để có thể phát triển nghề nghiệp, họ nỗ lực làm việc để tìm kiếm một vị trí 

khá hơn trong sự nghiệp của mình, đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nỗ lực 

suốt đời của mỗi con người. Thăng tiến là một trong những động lực mạnh 

mẽ thúc đẩy người lao động. 

Nắm bắt được nhu cầu này, người sử dụng lao động nên vạch ra những 

nấc thang, vị trí kế tiếp cho họ phấn đấu. Đi kèm với những vị trí này, người 

sử dụng lao động cần phải đưa ra những tiêu chuẩn, tiêu chí để người lao 

động biết và cố gắng để đạt được. Trong những trường hợp đặc biệt, nếu cần 

thiết, để cổ vũ cho người lao động khi họ đạt được những thành tích xuất sắc, 

lãnh đạo doanh nghiệp có thể xem xét đến việc bổ nhiệm vượt bậc, bổ nhiệm 

trước thời hạn cho những ai đạt thành tích xuất sắc trong công tác, trong 

nhiệm vụ được giao. 

Việc tạo điều kiện thăng tiến cho người lao động cũng thể hiện được sự 

quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp đối với cá nhân của 

người lao động. Đây là sự nhìn nhận đúng mức, sự đánh giá cao năng lực của 

doanh nghiệp đối với người lao động, và cũng chính nhận thức được vấn đề 
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này, người lao động sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để đạt được những bậc cao 

hơn trong nấc thang thăng tiến. 

1.2.5. Công tác đào tạo 

Đào tạo được định nghĩa là “một quá trình lên kế hoạch để thay đổi thái 

độ, kiến thức hoặc kỹ năng hành vi thông qua học hỏi kinh nghiệm để đạt 

được hiệu quả trong một hoạt động hoặc phạm vi của hoạt động”. Đào tạo đặc 

biệt liên quan đến hiệu suất ngắn hạn xét ở khía cạnh công việc hoặc nhiệm 

vụ được giao. Đào tạo cũng có thể có mối liên hệ với kế hoạch phát triển của 

cá nhân hay doanh nghiệp khi nó được áp dụng nhằm hỗ trợ phát triển nghề 

nghiệp và xây dựng kỹ năng đòi hỏi ở hiện tại và tương lai. 

Đào tạo là một trong những nhân tố quan trọng đảm bảo tính hiệu quả 

của lực lượng lao động trong doanh nghiệp, giúp người lao động có được 

những kiến thức cần thiết, kỹ năng và thái độ đúng đắn để đảm nhiệm công 

việc hiện tại và tương lai. 

Mục đích của đào tạo cần được hiểu rõ ràng để có thể áp dụng phù hợp 

với từng doanh nghiệp. Theo quan điểm của doanh nghiệp, đào tạo giúp: 

+ Tối đa hóa năng suất lao động; 

+ Phát triển khả năng thích ứng của lực lượng lao động; 

+ Phát triển doanh nghiệp và giúp xây dựng lực lượng kế cận tiềm năng; 

+ Tăng sự hài lòng trong công việc, tạo động lực thúc đẩy người lao động; 

+ Nâng cao tiêu chuẩn của doanh nghiệp và đảm bảo an toàn nơi làm việc; 

+ Khai thác triệt để nguồn tài liệu, nhân lực và trang thiết bị hiện có; 

+ Tiêu chuẩn hóa thói quen và qui trình làm việc. 

Việc đào tạo sai trọng tâm không chỉ lãng phí thời gian và nguồn lực 

mà còn làm giảm ý nghĩa của công tác đào tạo. Do vậy, doanh nghiệp cần xác 

định đúng nhu cầu đào tạo nhằm giảm chi phí đào tạo và tránh lãng phí nguồn 

lực của tổ chức. Ngược lại, định hướng đào tạo chính xác có thể giúp tiết 
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kiệm ngân sách và mang lại lợi ích tối ưu cho tổ chức. Và thông tin chính xác 

về nhu cầu đào tạo còn giúp xác định mục tiêu học tập và thiết kế chương 

trình đào tạo phù hợp. Kế hoạch đào tạo của doanh nghiệp nên dựa trên việc 

đánh giá nhu cầu đào tạo và ưu tiên của tổ chức. 

Đào tạo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh 

nghiệp. Việc triển khai công tác đào tạo hiệu quả không phải là hoạt động có 

thể làm ngày một ngày hai mà là cả một quá trình xây dựng bài bản và tốn 

kém. Do vậy, doanh nghiệp phải có định hướng đào tạo và phát triển rõ ràng. 

Đào tạo phải phù hợp với cá nhân, doanh nghiệp và với định hướng chiến 

lược phát triển của doanh nghiệp đó. Chỉ khi đó đào tạo mới thực sự góp phần 

mang lại lợi ích thực sự cho người lao động và doanh nghiệp. 

1.2.6. Văn hóa doanh nghiệp 

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên 

trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp; trở thành các 

giá trị, các quan niệm, tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh 

nghiệp ấy; chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên 

trong doanh nghiệp và được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp. 

Cũng như văn hoá nói chung, văn hoá doanh nghiệp có những đặc 

trưng cụ thể riêng biệt. Trước hết, văn hoá doanh nghiệp là sản phẩm của 

những người cùng làm trong một doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giá trị bền 

vững của doanh nghiệp đó. Nó xác lập một hệ thống các giá trị được mọi 

người làm trong doanh nghiệp chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các 

giá trị đó. Văn hoá doanh nghiệp còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các 

doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp. 

Trong thực tế, doanh nghiệp như là một gia đình thứ 2 của người lao 

động. Mỗi ngày có 24 tiếng, ngoài 12 tiếng cho nhu cầu tối thiểu như ăn, ngủ, 

vệ sinh... mỗi người đều dùng thời gian chính 8-10 tiếng tại doanh nghiệp. 
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Vậy một môi trường làm việc tốt với đời sống văn hóa cao sẽ tạo điều kiện 

cho tài năng phát triển, nâng cao năng lực cá nhân, nhân tài và phát triển tinh 

thần đoàn kết của các thành viên... 

Văn hóa doanh nghiệp trên thực tế còn ảnh hưởng rất lớn đến hành vi 

cá nhân trong công việc, nó chỉ cho mỗi người thấy bằng cách nào để thỏa 

mãn các nhu cầu cá nhân. Muốn các thành viên trong tổ chức hết lòng vì mục 

tiêu chung tức là có động lực làm việc thì doanh nghiệp cần thiết lập được 

một nền văn hóa mạnh. Việc tạo dựng được một nền văn hóa mạnh trong tổ 

chức sẽ giúp người lao động cảm thấy hưng phấn trong công việc, có động 

lực làm việc nên nỗ lực sáng tạo trong công việc và giảm sự lưu chuyển lao 

động. Kết quả là doanh nghiệp luôn hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh 

doanh đã được xác lập đồng thời nâng cao khả năng thích ứng với sự biến đổi 

của môi trường kinh doanh để tồn tại và phát triển. 

Khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp người ta thường chú trọng về: Sứ 

mệnh, tầm nhìn, khẩu hiệu, giá trị cốt lõi… 

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

ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường 

-  Vị thế và vai trò của ngành nghề trong xã hội: những người lao động 

làm việc trong những ngành nghề lĩnh vực mà xã hội quan tâm và đánh giá cao 

thì họ sẽ cảm thấy tự hào, yêu công việc, nỗ lực phấn đấu trong công việc. 

Ngược lại, đối với những công việc thuộc những lĩnh vực mà xã hội ít quan 

tâm và không đánh giá cao thì người lao động có thể không hài lòng với công 

việc, dễ xuất hiện tâm lý tự ti đối với công việc đảm nhận, làm giảm động lực 

làm việc. Do đó, để tạo động lực cho người lao động, người quản lý cần phải 

có những biện pháp nhằm tạo ra sự hứng thú trong công việc cho người lao 

động, tác động tới tâm lý của người lao động để họ thực sự coi trọng và tự hào 
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đối với công việc đang làm, đồng thời đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao 

vị thế và hình ảnh, thay đổi cách nhìn nhận của xã hội đối với ngành nghề. 

- Pháp luật của chính phủ: đặc biệt là luật lao động là cơ sở pháp lý 

nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. Luật 

pháp càng nghiêm minh và có hiệu lực càng cao thì sẽ người lao động sẽ càng 

yên tâm làm việc vì quyền lợi của họ được pháp luật bảo vệ, họ không sợ bị 

giới chủ bóc lột sức lao động, bắt ép vô lý từ đó tạo ra động lực cho họ làm 

việc. Để làm được điều này, chính phủ và các cơ quan liên ngành phải không 

ngừng nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngày một hiệu quả hơn. 

- Hệ thống phúc lợi xã hội: hệ thống phúc lợi xã hội có vai trò đảm bảo 

và hỗ trợ một phần cuộc sống cho người lao động sau khi về hưu hoặc do tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản.... Khi hệ thống phúc lợi xã hội ngày 

càng phát triển thì đời sống của người lao động ngày càng được đảm bảo. Khi 

người lao động được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ thì họ sẽ cảm thấy yên tâm 

hơn phần nào đối với cuộc sống sau khi về hưu từ đó họ sẽ chú tâm hơn với 

công việc, làm việc có động lực và đạt hiệu quả cao hơn. 

- Các giá trị văn hóa và truyền thống dân tộc: Ở những nước châu Âu 

như Anh, Mỹ thì chủ nghĩa cá nhân được đề cao, các cá nhân trước hết là 

quan tâm đến lợi ích của chính bản thân mình trước rồi mới đến những 

người thân thiết. Họ coi trọng sự cố gắng phấn đấu của chính bản thân, 

muốn khẳng định mình bằng chính năng lực, do đó sự liên kết và tính tập 

thể trong lao động không cao. Trong khi đó ở phương Đông, con người lại 

có xu hướng đề cao tinh thần tập thể, mong muốn sự hợp tác, liên kết, hỗ 

trợ, che chở lẫn nhau. Sự khác biệt này có ảnh hưởng đến tinh thần và thái 

độ làm việc của người lao động. Do đó, khi xây dựng chính sách quản lý 

nguồn nhân lực cần phải quan tâm đến khía cạnh giá trị văn hóa và truyền 

thống dân tộc. 
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1.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức 

- Công việc mà người lao động đảm nhận: Người lao động có hứng thú, 

có động lực làm việc khi họ được bố trí làm những công việc phù hợp với 

năng lực sở trường, có cơ hội sử dụng kiến thức, kỹ năng vào trong công việc, 

được tự chủ trong công việc và nhận được phản hồi kết quả làm việc, được 

hưởng những quyền lợi xứng đáng khi hoàn thành tốt công việc được giao. 

Tuy nhiên, cùng với thời gian làm việc lâu dài, công việc trở nên quen thuộc 

với người lao động, nhiệm vụ lặp đi lặp lại sẽ làm xuất hiện sự nhàm chán dẫn 

đến làm giảm và triệt tiêu động lực của người lao động. Vì thế để công việc 

luôn tạo ra sự hứng thú cho người lao động thì người quản lý cần phải quan 

tâm tới hoạt động phân tích và thiết kế công việc sao cho các nhiệm vụ phải 

được thiết kế cụ thể, mang tính thách thức, trách nhiệm phải được xác định rõ 

ràng, bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường của người lao động để 

họ có thể phát huy tối đa năng lực. 

- Đặc điểm kỹ thuật công nghệ: Trình độ kỹ thuật công nghệ có tác 

động không nhỏ tới động lực làm việc của người lao động. Kỹ thuật công 

nghệ tiên tiến hiện đại đặt ra yêu cầu về trình độ của người lao động phải 

ngày càng được nâng cao mới có thể đáp ứng được với yêu cầu của công việc. 

Điều này thúc đẩy người lao động phấn đấu học tập, tìm tòi nghiên cứu nâng 

cao trình độ để có thể tồn tại và phát triển nếu không sẽ bị đào thải. Do đó về 

phía doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm tới công tác đào tạo nâng cao trình 

độ cho người lao động, định hướng cho người lao động những kiến thức, kỹ 

năng cần được đào tạo cho phù hợp với đặc điểm kỹ thuật công nghệ của 

doanh nghiệp. 

- Điều kiện làm việc: Điều kiện làm việc bao gồm các yếu tố như máy 

móc trang thiết bị, sự tổ chức và bố trí nơi làm việc, các yếu tố vệ sinh môi 

trường (khói bụi, tiếng ồn...), sự phân công hiệp tác trong lao động có tác 
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động lớn tới khả năng làm việc, sức khỏe, thái độ làm việc và hiệu quả làm 

việc. Nếu người lao động được làm việc trong điều kiện làm việc tốt như: 

trang bị đầy đủ máy móc thiết bị, nơi làm việc được tổ chức bố trí hợp lý, 

phương pháp sản xuất hiện đại đem lại năng suất lao động cao, giảm nhẹ sự 

nặng nhọc của công việc, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe của 

người lao động, bầu không khí tâm lý của tập thể lao động thoải mái, tin 

tưởng...sẽ làm cho người lao động cảm thấy yên tâm làm việc, có điều kiện để 

phát huy sáng tạo trong công việc đem lại năng suất cao và ngược lại. Do đó, 

người quản lý phải thường xuyên quan tâm đến việc tạo ra các điều kiện thuận 

lợi cho người lao động để tạo họ hăng say làm việc. 

- Phong cách quản lý của người lãnh đạo: Trong một tổ chức, người 

lãnh đạo là người trực tiếp quản lý và chỉ đạo người lao động do đó phong 

cách làm việc của người lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến tâm lý, kết quả làm 

việc của cấp dưới. Hiện nay, phong cách lãnh đạo có thể chia thành ba loại. 

Phong cách lãnh đạo độc đoán chuyên quyền là việc người lãnh đạo đưa ra 

các quyết định và bắt người lao động phải tuân thủ mà không được thắc mắc, 

thường tạo ra cho người lao động tâm lý căng thẳng, thực hiện công việc như 

một cái máy, không có động lực làm việc; tuy nhiên lại phát huy hiệu quả 

trong tình huống cần quyết định nhanh, quyết đoán. Phong cách lãnh đạo dân 

chủ là người lãnh đạo quan tâm thu hút người lao động vào quá trình ra quyết 

định, tham khảo ý kiến của người lao động để đưa ra quyết định cuối cùng, 

tạo lập được tinh thần hợp tác nhưng đôi khi sẽ gặp khó khăn cũng như chậm 

trễ trong việc ra quyết định nếu người lãnh đạo không quyết đoán. Phong 

cách lãnh đạo tự do, người lãnh đạo tăng quyền tự quản cho cấp dưới bằng 

việc cho phép cấp dưới đưa ra các quyết định, giảm chi phí quản lý trung 

gian, tuy nhiên nếu cấp dưới không đủ năng lực và sự cam kết với tổ chức thì 

sẽ đem lại thiệt hại cho tổ chức. 
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Mỗi phong cách lãnh đạo đều có những ưu nhược điểm riêng do đó người 

lãnh đạo cần xác định cho mình một phong cách lãnh đạo phù hợp để thúc đẩy 

người lao động trong công việc nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. 

- Văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp được tạo ra từ tổng thể 

mục tiêu, chính sách quản lý, mối quan hệ nhân sự, bầu không khí làm việc, 

phong cách làm việc, những biểu tượng vật chất và tinh thần như bài hát, 

trang phục, những nghi thức... tạo nên cho doanh nghiệp bản sắc riêng, các 

giá trị, niềm tin, lối sống và cách thức hành động cũng như thái độ hành vi 

của người lao động. Doanh nghiệp nào có văn hóa doanh nghiệp mạnh sẽ giúp 

các thành viên trong doanh nghiệp gắn bó với nhau hơn, hiểu nhau hơn, tạo ra 

tinh thần làm việc tự giác, đồng nghiệp thân thiện hợp tác cùng nhau làm việc 

nhằm đạt mục tiêu chung của tổ chức. 

- Các chính sách quản lý nhân sự: bao gồm các khía cạnh từ tuyển mộ, 

tuyển chọn, bố trí nhân lực, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực, thù lao lao động, an toàn vệ sinh lao động có ảnh hưởng lớn 

tới động lực lao động. Các chính sách quản lý nhân sự đúng đắn và hợp lý 

không những giúp người quản lý có thể điều hành doanh nghiệp một cách có 

hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức mà còn đảm bảo các quyền lợi 

cũng như mong đợi của người lao động từ đó ảnh hưởng đến động lực làm việc 

của người lao động. Nếu người lao động được làm việc trong một môi trường 

an toàn, trả lương cao tương xứng với kết quả thực hiện công việc, có cơ hội 

thăng tiến và học tập, được đối xử công bằng, được tạo điều kiện để phát huy 

năng lực sở trường...họ sẽ gắn bó với công ty, nỗ lực hết mình để đóng góp cho 

công ty. Ngược lại, nếu các chính sách quản lý nhân sự không hợp lý hoặc 

không được thực hiện tốt mà không có sửa đổi thì về lâu dài người lao động có 

thể sẽ cảm thấy bất mãn, giảm động lực lao động thậm chí rời bỏ doanh nghiệp 

để tìm đến những nơi làm việc khác tốt hơn. Do đó để tạo động lực làm việc 
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cho người lao động thì cần phải xây dựng các chính sách quản lý nhân sự khoa 

học, rõ ràng, linh hoạt, mềm dẻo, đảm bảo công bằng. 

- Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức là hệ thống các nhiệm vụ, mối quan 

hệ, báo cáo và quyền lực nhằm duy trì sự hoạt động của tổ chức. Cơ cấu tổ 

chức có vai trò quyết định đến toàn bộ hoạt động của tổ chức. Cơ cấu tổ chức 

hợp lý, gọn nhẹ, ít đầu mối, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bộ phận cũng 

như mỗi thành viên được phân chia rõ ràng, linh hoạt, không chồng chéo, phù 

hợp với yêu cầu của tổ chức sẽ giúp thực hiện nhiệm nhanh chóng, hiệu quả 

cao, đồng thời làm cho người lao động thấy rõ được vị trí của mình trong tổ 

chức và từ đó họ sẽ chủ động và cam kết trong công việc. Ngược lại, nếu cơ 

cấu tổ chức không hợp lý, nhiều đầu mối, nhiều bộ phận chồng chéo nhau sẽ 

dẫn đến sự trì trệ, kém hiệu quả. 

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

- Hệ thống nhu cầu cá nhân: Hành vi của con người là hành động có mục 

đích nhằm thỏa mãn những nhu cầu nào đó của bản thân. Mỗi cá nhân khi tham 

gia vào làm việc trong một tổ chức đều có mong muốn thỏa mãn những nhu cầu 

của riêng mình. Các nhu cầu đó tạo thành hệ thống các nhu cầu của cá nhân, bao 

gồm cả nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần như thu nhập cao, cơ hội thăng 

tiến, làm công việc phù hợp với năng lực và sở trường... Nếu khi làm việc tại tổ 

chức các nhu cầu của họ được thỏa mãn họ sẽ tạo ra động lực lao động thúc đẩy 

họ làm việc hăng say, nhiệt tình hết lòng với công việc, gắn bó lâu dài với tổ 

chức, nhưng ngược lại nếu nhu cầu không được thỏa mãn họ sẽ không có động 

lực để phấn đấu làm việc, hiệu quả lao động không cao và có xu hướng ra khỏi 

tổ chức để tìm nơi làm việc khác mà tại đó nhu cầu của họ được thỏa mãn. Chính 

vì vậy, trước hết người quản lý phải biết được những mong muốn của người lao 

động về công việc từ đó có các biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ thì mới 

có thể  tạo ra động lực lao động. 
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- Mục tiêu cá nhân: Mục tiêu cá nhân là cái đích hướng tới của mỗi cá 

nhân, nó định hướng cho mỗi cá nhân phải làm gì và làm như thế nào để có 

thể đạt được mục tiêu, đồng thời nó cũng tạo ra động lực thúc đẩy cá nhân cố 

gắng nỗ lực để theo đuổi mục tiêu. Ngoài mục tiêu cá nhân, người lao động 

còn phải có trách nhiệm làm việc để đạt được mục tiêu chung của tổ chức. 

Trong thực tế, nhiều khi mục tiêu cá nhân và mục tiêu của tổ chức mâu thuẫn 

do đó nếu không có sự dung hòa thì sẽ không đạt được mục tiêu của cả hai 

bên. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với nhà quản lý là phải biết hướng mục tiêu của 

cá nhân theo kỳ vọng của tổ chức, làm cho người lao động hiểu và thấy được 

khi thực hiện được mục tiêu của tổ chức cũng là để thực hiện được mục tiêu 

của cá nhân nhằm thúc đẩy cá nhân nỗ lực vì tổ chức. 

- Khả năng và kinh nghiệm làm việc: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

khả năng và kinh nghiệm của người lao động trong công việc càng cao thì 

người lao động cảm thấy tự tin trong công việc và mong muốn được chứng 

minh năng lực của của mình qua kết quả thực hiện công việc. Ở những người 

này nhu cầu được cấp trên và đồng nghiệp tôn trọng, đánh giá cao, được tự 

chủ trong công việc chiếm vị trí khá quan trọng trong việc tạo ra động lực lao 

động. Vì vậy, người quản lý cần phải bố trí những công việc phù hợp với khả 

năng. sở trường và kinh nghiệm của người lao động để tạo điều kiện cho 

người lao động phát huy lợi thế của mình. 

- Đặc điểm cá nhân người lao động: giới tính, tuổi tác, tâm lý, tính 

cách, tôn giáo... đều có ảnh hưởng tới hành vi làm việc của người lao động. 

Mỗi người lao động là những cá thể có các đặc điểm cá nhân khác nhau do đó 

để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của tổ chức đòi hỏi người quản lý phải 

quan tâm, nắm bắt và hiểu rõ các yếu tố này, từ đó xây dựng các chính sách 

quản lý phù hợp để nhằm phát huy được thế mạnh của mỗi cá nhân đồng thời 

tạo ra động lực lao động. 
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- Mức sống của người lao động: Bất kỳ người lao động nào khi tham 

gia vào làm việc cho một tổ chức nào trước hết đều mong muốn có một mức 

lương cao. Tuy nhiên tùy thuộc vào tình trạng kinh tế của mỗi cá nhân mà yếu 

tố “lương cao” được đánh giá về mức độ quan trọng khác nhau. Đối với 

những người lao động có mức thu nhập thấp, tình trạng kinh tế khó khăn thì 

họ luôn coi tiền lương là mục tiêu  hàng đầu trong khi đó đối với những người 

lao động có tình trạng kinh tế khá giả, giàu có thì lương không phải là mục 

tiêu làm việc hàng đầu mà thay vào đó là các nhu cầu khác như công việc thú 

vị, cơ hội phát triển nghề nghiệp... Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người 

của Việt Nam vẫn còn ở mức thấp nên việc đi làm để có một mức lương cao 

đáp ứng các nhu cầu sinh lý hàng ngày vẫn được coi là ưu tiên hàng đầu đối 

với phần lớn người lao động. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương 1, tác giả đã giới thiệu những nội dung lý luận cơ bản về 

tạo động lực, nội dung tạo động lực và các nhân tố ảnh hưởng đến việc tạo 

động lực thúc đẩy người lao động. Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn về tạo 

động lực thúc đẩy người lao động tại các doanh nghiệp giúp tác giả phân tích 

tình hình thực trạng tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Khu Nghỉ Mát 

Angsana Lăng Cô. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 

 NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI KHU NGHỈ MÁT  

ANGSANA LĂNG CÔ 
 

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA KHU NGHỈ MÁT ANGSANA LĂNG 

CÔ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI 

LAO ĐỘNG 

2.1.1. Tình hình cơ bản của khu nghỉ mát Angsana Lăng Cô ảnh 

hưởng đến việc tạo động lực 

a. Quá trình phát triển 

Khách sạn Angsana Lăng Cô thuộc khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna 

Lăng Cô (bao gồm Khách sạn và khu nghỉ dưỡng Banyan Tree, Khách sạn và 

khu nghỉ dưỡng Angsana). Khách sạn Angsana Lăng Cô tọa lạc ở thôn Cù 

Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, gần khu Kinh tế 

Chân Mây, Lăng Cô; cách Huế 70 km và Đà Nẵng 50 km. 

Khách sạn Angsana Lăng Cô mới chính thức đi vào hoạt động vào 

tháng 2 năm 2013. 

b. Chức năng và mục tiêu hoạt động của khách sạn Angsana Lăng Cô 

- Chức năng: cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp (chủ yếu cho gia 

đình và các cặp đôi trẻ), hoạt động giải trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm 

đẹp, bán hàng lưu niệm, dịch vụ giặt ủi, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ tham 

quan và dã ngoại, dịch vụ thu đổi ngoại tệ được cấp phép bởi Ngân hàng nhà 

nước… 

-  Mục tiêu của khách sạn Angsana Lăng Cô là xây dựng khách sạn 

thành một thương hiệu được công nhận toàn cầu, bằng việc tạo ra những trải 

nghiệm đặc biệt và truyền cảm hứng đối với khách hàng, xây đắp lòng tự hào 
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và sự thống nhất đối với người lao động và gia tăng giá trị cho môi trường và 

con người tại địa phương nơi khách sạn hoạt động, và mang lại lợi nhuận hấp 

dẫn cho các nhà đầu tư. 

c. Bộ máy quản lý 

Bộ máy quản lý của khách sạn Angsana Lăng Cô được tổ chức theo mô 

hình trực tuyến – chức năng xuyên suốt từ ban giám đốc đến các bộ phận. Các 

trưởng bộ phận sẽ chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về nhiệm vụ, chức 

năng của đơn vị mình. 

Người lao động làm việc ở những bộ phận khác nhau thì có những chức 

năng, nhiệm vụ, đặc điểm công việc, những yêu thích khác nhau đối với công 

việc. Để tạo động lực thúc đẩy cho người lao động, ban quản lý khách sạn cần 

nghiên cứu những nhu cầu hợp lý của họ để thỏa mãn kịp thời, có hiệu quả.  
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Hình 2.1. Mô hình sơ đồ tổ chức của Khách sạn Angsana Lăng Cô
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2.1.2. Các yếu tố nguồn lực của khách sạn 

a. Nguồn nhân lực 

Ngày nay nguồn nhân lực đã và đang trở thành nguồn lực quý giá, 

quyết định sự bền vững của tổ chức, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Khách sạn Angsana Lăng Cô hiện có tổng cộng 329 người lao động, 

trong đó hầu hết các trưởng bộ phận, trợ lý đều có trình độ học vấn bậc cao 

đẳng, đại học và sau đại học. Đây chính là năng lực cốt lõi giúp khách sạn vận 

hành và hoạt động hiệu quả, góp phần duy trì sự ổn định về nhân sự trong 

điều kiện rất nhiều khách sạn mọc lên như hiện nay.  

Tình hình cơ cấu người lao động của Khách sạn qua các năm được thể 

hiện qua bảng 2.1. 

Bảng 2.1: Số lượng và cơ cấu lao động 

2012 2013 
Chỉ tiêu 

Số người Tỷ trọng Số người Tỷ trọng 
Tổng số lao động(người) 227 100 329 100 
1. Trình độ chuyên môn 
Đại học 69 30,40 98 29,79 
Cao đẳng, Trung cấp 101 44,49 159 48,33 
Sơ cấp 26 11,45 35 10,64 
Lao động phổ thông 31 13.66 37 11,25 
2. Theo giới tính 
Nam 107 47,14 153 46,50 
Nữ 120 52,86 176 53,50 
3. Theo độ tuổi 
18- 30 104 45,81 168 51,06 
31- 45 87 38,33 107 32,52 
> 46 36 15,86 54 16,41 

(Nguồn: Phòng nhân sự) 
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Qua bảng 2.1. Số lượng và cơ cấu lao động từ phòng nhân sự, ta thấy 

số lượng người lao động tăng dần qua hai năm từ năm 2012 đến năm 2013. 

Tổng số người lao động năm 2013 so với năm 2012 tăng thêm 102 người. 

Nguyên nhân số lao động tăng thêm trong những năm qua là do Khách sạn 

Angsana Lăng Cô đã chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 2/2013 nên có 

nhu cầu tuyển đủ lao động để phục vụ khách hàng đạt tiêu chuẩn. 

- Về giới tính 

Cơ cấu lao động nam và nữ qua các năm biến động không nhiều. Nhìn 

chung tỷ lệ người lao động nữ vẫn chiếm số đông so với người lao động nam. 

Cơ cấu người lao động của Khách sạn Angsana Lăng Cô với đặc thù là 

người lao động nữ chiếm đa số tăng từ 52,86% năm 2012 lên 53,50% năm 

2013 có ưu điểm là phù hợp với yêu cầu giao tiếp mềm dẻo, linh hoạt. Tỷ lệ 

người lao động nữ gia tăng phản ánh khả năng thu hút người lao động nam 

khó. Hạn chế của đặc điểm này là người lao động nữ trẻ trong độ tuổi sinh đẻ 

nhiều nên xảy ra tình trạng vừa thừa, vừa thiếu người lao động. Điều này đòi 

hỏi phải động viên người lao động nữ giãn thời gian mang thai, sinh đẻ giữa 

các bộ phận cũng như động viên những người lao động khác đảm nhận thêm 

nhiều phần việc của những đối tượng thai sản. 

- Về trình độ văn hóa 

Trình độ đại học: Năm 2012 tổng số lao động của khách sạn là 329 

người trong đó những người có trình độ đại là 69 người chiếm tỷ trọng 

30,40%, năm 2013 tăng hơn so với năm 2012 là 98 người chiếm 29,79%. Đây 

là tỷ lệ tăng khá cao, điều này chứng tỏ khách sạn đã chú trọng đến việc nâng 

cao trình độ cho đội ngũ lao động trong khách sạn. 

Về trình độ cao đẳng, trung cấp: năm 2013 số người lao động có trình 

độ cao đẳng, trung cấp là 159 người chiếm tỷ trọng 48,33% tăng 58 người so 

với năm 2012, tương ứng với tỷ lệ tăng là 44,49%. 
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Về trình độ sơ cấp và lao động phổ thông: Lao động phổ thông vẫn chiếm 

tỷ trọng lớn nhất trong tổng số lao động do khách sạn tạo điều kiện, cơ hội việc 

làm cho nhân viên địa phương (phần lớn là dân biển, trình độ phổ thông). Lao 

động trình độ phổ thông, sơ cấp có thể đảm nhận các công việc buồng phòng, tạp 

vụ, làm vườn,….Tuy nhiên, tất cả những lao động phổ thông, sơ cấp khi vào làm 

việc tại khách sạn sẽ phải được đào tạo bài bản về kiến thức và nghiệp vụ chuyên 

môn. Năm 2012 số người lao động có trình độ sơ cấp là 26 người chiếm tỷ trọng 

11,45%; lao động phổ thông chiếm 13,66% số lao động. Năm 2013 thì số người 

lao động có trình độ sơ cấp tăng lên 35 người chiếm 10,64% và số lao động phổ 

thông cũng tăng lên 37 người chiếm 11,25%. 

- Về tuổi tác 

Về tuổi tác ta thấy số người lao động ở độ tuổi từ 18-45 chiếm đa số 

trong tổng số người lao động, số người lao động ở độ tuổi trên 45 vẫn chiếm 

tỷ lệ nhỏ. Sự biến động về độ tuổi qua các năm là không nhiều. Năm 2012, số 

người lao động ở độ tuổi từ 18-30 là 104 người chiếm tỷ trọng 45,81%;  còn 

lại 36% là người trên 46 tuổi. Sang năm 2013, số người lao động ở độ tuổi từ 

18-30 tăng lên 168 người chiếm tỷ trọng 51,06%, số người lao động nằm 

trong độ tuổi từ 31-45 tăng 32,52%, còn lại 16,41% là người trên 46 tuổi. Tuy 

nhiên, mức độ tăng ở đây không đáng kể. Xu hướng hiện nay khách sạn đang 

dần trẻ hóa đội hình lao động nhằm phát huy thế mạnh của mình. Hầu hết 

người lao động đều có tuổi đời còn rất trẻ, đây là một thuận lợi rất lớn cho 

khách sạn bởi vì họ là những người có trình độ, năng động, sáng tạo, linh hoạt 

trong công việc, có khả năng tiếp thu nhanh chóng những thành tựu khoa học 

hiện đại, có khả năng giao tiếp tốt, có thể thích nghi nhanh với môi trường 

biến động. Tuy nhiên, đây cũng chính là một hạn chế lớn, bởi lẽ tuổi trẻ thì 

thường có nhu cầu rất lớn về vật chất cũng như tinh thần, do vậy mà những 

người quản lý cần phải quan tâm đến đối tượng này nhằm tạo động lực cho họ 
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để họ có thể cống hiến khả năng của mình và gắn bó lâu dài với khách sạn. 

Qua số liệu ở bảng 2.1. cho thấy tổng số lao động của khách sạn luôn 

thay đổi và trình độ lao động của khách sạn đang từng bước được nâng cao 

cho phù hợp với những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường. Đó là yếu 

tố quan trọng quyết định đến thành công trong kinh doanh. 

b. Cơ sở vật chất kỹ thuật 

Khách sạn Angsana Lăng Cô nằm trong cụm phức hợp khu nghỉ dưỡng 

Laguna Lăng Cô, là khách sạn 5 sao do tập đoàn Banyan Tree quản lý. 

Angsana Lăng Cô có 229 phòng hạng sang với diện tích từ 52 mét vuông đến 

179 mét vuông, hơn 100 phòng trong tổng số 229 phòng có hồ bơi riêng. 

Angsana Lăng Cô có 3 nhà hàng với đa dạng các món ăn Âu, Á, truyền thống 

Việt Nam và các quầy Bar. Khu vực Spa chăm sóc sắc đẹp được thiết kế hiện 

đại với 10 phòng spa và massage sử dụng thảo dược, hoa và trái cây; hệ thống 

xông hơi, Jacuzzi. Bên cạnh đó, các dịch vụ được cung cấp trong cơ sở lưu trú 

du lịch Angsana Lăng Cô gồm: Câu lạc bộ golf và sân golf 18 lỗ đạt tiêu 

chuẩn quốc tế do Ngài Nick Faldo thiết kế; câu lạc bộ trẻ em với đầy đủ các 

hoạt động vui chơi và giáo dục, người trông trẻ; một trung tâm thể dục thể 

hình với hệ thống máy tập hiện đại; hoạt động giải trí ngoài trời như bắn 

cung, xe địa hình, nhảy bungee; cửa hàng bán lẻ; phòng khám có bác sĩ và y 

tá trực 24h/24h. Trung tâm thể thao biển với đa dạng các loại hình vui chơi 

giải trí như lái mô-tô nước, lướt sóng, lướt sóng theo ca-nô, dù lượn trên biển, 

chèo thuyền…mang lại sự thích thú cho du khách. Bên cạnh đó, khách sạn 

còn có 1 sân tennis, 1 trung tâm thủ công truyền thống; qua đó du khách có 

thể học làm diều, làm lồng đèn, đan chiếu, gấp hoa sen giấy hay vẽ tranh dân 

gian. Khách sạn còn được đầu tư xây dựng khu giải trí với đầy đủ các trò chơi 

điện tử, bóng bàn, phi tiêu, các loại cờ, bida, bóng ném… 

Qua đó, có thể thấy khách sạn Angsana Lăng Cô có cơ sở vật chất vô 
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cùng hiện đại, đầy đủ tiện nghi phục vụ du khách, xứng đáng là khách sạn tiêu 

chuẩn 5 sao quốc tế. 

2.2. THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO 

ĐỘNG TẠI KHU NGHỈ MÁT ANGSANA LĂNG CÔ 

Để phân tích thực trạng, tác giả thực hiện khảo sát tạo động lực thúc  

đẩy người lao động và trên cơ sở đó, chọn những yếu tố để khảo sát tạo động 

lực thúc đẩy người lao động tại Angsana Lăng Cô. 

Để có những phân tích, đánh giá khách quan và chính xác về thực 

trạng tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Khách sạn Angsana Lăng 

Cô, tác giả đã tiến hành khảo sát tập trung vào 2 nhóm đối tượng chính 

trong khách sạn, đó là Cấp Quản lý và Cấp Nhân viên. Phương pháp chọn 

mẫu là điều tra tổng thể. Tác giả đã tiến hành gửi 80 phiếu khảo sát và thu 

lại 80 phiếu, trong đó cấp quản lý là 25 phiếu và cấp nhân viên là 55 

phiếu. Mẫu phiếu điều tra xem phần Phụ lục 1.Tiến hành phỏng vấn trực 

tiếp bằng phiếu điều tra. Thang đo Likert được sử dụng với 5 mức từ 1 

đến 5 cụ thể như sau: (5) Rất yếu, (4) Yếu, (3) Trung bình, (2) Tốt, (1) 

Rất tốt. Sau khi thu thập phiếu điều tra tác giả đã tiến hành xử lý các 

thông tin và có kết quả điều tra ở Phụ lục 2. 

 Kết quả nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy người lao 

động sẽ được trình bày ở các nội dung tiếp theo và là cơ sở để đề xuất các giải 

pháp ở phần 3.  

2.2.1. Công tác tiền lương tại khách sạn Angsana Lăng Cô 

Từ khi thành lập đến nay, việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động 

bằng yếu tố vật chất rất được lãnh đạo Khách sạn Angsana Lăng Cô quan tâm và 

xem là đòn bẩy kích thích kinh doanh. Vì việc thực hiện đầy đủ các chế độ, các 

khoản thu nhập ngoài lương thể hiện sự đãi ngộ thỏa đáng của khách sạn với 

người lao động và sẽ khuyến khích họ nỗ lực hơn trong công việc. 
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a. Chính sách tiền lương 
Khách sạn thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách tiền lương đối với 

người lao động theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, luôn chú trọng đến 

cách thức trả lương cho người lao động đúng, đủ và kịp thời. Để tạo động lực, 

trong những năm qua, khách sạn cũng có chú trọng trong công tác tiền lương. 

Trước hết, chúng ta đề cập đến chính sách tiền lương. Có thể nói rằng, chính 

sách tiền lương là tương đối hợp lý.  

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

+ Chính sách tiền lương thể hiện chủ trương ưu tiên cho lao động có trình 

độ chuyên môn cao và đối tượng là cấp quản lý. Chính sách tiền lương sở dĩ có sự 

ưu tiên hơn cho đối tượng là cấp quản lý bởi đây chính là đối tượng chủ lực thực 

hiện dẫn dắt đội ngũ nhân viên trong khách sạn thực hiện tốt các mục tiêu đề ra 

của ban quản lý khách sạn trong giai đoạn khó khăn hiện nay.  

Bảng 2.2: Thu nhập bình quân của người lao động tại Khách sạn Angsana 

Lăng Cô qua các năm 

ĐVT: triệu đồng/người/tháng 

TT Lương bình quân Năm 2012 Năm 2013 
1 Quản lý cấp cao 117,882 123,186 

2 
Trưởng bộ phận và trợ lý trưởng bộ 
phận 

15,949 16,666 

3 Giám sát bộ phận 4,749 4,963 
4 Nhân viên 2,799 2,925 

(Nguồn: Phòng Nhân Sự - Khách sạn Angsana Lăng Cô) 

Qua bảng 2.2, ta thấy thu nhập bình quân của người lao động tại khách 

sạn Angsana Lăng Cô tăng qua các năm. Với mức lương bình quân của quản 

lý cấp cao ở năm 2013 là 123,186 triệu đồng tăng so với năm 2012 là 5,304 

triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 4,31%. Ở cấp trưởng bộ phận và trợ lý 

trưởng bộ phận thì mức lương bình quân ở năm 2013 là 16,666 triệu đồng, 
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tăng so với năm 2012 là 0,717 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 4,30%. 

Đối với cấp giám sát bộ phận thì ở năm 2013 mức lương bình quân là 4,963 

triệu đồng, tăng hơn so với năm 2012 là 0,214 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 

tăng là 4,31%. Còn đối với cấp nhân viên thì mức lương bình quân ở năm 

2013 là 2,925 triệu đồng, tăng so với năm 2012 là 0,126 triệu đồng, tương 

ứng với tỷ lệ tăng là 4,31%.  

Nhìn chung, mức lương bình quân của người lao động tại khách sạn 

Angsana Lăng Cô tăng đều qua các năm (tăng khoảng 4,3%/năm). Mức lương 

bình quân hiện tại của cấp quản lý, trưởng bộ phận và trợ lý tương đối hợp lý. 

Tuy nhiên, mức lương bình quân của cấp nhân viên tương đối thấp so với các 

khách sạn cùng hạng tại khu vực miền Trung. 

- So sánh với mức lương bình quân của hệ thống khách sạn 5 sao cao cấp 

Bảng 2.3: So sánh mức lương bình quân một số khu phức hợp 

Khách sạn Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 
Số lượng người lao động (người) 585 591 

The Nam Hai 
Lương Bq (trđ/người/tháng) 6,5 7,07 
Số lượng người lao động (người) 495 535 Intercontinental 

Đà Nẵng Lương Bq (trđ/người/tháng) 5,5 5,91 
Số lượng người lao động (người) 227 329 Angsana 

Lăng Cô Lương Bq (trđ/người/tháng) 5,3 5,54 
(Nguồn: Báo cáo tài chính của hệ thống các khách sạn) 

So sánh mức lương bình quân giữa 3 khu nghỉ mát là The Nam Hai, 

Intercontinental Đà Nẵng và Angsana Lăng Cô thì ta thấy được mức lương 

bình quân của Angsana Lăng Cô ít cạnh tranh hơn so với các khách sạn cùng 

hạng. So với năm 2012 thì năm 2013 mức lương tại Angsana Lăng có tăng 

nhưng tăng ở mức không đáng kể với mức tăng là 0,24 triệu đồng tương ứng 

với tỷ lệ tăng là 4,3%; trong khi đó The Nam Hai với mức tăng là 0,57 triệu 

đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 8,1%; còn Intercontinental với mức tăng là 
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0,41 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 6,94%. Như vậy, khách sạn nên 

chú ý đến chính sách tiền lương để tạo động lực cho người lao động. 

Qua phiếu điều tra 80 người tác giả thu được kết quả như sau: 

Bảng 2.4: Ý kiến của người lao động về chính sách tiền lương 

Cấp quản lý  Cấp nhân viên 
Mức độ 

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 4 16 9 16,36 
Tốt 6 24 13 23,64 
Trung bình 6 24 17 30,91 
Yếu 9 36 16 29,09 
Rất yếu 0 0 0 0 
Tổng 25 100 55 100 

(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 7 năm 2013) 

 

Biểu đồ 2.1: Ý kiến của người lao động về chính sách tiền lương 

Qua bảng 2.4 ta thấy ý kiến của người lao động về chính sách tiền 

lương được quy định tương đối công bằng. Với mức độ rất tốt và tốt thì được 

cấp quản lý và cấp nhân viên đánh giá trên 35%. Với mức độ trung bình về 

chính sách tiền lương của cấp nhân viên chiếm tỷ lệ cao 30,91% còn đối với 

cấp quản lý thì chiếm 24%. Bên cạnh đó, một số người vẫn còn cho rằng về 

mức độ chính sách tiền lương còn yếu, ở cấp quản lý thì chiếm 36% còn cấp 
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nhân viên thì chiếm 29,09%, chiếm tỷ không nhỏ và không có người lao động 

nào đánh giá là rất yếu. Điều này cho thấy rằng về chính sách tiền lương quy 

định chưa công bằng đòi hỏi khách sạn cần phải cải tiến hơn nữa về chính 

sách tiền lương để tạo động lực cho người lao động. 

b. Xác định mức chi trả lương 
- Mức chi trả tiền lương của khách sạn luôn cao hơn mức lương cơ 

sở theo nghị định 66/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 1 

tháng 7 năm 2013. Tuy nhiên, mức chi trả tiền lương hiện tại cho một số 

vị trí chưa tạo động lực tốt thúc đẩy người lao động làm việc hiệu quả và 

gắn bó với khách sạn.  

- Ở khách sạn Angsana Lăng Cô, việc xác định mức chi trả lương 

cho người lao động không dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả công việc 

nhằm tạo động lực cho người lao động. Thay vào đó mức chi trả tiền 

lương cho từng vị trí, cấp bậc được xây dựng và điều chỉnh hàng năm bởi 

giám đốc tài chính vùng dựa trên cơ sở tiền lương tối thiểu theo quy định 

hiện hành của nhà nước và trên sự phê duyệt của tập đoàn.  

Kết quả khảo sát ý kiến người lao động về quan hệ giữa tiền lương với 

mức độ hoàn thành công việc thể hiện ở bảng 2.5. 

Bảng 2.5: Ý kiến của người lao động về quan hệ giữa tiền lương  

với mức độ hoàn thành công việc 

Cấp quản lý  Cấp nhân viên 
Mức độ 

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 5 20 10 18,18 
Tốt 6 24 14 24,45 
Trung bình 12 48 27 49,10 
Yếu 2 8 4 8,27 
Rất yếu 0 0 0 0 
Tổng 25 100 55 100 

(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 7 năm 2013) 
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Biểu đồ 2.2: Ý kiến của người lao động về quan hệ giữa tiền lương với 

mức độ hoàn thành công việc 

Kết quả ở bảng 2.5: Ý kiến của người lao động về quan hệ giữa tiền 

lương với mức độ hoàn thành công việc cho thấy đa số người lao động trả lời 

thiên về mức độ trung bình. Ở mức độ trung bình thì cấp quản lý chiếm 48%, 

cấp nhân viên chiếm 49,10% chiếm gần 50% so với tổng số người lao động 

được điều tra. Đối với cấp quản lý thì ở mức độ rất tốt chiếm 20% và mức độ 

tốt chiếm 24% trong khi đó thì cấp nhân viên đánh giá mức độ rất tốt chiếm 

18,18% và mức độ tốt chiếm 24,45%. Bên cạnh đó, vẫn còn một số người lao 

động đánh giá ở mức độ yếu chiếm 8% đối với cấp quản lý và 8,27% đối với 

cấp nhân viên. 

Có thể nói nguyên nhân là do trong thời gian qua, mức chi trả tiền 

lương trong khách sạn chỉ hoàn toàn dựa trên kết quả sự cân nhắc đề xuất 

lương từ giám đốc tài chính vùng cùng phòng nhân sự và sự phê duyệt của tập 

đoàn nên chưa thỏa mãn nhu cầu của người lao động, chưa đánh giá và phản 

ánh đúng thực tế hiệu quả công việc mà người lao động đã thực hiện. Đây là 

vấn đề khách sạn cần lưu ý trong công tác tạo động lực cho người lao động. 

c. Cơ cấu tiền lương 

Lương căn bản: Mức lương căn bản của người lao động được xây 

dựng theo cấp bậc và tính chất công việc đảm nhận. Mức lương căn bản phải 
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luôn cao hơn mức lương cơ sở qui định của nhà nước. Công ty sẽ đóng bảo 

hiểm cho người lao động dựa vào mức lương căn bản thỏa thuận trên hợp 

đồng lao động. 

Tiền thưởng: tháng 11 hàng năm khách sạn sẽ tiến hành đánh giá 

người lao động làm căn cứ để xác định mức thưởng phù hợp cho toàn bộ 

người lao động. 

Phúc lợi: Sau thời gian thử việc tại khách sạn, người lao động đạt yêu 

cầu sẽ được ký kết hợp đồng 2 năm với khách sạn và sẽ được đóng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Hiện nay, khách sạn đang đóng 

các loại bảo hiểm sau cho người lao động: 

Bảo hiểm xã hội: Khách sạn đóng 17% và người lao động đóng 7% trên 

mức lương căn bản của người lao động. 

Bảo hiểm y tế: Khách sạn đóng 3% và người lao động đóng 1.5% trên 

mức lương căn bản của người lao động. 

Bảo hiểm thất nghiệp: Khách sạn đóng 1% và người lao động đóng 1% 

trên mức lương căn bản của người lao động. 

Bảo hiểm Bảo Việt (gói nội trú): khách sạn mua thêm gói bảo hiểm Bảo 

Việt cho người lao động và thanh toán toàn bộ chi phí cho gói bảo hiểm này, áp 

dụng cho các trường hợp nội trú: nằm viện phẫu thuật, tai nạn, sinh mạng. Bảo 

hiểm Bảo Việt sẽ được mua ngay từ ngày đầu tiên người lao động vào làm việc 

tại khách sạn. Nghĩa là trong thời gian thử việc, người lao động vẫn được bảo 

hiểm chi trả nếu ốm đau, tai nạn phải nhập viện điều trị hay tử vong. 

Bảo hiểm bồi thường ngoại trú: Khách sạn thanh toán toàn bộ chi 

phí cho loại bảo hiểm này. Căn cứ vào danh mục bệnh ngoại trú được 

phép thanh toán theo chính sách của khách sạn, khách sạn sẽ thanh toán 

toàn bộ chi phí chữa bệnh cho người lao động. Tổng mức thanh toán 
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không vượt quá 10% tổng lương căn bản trong 1 năm của người lao động 

(tính theo tỉ lệ số tháng làm việc). 

Bên cạnh việc đóng đầy đủ các loại bảo hiểm cho người lao động, 

khách sạn còn tập trung vào chăm lo cải thiện môi trường – điều kiện làm 

việc, nâng cao đời sống vật chất – tinh thần cho người lao động. Luôn bảo 

đảm nơi làm việc thoáng mát, khang trang; căng tin sạch sẽ, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Khách sạn thường tổ chức tiệc và tặng quà 

cho người lao động nhân ngày sinh nhật của người lao động. Tuy nhiên, vào 

các dịp lễ đặc biệt như 8/3, 20/10, Trung Thu hay 1/6, Lễ, Tết, công ty vẫn 

chưa có chính sách phúc lợi khích lệ người lao động. 

Phụ cấp 

Phụ cấp kinh doanh: được chia đều cho toàn bộ người lao động không 

kể thâm niên kinh nghiệm, không phân biệt cấp bậc. Phụ cấp kinh doanh sẽ 

không cố định theo từng tháng và phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của 

khách sạn. 

Để hiểu rõ hơn về cơ cấu tiền lương tác giả đã tiến hành khảo sát và kết 

quả điều tra cho thấy: 

Bảng 2.6: Đánh giá của người lao động về cơ cấu tiền lương 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ 

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 4 16 10 18,18 
Tốt 4 16 15 27,27 
Trung bình 9 36 17 30,91 
Yếu 8 32 13 23,64 
Rất yếu 0 0 0 0 
Tổng 25 100 55 100 

(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 7 năm 2013) 
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Biểu đồ 2.3: Đánh giá của người lao động về cơ cấu tiền lương 

Qua kết quả điều tra ở bảng 2.6, tác giả thấy cơ cấu tiền lương được 

các cấp đánh giá khác nhau. Đa số người lao động trả lời ở mức trung 

bình là cao nhất, đối với đối tượng là cấp quản lý chiếm 36% còn đối 

tượng cấp nhân viên chiếm 30,91%. Tỷ lệ đánh giá tốt về cơ cấu tiền 

lương thì ở cán bộ quản lý chiếm 16% còn đối với cán bộ người lao động 

thì chiếm 27,27%. Bên cạnh đó vẫn còn có người lao động trả lời ở mức 

yếu trong đó đối tượng là cấp quản lý là 32% chiếm tỷ lệ cao, còn đối đối 

tượng thuộc cấp nhân viên là 23,6%, không có người lao động nào trả lời 

ở mức rất yếu. 

Điều này cho thấy người lao động chưa thật sự hài lòng về cơ cấu tiền 

lương. Nguyên nhân chủ yếu là do: 

- Phụ cấp kinh doanh của khách sạn được chia đều cho toàn bộ người 

lao động không kể thâm niên kinh nghiệm, không phân biệt cấp bậc. Do đó 

chưa tạo được động lực khích lệ người lao động làm việc lâu năm, gắn bó với 

khách sạn trong thời gian dài. 

- Thiếu một số khoản phụ cấp như: phụ cấp thu hút, phụ cấp cho quyền 

từ cấp trưởng phòng trở lên… 

- Thiếu các khoản phúc lợi cho người lao động vào các dịp lễ, Tết, ốm 

đau, tang chế, hiếu hỉ. 
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d. Hình thức trả lương 
Khách sạn Angsana Lăng Cô chỉ áp dụng duy nhất một hình thức trả 

lương cho người lao động làm việc tại khách sạn. Đó là hình thức trả lương 

ngày theo hợp đồng công nhật. Hình thức này được áp dụng đối với người lao 

động có hợp đồng chính thức cũng như lao động thời vụ.   

- Cách thức trả lương: trả lương theo nguyên tắc bảo mật qua tài khoản.  

Bảng 2.7 cung cấp nhận xét chung của người lao động về tiền lương.  

Bảng 2.7: Nhận xét của người lao động về cơ cấu tiền lương 

Nội dung 
Rất 
yếu 

Yếu 
Trung 
bình 

Tốt 
Rất 
tốt 

Chính sách tiền lương được quy định hợp 
lý, công bằng  

25 23 19 
13 

Mối quan hệ giữa tiền lương với mức độ 
hoàn thành công việc hợp lý  

23 21 22 14 

Mối quan hệ giữa tiền thưởng và thành 
tích tương xứng  

24 19 26 11 

Định kỳ tăng lương là hợp lý  23 22 25 10 
Chính sách phúc lợi hợp lý, công bằng  21 23 24 12 
Cơ cấu tiền lương là hợp lý  21 26 19 14 
Chính sách KT của Khách sạn là công 
bằng  24 20 26 10 
Hình thức khen thưởng của Khách sạn 
phong phú  18 22 26 14 

(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 7 năm 2013 ) 

Qua bảng 2.7: Nhận xét chung của hai đối tượng là cấp quản lý và cấp 

nhân viên về cơ cấu tiền lương, người lao động đánh giá tương đối hài lòng. 

Cụ thể như sau: 

Về chính sách tiền lương được quy định hợp lý, công bằng thì có 13 

người đánh giá rất tốt chiếm 16,25%; 19 người đánh giá ở mức độ tốt chiếm 

23,75%; 23 người đánh giá ở mức độ trung bình chiếm 28,75% và còn lại là 

25 người đánh giá ở mức độ yếu chiếm 31,25% 
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Về mối quan hệ giữa tiền lương với mức độ hoàn thành công việc hợp 

lý thì người lao động đánh giá rằng: 14 người đánh giá ở mức độ tốt chiếm 

17,5%; 22 người đánh giá ở mức tốt chiếm 27,5%; 21 người đánh giá ở mức 

trung bình chiếm 26,25% và 25 người đánh giá ở mức yếu chiếm 28,75%. 

Về mối quan hệ giữa tiền thưởng và thành tích tương xứng thì ở hai cấp 

đánh giá như sau: 11 người đánh giá ở mức tốt chiếm tỷ lệ là 13,75%; 26 

người đánh giá ở mức tốt chiếm tỷ lệ là 32,5%; 19 người đánh giá ở mức 

trung bình chiếm 23,75% và 24 người đánh giá ở mức yếu chiếm tỷ lệ 30%. 

Về định kỳ tăng lương là hợp lý thì có 10 người đánh giá ở mức rất tốt 

chiếm 12,5%; 25 người đánh giá ở mức tốt chiếm 31,5%; 22 người đánh giá ở 

mức trung bình chiếm tỷ lệ là 27,5% và 23 người đánh giá ở mức yếu chiếm 

28,75%. 

Về chính sách phúc lợi hợp lý, công bằng thì 12 người đánh giá ở mức 

rất tốt chiếm tỷ lệ 15%; 24 người đánh giá ở mức tốt chiếm tỷ lệ 30%; 23 

người đánh giá ở mức trung bình chiếm 28,75% và 21 người đánh giá ở mức 

yếu chiếm 26,25%. 

Về cơ cấu tiền lương là hợp lý thì có 14 người đánh giá ở mức rất tốt 

chiếm 17,5%; 19 người đánh giá ở mức tốt chiếm 23,75%; 26 người đánh giá 

ở mức trung bình chiếm 32,5% và còn lại là 21 người đánh giá ở mức yếu 

chiếm 26,25% 

Về chính sách khen thưởng của khách sạn là công bằng thì có 10 người 

đánh giá ở mức tốt chiếm tỷ lệ 12,5%; 26 người đánh giá ở mức tốt chiếm tỷ 

lệ 32,5%; 20 người đánh giá ở mức trung bình chiếm tỷ lệ 25%; còn lại là 24 

người đánh giá ở mức yếu chiếm 30%. 

Về hình thức khen thưởng của khách sạn phong phú thì số người lao 

động đánh giá như sau: 14 người đánh giá ở mức rất tốt chiếm tỷ lệ 17,5%; 26 

người đánh giá ở mức tốt chiếm tỷ lệ 32,5%; 22 người đánh giá ở mức trung 

bình chiếm 27,5% và còn lại là 18 người đánh giá ở yếu chiếm 22,5%. 
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Nhìn chung, qua sự đánh giá về công tác tiền lương, tác giả thấy nguời 

lao động hài lòng nhất là chính sách phúc lợi hợp lý, công bằng và chưa thật 

sự hài lòng về chính sách khen thưởng của khách sạn. 

Trong công tác trả lương, khách sạn đã cố gắng hết sức nhằm kích 

thích, động viên người lao động làm việc, tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, 

với tình hình điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay, khách sạn cần chú 

trọng hơn nữa trong việc cải cách công tác tiền lương. 

2.2.2. Hoạt động về tinh thần tại khách sạn Angsana Lăng Cô 

Bên cạnh việc quan tâm đến các yếu tố vật chất để tạo động lực cho 

người lao động, khách sạn còn sử dụng các hoạt động tinh thần như là khen 

thưởng người lao động, tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích động viên 

người lao động. 

a. Khen thưởng người lao động 

Về mặt tâm lý con người thích khen hơn chê nên việc tuyên dương 

những thành tích, những kết quả mà cấp dưới đạt được một cách kịp thời 

trước tập thể có tác dụng rất lớn…Nhận thức được điều này, vào mỗi 

tháng, công ty chọn 1 ngày tổ chức tiệc sinh nhật cho người lao động có 

ngày sinh trong tháng và kết hợp khen thưởng, tuyên dương cá nhân xuất 

sắc của tháng. Tuy nhiên, qui mô của bữa tiệc sinh nhật dành cho người 

lao động có ngày sinh trong tháng chưa lớn, khả năng quy tụ người lao 

động chưa đông, chỉ những cá nhân có sinh nhật trong tháng mới cố gắng 

sắp xếp tham dự nhưng không đầy đủ khiến việc tuyên dương thiếu phần 

long trọng. Nhiều người lao động được khen thưởng vì bận ca làm việc 

không sắp xếp tham dự được nên không được tuyên dương. Công tác 

tuyên dương khen thưởng cho người lao động xuất sắc của tháng còn hời 

hợt, thiếu sự long trọng, giảm tác dụng kích thích, động viên người lao 

động. 
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b. Tổ chức các hoạt  động nhằm khuyến khích động viên người 

lao động 

Theo chính sách của khách sạn, tổng giám đốc vùng sẽ ăn trưa cùng 

người lao động 1 tháng 1 lần tại một trong những nhà hàng sang trọng của 

khách sạn. Trưởng bộ phận sẽ cân nhắc đề xuất một người lao động từ bộ 

phận mình. Mỗi đợt sẽ có tối đa mười người lao động ăn trưa với tổng giám 

đốc vùng. Qua buổi ăn trưa, người lao động sẽ có cơ hội chia sẻ những khó 

khăn hay suy nghĩ của mình với tổng giám đốc vùng. Thư ký tổng giám đốc 

vùng sẽ ghi lại những phản hồi từ người lao động và tổng giám đốc vùng sẽ 

cân nhắc giải quyết. 

Ngoài ra, theo chỉ đạo từ cấp trên, phòng nhân sự phải lên kế hoạch 

mỗi tháng phải có ít nhất một hoạt động cho người lao động, tạo sân chơi 

lành mạnh cho người lao động nhằm khích lệ người lao động làm việc. 

Vào dịp cuối mỗi năm, phòng nhân sự cũng sẽ đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ 

từ quý nhà cung cấp để tổ chức tiệc cuối năm cho nhân viên. Tùy vào 

ngân sách, khách sạn có thể trích ra một khoản để hỗ trợ tinh thần cho 

buổi tiệc. Đây cũng chính là dịp Ban quản lý khách sạn nhắn gửi lời tri ân 

đến người lao động cho những nỗ lực và cống hiến của họ sau một năm 

làm việc. 

Nhìn chung, toàn bộ hoạt động được tổ chức bài bản, giải thưởng hấp 

dẫn nhưng chưa thu hút được nhiều người tham gia. Lý do xuất phát từ tính 

chất công việc phải làm ca và sự thiếu linh hoạt của các trưởng bộ phận khi 

họ chưa tạo điều kiện hết sức để người lao động trong bộ phận được tham gia 

các hoạt động đoàn thể do khách sạn tổ chức. 

Bảng 2.8 cho chúng ta thấy được tổng thể nhận định của người lao 

động về các hoạt động tinh thần 
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Bảng 2.8: Kết quả khảo sát các hoạt động tinh thần 

Nội dung 
Rất 
yếu 

Yếu 
Trung 
bình 

Tốt 
Rất 
tốt 

Được tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng, 
khám sức khỏe, văn nghệ, thể thao 

0 12 34 19 15 

Lãnh đạo quan tâm đến tâm tư, nguyện 
vọng của người lao động 

0 14 25 30 11 

Được động viên, kích thích để sáng tạo 
trong công việc 

0 15 29 29 7 

Người lao động được đối xử công 
bằng, không phân biệt 

0 17 31 21 11 

(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 7 năm 2013) 

Kết quả ở bảng 2.8 mà tác giả khảo sát về kết quả các hoạt động tinh 

thần của người lao động tại khách sạn Angsana Lăng Cô được thể hiện cụ thể 

như sau: 

 - Về nội dung tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe, văn 

nghệ, thể thao thì người lao động đánh giá ở mức độ rất tốt là 15 người, 

chiếm 18,75% trên tổng số người được điều tra là 80 người. Đánh giá ở 

mức độ tốt là 19 người chiếm 23,75%. 34 người đánh giá ở mức độ trung 

bình chiếm tỷ lệ là 42,5% chiếm gần 50% trên tổng số điều tra; còn lại là 

12 người đánh giá ở mức yếu chiếm 15% và không có người lao động nào 

đánh giá ở mức rất yếu. 

Về nội dung lãnh đạo quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của người lao 

động thì có 11 người đánh giá ở mức độ rất tốt chiếm tỷ lệ 13,75%; 30 người 

đánh giá ở mức tốt chiếm tỷ lệ 37,5%; 25 người đánh giá ở mức trung bình 

chiếm tỷ lệ 31,25%; 14 người đánh giá ở mức độ yếu chiếm tỷ lệ 17,5% và 

không có người lao động nào đánh giá ở mức độ rất yếu. 
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Về nội dung được động viên, kích thích để sáng tạo trong công việc 

thì được người lao động đánh giá như sau: có 7 người đánh giá ở mức độ 

rất tốt chiếm 8,75%. Ở  mức độ tốt và mức độ trung bình là như nhau 29 

người đánh giá ở mức độ này chiếm tỷ lệ 36,25% và đánh giá ở mức độ 

yếu là 15 người chiếm tỷ lệ 18,75% và không có người lao động nào đánh 

giá ở mức độ rất yếu. 

Về nội dung người lao động được đối xử công bằng, không phân biệt 

thì có 11 người đánh giá ở mức độ rất tốt chiếm 13,75%; 21 người đánh giá ở 

mức độ tốt chiếm tỷ lệ 26,25%; 31 người đánh giá ở mức độ trung bình chiếm 

tỷ lệ 38,75% và còn lại là 17 người đánh giá ở mức độ yếu chiếm tỷ lệ 

21,25% và không có người lao động đánh giá ở mức rất yếu. 

Qua kết quả phân tích trên cho thấy số đông người lao động chưa hài 

lòng với các hoạt động tinh thần mà công ty mang lại. Đi sâu vào tìm hiểu vấn 

đề, ta thấy được khách sạn đã nỗ lực đem lại sân chơi tinh thần cho người lao 

động nhưng thiếu sự hỗ trợ của các trưởng bộ phận trong việc tạo điều kiện 

cho người lao động tham gia. Hơn nữa, việc khen thưởng còn thiếu sự long 

trọng nên chưa khích lệ, động viên người lao động mạnh mẽ. Khách sạn cần 

quan tâm nhiều hơn nữa về các hoạt động tinh thần nhằm tạo động lực tốt hơn 

cho người lao động. 

2.2.3. Về điều kiện làm việc 

Điều kiện làm việc là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

đến mức độ tiêu hao sức lực của người lao động trong quá trình sản xuất. 

Điều kiện làm việc không tốt, không đảm bảo, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, 

sức khoẻ của người lao động và cũng sẽ ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả 

công việc. Chính nhận thức được điều này, ban quản lý khách sạn đã thường 

xuyên quan tâm, kiểm tra và giúp cho người lao động có điều kiện làm việc 

tốt nhất. 
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Khách sạn đã thực hiện tốt chính sách môi trường, chính sách này 

nhằm đảm bảo một môi trường làm việc sạch sẽ, không có các chất độc hại có 

thể làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường cho người lao động và không 

gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Khách sạn đã áp dụng hệ thống 

công nghệ sạch Exterra được phân phối bởi nhãn hàng Pestman của VFC 

trong phòng trừ mối mà không gây độc hại cho môi trường, sử dụng hệ thống 

xử lý nước, phân loại rác hiệu quả, hạn chế sử dụng bao ny lông, thường 

xuyên đào tạo người lao động trong khách sạn về các phương pháp phòng và 

bảo vệ môi trường. 

Khách sạn đã đầu tư và mua sắm trang thiết bị là máy móc, thiết bị 

chuyên dùng phù hợp với công việc như giường massage đa năng, máy sauna 

amerec, phòng xông hơi khô, ghế foot massage đa năng, bồn massage, ghế 

thư giãn, phòng tập gym hiện đại,... giúp giảm dần sức lao động bằng tay 

chân, nâng cao hiệu quả và năng suất, đồng thời bộ phận kỹ thuật cũng luôn 

kiểm tra và bảo trì máy móc duy trì hoạt động tốt nhất mọi lúc mọi nơi. 

Bên cạnh đó, nhà ăn cho người lao động luôn được vệ sinh sạch sẽ, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phòng tập thể dục cho người lao 

động với đầy đủ trang thiết bị hiện đại tạo điều kiện cho người lao động 

rèn luyện thể chất, thư giãn sau giờ làm việc vất vả. Tuy nhiên, không 

gian phòng tập còn nhỏ và chật, chưa đáp ứng đủ nhu cầu tập luyện của số 

đông nhân viên. 

Về thời gian làm việc, một ngày người lao động làm việc 9.5 tiếng, 48 

giờ một tuần. Một tuần người lao động sẽ có 2 ngày nghỉ. Khách sạn luôn duy 

trì thời gian nghỉ ngơi giữa mỗi ca làm việc và nghỉ hàng tuần hợp lý 

Về môi trường làm việc, khách sạn luôn nỗ lực duy trì môi trường làm 

việc thuận lợi với từng đối tượng người lao động: đối tượng tiếp xúc trực tiếp 

với khách và đối tượng không tiếp xúc trực tiếp với khách. 
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Bên cạnh đó, công ty có phòng y tế để người lao động nghỉ ngơi nhưng 

phòng y tế còn nhỏ hẹp với 1 giường đơn duy nhất chưa đáp ứng được nhu 

cầu nghỉ ngơi của người lao động. 

Để làm rõ vấn đề này tác giả đã tiến hành khảo sát và có được kết quả 

như sau: 

Bảng 2.9: Sự hài lòng của người lao động với điều kiện làm việc 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ 

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 3 12 10 18,18 
Tốt 4 16 12 21,81 
Trung bình 9 36 18 32,73 
Yếu 9 36 15 27,28 
Rất yếu 0 0 0 0 
Tổng 25 100 55 100 

(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 7 năm 2013) 

 

Biểu đồ 2.4: Sự hài lòng của người lao động với điều kiện làm việc 

Kết quả ở bảng 2.9 khảo sát sự hài lòng của người lao động với điều 

kiện làm việc cho thấy: đối với cấp quản lý thì đánh giá ở mức độ trung bình 

và mức độ yếu là cao nhất chiếm tỷ lệ 36% chiếm gần đến 50% trong tổng số 

người được điều tra, tiếp đến là mức độ tốt chiếm 16% còn lại là mức độ rất 

tốt chiếm 12%. Ngược lại, ở cấp nhân viên thì đánh giá khác với cấp quản lý, 
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chiếm tỷ lệ cao nhất là 32,73% ở mức trung bình, tiếp đến là mức độ yếu 

chiếm 27,28%, kế tiếp là mức độ tốt chiếm tỷ lệ 21,81% và cuối cùng là mức 

độ rất tốt chiếm tỷ lệ 18,18%. Ở mức độ rất yếu thì được cấp quản lý cấp cao 

và cấp nhân viên đánh giá là không. 

Qua đó cho thấy đa số người lao động tương đối hài lòng với điều kiện 

làm việc ở khách sạn. Một số người lao động cho rằng giờ làm việc quá dài, 

cộng thêm thời gian di chuyển xa từ thị trấn Lăng Cô vào khách sạn khiến 

người lao động mệt mỏi, không đủ sức khỏe để làm việc. 

2.2.4. Thực trạng về sự thăng tiến 

Như đã phân tích ở phần lý thuyết, thăng tiến là đạt được một vị trí 

cao hơn trong tập thể. Tạo động lực thúc đẩy người lao động bằng sự thăng 

tiến hợp lý là việc sử dụng sự thăng tiến hợp lý để kích thích, thúc đẩy 

người lao động. Ngoài sự no đủ về mặt vật chất thì nhu cầu được tôn trọng, 

được quý nể luôn chiếm một vị trí rất lớn trong mục tiêu sống của hầu hết 

mọi người, biểu hiện của nó chính là sự khát khao được thăng tiến trong 

cuộc đời, trong sự nghiệp. 

Nắm bắt được điều đó, công tác bổ nhiệm, đề bạt cũng đã được Ban 

quản lý khách sạn quan tâm. Khách sạn lựa chọn một số lao động có năng 

lực để thay thế một số vị trí khuyết chủ chốt trong khách sạn. Khách sạn đã 

vận dụng vấn đề này để kích thích người lao động đồng thời cũng thỏa mãn 

nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khách sạn. 

Đối với tất cả các vị trí, người được đề bạt nắm giữ chức vụ cao hơn phải 

trải qua thời gian thử việc ở vị trí mới ít nhất 2 tháng. Đây chính là giai đoạn thử 

thách đối với người lao động bởi trong giai đoạn này, người lao động phải làm 

việc hết mình và chứng minh được khả năng đảm đương công việc mới của mình. 

Sau 2 tháng, Ban quản lý, phòng nhân sự, các trưởng bộ phận sẽ cân nhắc bổ 

nhiệm chính thức người lao động vào vị trí mới.  

Việc đề bạt, bổ nhiệm chủ yếu dựa trên năng lực, thâm niên công tác 
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và phẩm chất đạo đức của người lao động.  

Chủ tịch tập đoàn có quyền bổ nhiệm, đề bạt Tổng giám đốc vùng và 

lực lượng quản lý cấp cao. Tổng giám đốc vùng, Giám đốc điều hành, 

Trưởng bộ phận có quyền đề bạt những người dưới quyền.  

Việc đề bạt, bổ nhiệm đã kích thích người lao động phấn khởi làm việc, 

không ngừng trau dồi kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Tuy nhiên, công tác đề bạt ở khách sạn hiện nay còn mang tính chủ 

quan, cảm tính, chưa được công khai rõ ràng. Việc quy hoạch lực lượng kế 

cận nguồn chưa được quan tâm, chú trọng. Công tác đào tạo cho các cá nhân 

được đề bạt lên nắm giữ vị trí mới và công tác đào tạo cho lực lượng kế cận 

chưa được thực hiện. Do đó, các cá nhân được đề bạt khi lên thử việc ở vị trí 

mới còn bỡ ngỡ, chưa chủ động phát huy tính năng động sáng tạo, chưa hoàn 

thành tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Khách sạn chưa chú trọng 

công tác quy hoạch lực lượng kế cận dự nguồn nên khi có nhu cầu thay thế, 

bố trí, sắp xếp nhân sự thì không có nguồn nhân lực để lựa chọn.  

Để có thể hiểu rõ hơn về phần thực trạng trên, tác giả đã thể hiện qua 

bảng đánh giá của người lao động về tính công khai, minh bạch của chính 

sách thăng tiến tại khách sạn Angsana Lăng Cô như sau: 

Bảng 2.10: Bảng đánh giá của người lao động về tính công khai, minh 

bạch của chính sách thăng tiến 

Cấp quản lý  Cấp nhân viên 
Mức độ 

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 1 4 3 5,45 
Tốt 3 12 7 12,73 
Trung bình `17 68 36 65,46 
Yếu 4 16 9 16,36 
Rất yếu 0 0 0 0 
Tổng 25 100 55 100 

(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 7 năm 2013) 
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Biểu đồ 2.5: Đánh giá của người lao động về tính công khai, minh bạch 

của chính sách thăng tiến 

Kết quả điều tra ở bảng 2.11 cho thấy rằng ý kiến đánh giá về tính công 

khai, minh bạch của chính sách thăng tiến tại khách sạn Angsana Lăng Cô ở 

hai cấp là tương đồng với nhau. Ở mức độ trung bình thì được người lao động 

đánh giá là cao nhất, đối với cấp quản lý thì chiếm tỷ lệ 68% còn cấp nhân 

viên thì chiếm 65,46%. Tiếp đến là ở mức độ yếu thì cấp quản lý chiếm 16%; 

cấp nhân viên chiếm 16,36%. Còn lại ở hai mức độ rất tốt và tốt chiếm tỷ lệ 

không cao, đối với cấp quản lý chiếm 12% là ở mức độ tốt và 4% là ở mức độ 

rất tốt; còn đối với cấp nhân viên thì ở mức độ tốt chiếm 12,73% và 5,45% là 

ở mức độ rất tốt. 

Điều đó cho thấy chính sách đề bạt thăng tiến tại khách sạn là chưa thật 

cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch, làm giảm động lực làm việc của người 

lao động, không có tác dụng kích thích người lao động trong khách sạn nhằm 

giúp họ phát huy hết khả năng làm việc của mình và chưa tạo điều kiện cho 

người lao động khác biết cố gắng và phấn đấu để có thể có được một vị trí tốt 

hơn trong công việc.  

Nhìn chung, hầu hết người lao động đều chưa thật sự hài lòng với việc 

thăng tiến, đề bạt trong khách sạn. Vì vậy tác giả đề nghị khách sạn cần có 

những giải pháp hợp lý nhằm gia tăng sự hài lòng của người lao động đối với 
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công tác đề bạt, đồng thời thể hiện sự ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của 

người lao động đối với khách sạn, từ đó người lao động được khuyến khích, 

có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cùng nhau xây dựng 

khách sạn ngày một vững mạnh.   

2.2.5. Công tác đào tạo tại khách sạn Angsana Lăng Cô 

Đào tạo là một hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực của tổ chức. Đây là một hoạt động rất được các tổ chức quan tâm để có 

thể đào tạo ra một đội ngũ cán bộ, người lao động thật sự có năng lực quản lý, 

có trình độ chuyên môn đáp ứng cho nhu cầu đổi mới và phát triển của khách 

sạn. Hơn nữa, người lao động cũng mong muốn được đào tạo thường xuyên 

để đáp ứng nhu cầu tự hoàn thiện mình. 

Kinh nghiệm của các khách sạn trên thế giới đã cho thấy rằng khách 

sạn nào chú ý đến việc đào tạo và huấn luyện người lao động trong khách sạn 

thì rất thành công trong kinh doanh. 

- Trước đào tạo 

Mục tiêu đào tạo chủ yếu được xác định theo ý muốn chủ quan của Ban 

Giám đốc và các trưởng phòng, mục tiêu này chưa xuất phát từ yêu cầu của 

công việc, từ đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện có, từ mục tiêu và 

chiến lược kinh doanh của khách sạn. 

Trong công tác lựa chọn đối tượng đào tạo thì chưa tìm hiểu rõ nhu cầu 

đào tạo của đối tượng, chưa đánh giá chính xác đối tượng cần đào tạo, đối 

tượng được đào tạo còn mang tính cảm tính nên chưa đáp ứng được mục tiêu 

đào tạo, làm giảm sự hăng say của người lao động. 

- Trong quá trình đào tạo 

Để không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ lao động của mình 

nhằm đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ mới, khách sạn đang tiến hành đào 

tạo thường xuyên với các loại hình đào tạo sau: 
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- Đào tạo định hướng người lao động mới bằng cách thu hút những 

người lao động bằng chế độ đãi ngộ hợp lý, lương bổng hấp dẫn hơn,... 

- Đào tạo kỹ năng chuyên môn ở mỗi bộ phận 

- Đào tạo kỹ năng đào tạo cho giám sát, quản lý 

- Đào tạo kỹ năng đánh giá người lao động 

- Đào tạo kỹ năng lãnh đạo 

- Đào tạo phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng 

- Đào tạo tiếng Anh 

- Đào tạo tiếng Trung 

Khách sạn thường xuyên sử dụng đội ngũ giảng viên nội bộ được đào 

tạo bài bản về kỹ năng giảng dạy, hầu hết họ đều là những người được giữ 

những chức vụ chủ chốt trong khách sạn, họ nắm vững nghiệp như lễ tân, 

buồng phòng, nhà hàng, chế biến món ăn, spa, thể thao, vui chơi giải trí. 

Ngoài ra, người lao động trong khách sạn có thể được được cung cấp thêm 

nhiều kiến thức cũng như những kỹ năng giao tiếp, xử lý những tình huống 

phát sinh trong quá trình làm việc để có thể làm hài lòng những khách hàng 

khó tính nhất. Bên cạnh đó, người lao động còn được đào tạo nghiệp vụ 

chuyên môn như những kiến thức về xây dựng thực đơn; định lượng suất 

ăn; kỹ năng chế biến và trình bày các món ăn Việt Nam, Âu, Á; các kiến 

thức chuyên sâu về trang thiết bị; cách bài trí bàn ăn, phòng họp; các quy 

trình, các nguyên tắc phục vụ và sắp xếp phòng đạt chuẩn,... 

Bên cạnh đó, người lao động được đào tạo sẽ được hỗ trợ kinh phí đào 

tạo, thời gian đào tạo vẫn được xem là thời gian công tác, vẫn được hưởng 

lương cơ bản và phụ cấp kinh doanh. 

Ngoài ra, khách sạn còn có các chương trình đào tạo cho các các thực 

tập sinh, các chương trình đào tạo phát triển của tập đoàn tại Phuket hàng năm 
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cho cấp quản lý như chương trình đào tạo về kỹ năng quản lý và chương trình 

phát triển tài năng. 

Phòng đào tạo của khách sạn Angsana sẽ lên kế hoạch triển khai các 

chương trình đào tạo theo quy định của Tập đoàn, thường xuyên ghi nhận các 

góp ý của bộ phận, của người lao động để lên chương trình đào tạo phù hợp 

nhằm cải tiến chất lượng đào tạo. 

Bên cạnh đó, người lao động còn được đào tạo thêm lớp nghiệp vụ về 

tổ chức sự kiện (sinh nhật, lễ cưới, hội họp,...), kiến thức về rượu và các loại 

thực phẩm thường dùng trong khách sạn. Các lớp đào tạo nghiệp vụ, chuyên 

môn còn giúp người lao động có kiến thức văn hóa đặc trưng của mỗi quốc 

gia, có kiến thức trong lĩnh vực tài chính, ngoại ngữ, tin học,... 

Gần đây, phòng đào tạo đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sản 

phẩm nhằm nâng cao hiểu biết của người lao động về nơi làm việc. Cuộc thi 

thu hút toàn bộ người lao động khách sạn tham gia với tâm lý háo hức và 

quan tâm đặc biệt của toàn thể lao động từ các bộ phận. 

Kế hoạch đào tạo của tháng tiếp theo được Phòng Ðào Tạo lên kế 

hoạch và phổ biến đến các bộ phận khác vào ngày 22 hàng tháng. Các bộ 

phận trong khách sạn lên lịch đào tạo theo từng tháng và thông báo về bộ 

phận Ðào Tạo vào ngày 25 của tháng. Bộ phận đào tạo lên lịch đào tạo tổng 

hợp của Bộ phận đào tạo và các bộ phận khác, đồng thời thông báo lịch đào 

tạo này đến tất cả các bộ phận. 

Phương pháp đào tạo được áp dụng là đào tạo trong lớp và đào tạo tại chỗ. 

- Sau đào tạo 

Đa số trình độ của người lao động sau đào tạo được nâng cao hơn, chất 

lượng sản phẩm tại khách sạn ngày càng được cải thiện, năng suất lao động 

cao và uy tín của khách sạn đối với xã hội ngày càng cao. 

Khách sạn có những quan tâm nhất định trong việc bổ nhiệm, đề bạt 
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những người lao động sau quá trình đào tạo. 

Có chế độ khuyến khích về tiền lương và tiền thưởng cho những người 

đã hoàn thành chương trình cao hơn. 

Từ thực trạng trên, chính sách đào tạo của Khách sạn Angsana Lăng Cô 

được minh họa qua 2 bảng như sau: 

+ Bảng đánh giá của người lao động về chính sách đào tạo hợp lý: 

Bảng 2.11: Bảng đánh giá của người lao động về công tác đào tạo hợp lý 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ 

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 3 12 6 10,91 
Tốt 7 28 10 18,18 
Trung bình 11 44 31 56,36 
Yếu 4 16 8 14,55 
Rất yếu 0 0 0 0 
Tổng 25 100 55 100 

(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 7 năm 2013) 
 

  
Biểu đồ 2.6: Đánh giá của người lao động về công tác đào tạo hợp lý 

Qua bảng 2.12 đánh giá của người lao động về công tác đào tạo hợp lý 

thì ở cấp quản lý và cấp nhân viên đánh giá tương đồng với nhau. Đánh giá 

cao nhất là ở mức độ trung bình chiếm 56,36% ở cấp nhân viên và 44 % ở cấp 

quản lý. Tiếp đến là mức độ tốt chiếm 28% ở cấp quản lý và 18,18% ở cấp 
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nhân viên. Và ở mức độ tốt là 12% ở cấp quản lý và 10,91% ở cấp nhân viên. 

Không có người lao động nào đánh giá ở mức yếu và rất yếu. 

Điều này cho thấy rằng khách sạn đã thực hiện tốt công tác đào tạo cho 

người lao động. Hầu hết người lao động đều rất hài lòng với nội dung và 

chương trình đào tạo của khách sạn. Nội dung đào tạo phong phú và đa dạng, 

chương trình đào tạo bổ ích và phục vụ tốt cho công việc. 

+ Bảng đánh giá của người lao động về chính sách đào tạo theo yêu cầu 

của công việc: 

Bảng 2.12: Bảng đánh giá của người lao động về công tác đào tạo theo yêu 

cầu của công việc 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ 

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 2 8 5 9,10 
Tốt 5 20 9 16,34 
Trung bình 14 56 34 61,82 
Yếu 4 16 7 12,73 
Rất yếu 0 0 0 0 
Tổng 25 100% 55 100% 

(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 7 năm 2013) 

 

Biểu đồ 2.7: Đánh giá của người lao động về công tác đào tạo theo yêu cầu 

của công việc 



67 

Qua kết quả ở bảng 2.13 đánh giá của người lao động về công tác đào 

tạo theo yêu cầu của công việc, người lao động đánh giá cụ thể như sau: ở cấp 

quản lý thì đánh giá cao nhất là ở mức trung bình chiếm 56%, trong khi đó 

cấp nhân viên chiếm 61,82%. Tiếp đến là ở mức tốt thì đối với cấp quản lý 

chiếm 20%; 16,34% là ở cấp nhân viên. Ở mức độ yếu thì cấp quản lý chiếm 

16%, cấp nhân viên chiếm 12,73%. Và cuối cùng là ở mức độ tốt chiếm một 

phần rất ít. 

Điều này cho thấy công tác đào tạo theo yêu cầu của công việc được 

người lao động đánh giá tương đối hài lòng. Khách sạn đã đào tạo người lao 

động theo đúng tính chất của công việc, theo đúng loại hình của công việc, 

tạo sự hài lòng trong người lao động, làm cho người lao động cảm thấy hào 

hứng, tự tin vào công việc mà mình đã và đang làm. 

Nhìn chung, công tác đào tạo tại khách sạn Angsana Lăng Cô khá là tốt 

nhưng. Tuy nhiên, khách sạn vẫn cần cải thiện thêm về nhu cầu trước đào tạo 

cần đánh giá nhu cầu đào tạo, xác định đúng nhu cầu đào tạo. 

2.2.6. Thực trạng môi trường văn hóa tại khách sạn 

Văn hóa công ty được xem là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây 

dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của công ty, trở thành các 

giá trị, các quan niệm và tập quán truyền thống ăn sâu vào hoạt động của 

công ty; chi phối tình cảm, suy nghĩ và hành vi của từng thành viên 

trong công ty và trở thành truyền thống riêng của công ty. Khách sạn 

Angsana Lăng Cô thuộc tập đoàn Banyan Tree Lăng Cô. Tập đoàn 

Banyan Tree Lăng Cô chính thức được thành lập vào năm 1994 ở Thái 

Lan. Thương hiệu Banyan Tree được xây dựng từ việc biến một mỏ 

quặng thiếc bị bỏ hoang ở Phuket trở thành một điểm đến với một phức 

hợp gồm các khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á. Tập đoàn Banyan Tree 

có sứ mệnh rõ ràng và sứ mệnh này được áp dụng cho tất cả các khách 

sạn do tập đoàn quản lý. 
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Sứ mệnh của tập đoàn Banyan Tree 

“Chúng tôi muốn xây dựng một thương hiệu được công nhận toàn cầu, 

bằng việc tạo ra những trải nghiệm đặc biệt và truyền cảm hứng đối với 

khách hàng, xây đắp lòng tự hào và sự thống nhất đối với người lao động và 

gia tăng giá trị cho môi trường và con người tại địa phương nơi chúng tôi 

hoạt động, và mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư.” 

Sứ mệnh của tập đoàn được phổ biến cho toàn bộ người lao động khách 

sạn Angsana Lăng Cô. Ngay từ ngày đầu tiên vào làm việc, phòng đào tạo sẽ 

giúp người lao động có cái nhìn tổng quan về tập đoàn, về lịch sử hình thành, 

sứ mệnh, giá trị cốt lõi của tập đoàn mà đến nay vẫn là niềm tự hào và là kim 

chỉ nam cho tất cả người lao động ở các khu nghỉ trong tập đoàn. 

Ngoài ra công ty còn cam kết gia tăng giá trị cho môi trường và con 

người tại địa phương nơi công ty hoạt động. Từ khi chính thức đi vào hoạt 

động tháng 2/2013 đến nay, người lao động làm việc tại khách sạn Angsana 

Lăng Cô đã tham gia một số dự án cộng đồng do tập đoàn tổ chức tại Thôn 

Cù Dù, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày hội cộng 

đồng được tổ chức với đủ loại hình trò chơi dân gian có thưởng với sự tham 

gia tình nguyện của người lao động trong khách sạn Angsana Lăng Cô nhằm 

mang đến một sân chơi lành mạnh và hấp dẫn cho trẻ em Xã Lộc Vĩnh, một 

xã nghèo của Huyện Phú Lộc. Qua ngày hội cộng đồng này, Công ty TNHH 

Laguna (Việt Nam) thuộc tập đoàn Banyan Tree đã có buổi lễ ký kết bản ghi 

nhớ với Ủy Ban Nhân Dân Xã Lộc Vĩnh cung cấp học bổng khóa học 3 tháng 

về nghiệp vụ du lịch cho 30 em sinh viên nghèo của các gia đình khó khăn ở 

xã. Sau khóa đào tạo, các em sẽ được thực tập có hưởng lương tại khách sạn 

Angsana Lăng Cô, mỗi em 1.500.000 VND/tháng, hỗ trợ ăn ngày 2 bữa, được 

đóng bảo hiểm đầy đủ. Sau 3 tháng thực tập, khách sạn sẽ đánh giá và chính 

thức nhận 10 em xuất sắc nhất vào làm việc tại khách sạn. Đến nay, toàn bộ 

các em đều đã có việc làm ổn định, yên tâm làm việc và cống hiến hết mình 
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tại khách sạn. Qua đây ta có thể thấy được chính sách nhân văn và trách 

nhiệm cao cả đối với xã hội của tập đoàn nói chung và khách sạn Angsana 

Lăng Cô nói riêng. Đây chính là việc làm góp phần xây đắp lòng tự hào về 

truyền thống văn hóa nhân văn cao cả của công ty trong lòng mỗi người lao 

động, tạo cho mỗi người lao động ý thức về trách nhiệm xã hội cá nhân của 

mình, khích lệ họ phấn đấu hơn nữa vì sự phát triển của công ty và vì cộng 

đồng nơi họ đang sinh sống. Khách sạn đã và đang nỗ lực nhằm phát triển, 

bảo vệ và duy trì ý tưởng du lịch gắn với trách nhiệm của mình. 

15 khẩu hiệu gốc rễ của tập đoàn Banyan Tree 

1/ Cười và Chào 

2/ Gọi Khách Hàng bằng Tên 

3/ Trả Lời Điện Thoại Trong Vòng 3 Tiếng Chuông 

4/ Quan Tâm đến Nhu Cầu của Khách 

5/ Đúng Giờ 

6/ Hiểu biết về Sản Phẩm 

7/ Chú Ý đến Chi Tiết 

8/ Sở Hữu Mọi Phàn Nàn 

9/ Dẫn Đường cho Khách 

10/ Tinh Thần Đồng Đội Là Trách Nhiệm của Bạn. 

11/ Phát Hiện và Báo Cáo Sai Hỏng 

12/ Đảm Bảo Duy Trì các Tiêu Chuẩn Vệ Sinh và An Toàn 

13/ Bạn có Quyền được Đào Tạo 

14/ Tự Hào về Hình thức Bên Ngoài của Bạn 

15/ Bảo vệ Nơi Làm Việc của Bạn 

Bên cạnh việc thực hiện sứ mệnh cao cả của tập đoàn, toàn bộ người 

lao động của khách sạn Angsana Lăng Cô luôn phải thuộc nằm lòng 15 khẩu 

hiệu gốc rễ của công ty. Ngay từ ngày đầu tiên làm việc, mỗi người lao động 

sẽ được phát một quyển sổ nhỏ trong đó có 15 khẩu hiệu của tập đoàn có 
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hướng dẫn thực hiện rõ ràng. Thông qua việc hiểu và ghi nhớ được 15 khẩu 

hiệu của tập đoàn, công ty hướng toàn bộ người lao động đến một chuẩn mực 

ứng xử chung của tập đoàn, khích lệ người lao động không ngừng hoàn thiện 

mình nhằm đáp ứng mong đợi của khách khi lựa chọn trải nghiệm ở các 

khách sạn do tập đoàn quản lý, khích lệ và nâng cao tinh thần đồng đội của 

người lao động. 

Giá trị cốt lõi của tập đoàn Bayan Tree: IDEALS 

Đổi mới 
Chúng tôi khuyến khích sự thay đổi và các ý tưởng mới, luôn luôn rộng 

mở đón chào các cơ hội mới và hòa nhập với môi trường, cũng như sử dụng 

các nguồn lực sẵn có để biến cái đang có trở thành thế mạnh. 

Đa dạng 
Chúng tôi đánh giá cao và hoan nghênh sự khác biệt, với phương châm 

sự khác biệt và nhận thức sự khác biệt sẽ giúp răng cường mối tôn trọng lẫn 

nhau và góp phần thúc đẩy sự phát triển ở tất cả các lĩnh vực. 

Trao quyền 
Chúng tôi bảo vệ những gì chúng tôi có, đạt được cảm giác sở hữu nhờ 

được trao quyền để có thể đưa ra những quyết định độc lập, mắc sai lầm và 

tạo ra những thay đổi. 

Trách nhiệm 
Chúng tôi có trách nhiệm với khách hàng, người lao động, các nhà đầu 

tư và môi trường tự nhiên và con người nơi chúng tôi hoạt động, và thực hiện 

những lời hứa của chúng tôi. 

Học tập 
Chúng tôi khuyến khích học tập không ngừng nghỉ, tìm kiếm tài năng 

và ưu tiên phát triển con người hướng đến chất lượng công việc và cuộc sống. 

Hiệp lực 
Chúng tôi tin rằng sự thành công từ hiệp lực còn mang lại kết quả tuyệt 
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với hơn rất nhiều so với một cá nhân, tinh thần hợp tác là cốt lõi cho vị thế 

kinh doanh và thành công của chúng tôi trên toàn thế giới. 

Qua giá trị cốt lõi của tập đoàn, người lao động hiểu được những phẩm 

chất được đánh giá là cao quí nhất trong khách sạn. Giá trị cốt lõi ăn sâu trong 

tiềm thức, ngấm vào máu các thành viên trong khách sạn và được thể hiện qua 

hành vi hàng ngày của người lao động. Ngoài ra, giá trị cốt lõi giúp tạo ra sự 

khác biệt giữa khách sạn Angsana Lăng Cô so với các khách sạn, các khu 

nghỉ mát cùng hạng trong khu vực. 

Khách sạn đã làm rất tốt công tác truyền tải và xây đắp lòng tự hào với 

những giá trị sẵn có của công ty trong lòng mỗi người lao động, quán triệt 

tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong nội bộ khách sạn. 

Bộ qui tắc ứng xử  

Bộ quy tắc ứng xử của tập đoàn Banyan Tree thể hiện một nét văn hóa 

đẹp của tập đoàn. Bộ quy tắc quy định các vấn đề về ứng xử trong tập đoàn. 

Khi đã làm việc cho tổ chức thì người lao động không được làm việc hay có 

chân trong hội đồng quản trị của các tổ chức khác. Họ cũng không được góp 

vốn, mua cổ phiếu, trở thành cổ đông của công ty mà tập đoàn có quan hệ làm 

ăn. Những món quà tặng, những lời mời đi du lịch hay ăn uống cũng được 

quy định rất cụ thể. Tập đoàn cũng cấm người lao động này sử dụng quyền 

hạn cá nhân để tác động lên người lao động khác liên quan đến việc chọn nhà 

cung cấp hay đối tác. 

Nhìn chung, những quy tắc này đều nhằm làm cho mọi thứ khó khăn 

hơn khi người lao động đứng trước cám dỗ, giúp họ tránh được tiêu cực. Tất 

cả người lao động khi vào làm cho bất kỳ khách sạn nào thuộc tập đoàn 

Banyan Tree, trong đó có khách sạn Angsana Lăng Cô đều phải ký các cam 

kết là đã đọc và tuân thủ các quy tắc ứng xử của tập đoàn (xem Mẫu tờ khai 

của người lao động – Bộ qui tắc ứng xử công ty ở phụ lục 3) 
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Quy tắc ứng xử cũng là căn cứ để xử lý khi có vi phạm. Khi xử lý sai 

phạm, chọn cách cho thôi việc, thay vì một quyết định đuổi việc, cũng là nét 

văn hóa của tập đoàn trong ứng xử với nhân viên. 

Những quy định đó, quan trọng hơn, giúp khách sạn có được một quá 

trình sàng lọc con người, hướng đến một môi trường làm việc công bằng, lành 

mạnh. Quá trình sàng lọc tạo nên những con người không những không có 

suy nghĩ hay hành động tiêu cực, mà còn cố gắng tránh tiêu cực để vừa giữ uy 

tín bản thân, vừa thăng tiến trong công việc. 

Chỉ số hài lòng của người lao động (ASI – Associate Survey Index) 

Hàng năm, công ty tổ chức 2 đợt khảo sát chỉ số hài lòng của người lao 

động vào tháng 3 và tháng 9. 

Mục đích của việc khảo sát ý kiến người lao động nhằm: 

+ Giúp ban quản lý hiểu được suy nghĩ của người lao động về thực 

trạng môi trường làm việc hiện tại; 

+ Giúp ban quản lý xác định rõ những gì đã làm tốt và những gì cần 

được cải thiện; 

+ Giúp ban quản lý có kế hoạch hành động để làm cho khách sạn trở 

thành một nơi làm việc ngày càng tốt hơn. 

Nội dung bảng khảo sát xoay quanh 14 nhóm câu hỏi chính: thông tin 

và giao tiếp, trao quyền, sự lãnh đạo, phần thưởng & phúc lợi, tinh thần đồng 

đội, sự cam kết, động cơ thúc đẩy, phát triển nghề nghiệp, sự công bằng, quản 

lý kết quả công việc, giám sát, phần bổ sung, giới thiệu, các ý kiến khác. 

Cách thức thực hiện rất đơn giản. Mỗi người lao động sẽ được tập 

đoàn cung cấp một mã pin riêng, máy tính sẽ được thiết lập sẵn và người 

lao động có trách nhiệm truy cập vào trang web của tập đoàn để trả lời 

phiếu khảo sát, đưa ra ý kiến của mình một cách kín đáo và văn minh 

nhất. Toàn bộ ý kiến đóng góp của người lao động sẽ được gửi về tập 

đoàn để tổng hợp kết quả. 
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Sau khi có kết quả khảo sát, ban giám đốc sẽ công khai kết quả khảo sát 

cho toàn thể người lao động khách sạn và yêu cầu từng bộ phận, phòng ban 

đưa ra bản kế hoạch cho 6 tháng tiếp theo nhằm khắc phục những vấn đề còn 

tồn tại, cần cải thiện trong 6 tháng tiếp theo. Những tiêu chí với chỉ số dưới 

80% sẽ phải được cân nhắc trong bản kế hoạch hành động của từng bộ phận. 

Kế hoạch hoạt động sẽ được các bộ phận báo cáo định kỳ với Ban Giám Đốc 

nhằm cải thiện kết quả khảo sát cho đợt tiếp theo.  

Qua hoạt động này, ta thấy được khách sạn luôn chú trọng đến người 

lao động, đánh giá cao ý kiến đóng góp của người lao động và không ngừng 

nỗ lực với mong muốn mang đến môi trường làm việc tốt nhất cho người lao 

động. Người lao động luôn thấy mình được tôn trọng, sẵn sàng đóng góp ý 

kiến nhằm xây dựng khách sạn ngày một phát triển. Khách sạn đã tạo được 

một môi trường làm việc văn hóa, dân chủ và công bằng. 

Nhìn chung, chiến lược, mục tiêu, sứ mệnh của khách sạn được xây 

dựng rõ ràng, có sức thu hút, biểu tượng dễ nhận biết, ban quản lý khách sạn 

tôn trọng trí tuệ và ý kiến của tập thể. 

Bảng 2.13: Đánh giá của người lao động về xây dựng văn hóa khách sạn 

Nội dung 
Rất 
yếu 

Yếu 
Trung 
bình 

Tốt 
Rất 
tốt 

Chiến lược, mục tiêu, sứ mệnh của khách 
sạn được xây dựng rõ ràng, có sức thu hút 

0 0 3 38 39 

Biểu tượng dễ nhận biết 0 0 5 32 43 
Công tác xây dựng thương hiệu tốt 0 0 1 39 40 
Tôn trọng trí tuệ tập thể 0 0 4 35 41 
Chuẩn hóa các quy tắc đạo đức và ứng xử 0 0 2 42 36 
Tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ các giá trị 
văn hóa 

0 0 6 37 37 

(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 7 năm 2013) 



74 

Qua bảng 2.10 đánh giá của người lao động về xây dựng văn hóa khách 

sạn được hai cấp là cấp quản lý và cấp nhân viên đánh giá cụ thể như sau: 

Về chiến lược, mục tiêu, sứ mệnh của khách sạn được xây dựng rõ 

ràng, có sức thu hút được người lao động đánh giá ở mức độ rất tốt có 39 

người chiếm tỷ lệ 48,75%, chiếm gần đến 50% tổng số người được khảo sát, 

38 người đánh giá ở mức độ tốt chiếm tỷ lệ là 47,5% còn lại rất ít đánh giá ở 

mức trung bình có 3 người chiếm tỷ lệ 3,75%. Không có người lao động nào 

đánh giá ở mức độ yếu và rất yếu. 

Về nội dung biểu tượng dễ nhận biết thì có 43 người đánh giá ở mức độ 

rất tốt chiếm tỷ lệ 53,75% chiếm trên 50% tổng số người lao động được khảo 

sát, có 32 người đánh giá ở mức độ tốt chiếm tỷ lệ 40%, có 5 người đánh giá 

ở mức độ trung bình chiếm tỷ lệ 6,25%. Ở mức độ yếu và rất yếu thì không có 

người lao động nào đánh giá. 

Về công tác xây dựng thương hiệu tốt ở khách sạn thì có 40 người lao 

động đánh giá ở mức độ rất tốt chiếm tỷ lệ 50%, đánh giá ở mức độ tốt thì có 

39 người chiếm tỷ lệ 48,75%, có 1 người đánh giá ở mức trung bình chiếm 

1,25%. 

Về tôn trọng trí tuệ tập thể thì được người lao động đánh giá như sau: 

có 41 người đánh giá ở mức rất tốt chiếm tỷ lệ 51,25%; 35 người đánh giá ở 

mức độ tốt chiếm tỷ lệ 43,75% và có 4 người đánh giá ở mức độ trung bình 

chiếm tỷ lệ 5%. Không có người lao động nào đánh giá ở mức yếu và rất yếu. 

Về chuẩn hóa các quy tắc đạo đức và ứng xử thì có 36 người lao động 

đánh giá ở mức độ rất tốt chiếm tỷ lệ 45%, 42 người đánh giá ở mức độ tốt 

chiếm tỷ lệ 52,5% còn 2 người còn lại đánh giá ở mức độ trung bình chiếm tỷ 

lệ 2,5%.  

Về tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ các giá trị văn hóa thì có 37 người 

cùng đánh giá ở mức độ rất tốt và tốt chiếm tỷ lệ 46,25%; còn lại 6 người 
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đánh giá ở mức độ trung bình chiếm tỷ lệ 7,5%. Ở mức độ yếu và rất yếu thì 

không có người lao động nào đánh giá. 

Nhìn chung, chiến lược, mục tiêu, sứ mệnh của khách sạn được xây 

dựng rõ ràng, có sức thu hút, biểu tượng dễ nhận biết, lãnh đạo khách sạn tôn 

trọng trí tuệ tập thể và được người lao động đánh giá khá tốt với  môi trường 

văn hóa dân chủ, tương thân tương ái.  

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 

NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI KHU NGHỈ MÁT ANGSANA LĂNG CÔ 

2.3.1. Đánh giá chung 

a. Thành công 
Khách sạn Angsana Lăng Cô thuộc khu phức hợp Laguna Lăng Cô đã 

trải qua quá trình phát triển trong bối cảnh kinh doanh ngày càng khó khăn, 

cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố 

Đà Nẵng. Vượt qua được những trở ngại ban đầu, khách sạn đã đi vào hoạt 

động vào tháng 2/2013 và đến nay đã có 329 nhân viên. Tất cả đều nhờ ban 

quản lý khách sạn đã sử dụng nhiều hình thức tạo động lực, cụ thể như sau: 

- Khách sạn có hình thức trả lương phù hợp, cơ cấu tiền lương khá hợp 

lý với chính sách phúc lợi tốt.  

- Các hoạt động tinh thần đa dạng và phong phú kết hợp tuyên dương 

khen thưởng cho người lao động xuất sắc hàng tháng.  

- Điều kiện làm việc của khách sạn tốt với cơ sở vật chất tốt, đầy đủ 

trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho công việc, môi trường làm việc 

năng động.  

- Môi trường văn hóa ứng xử trong khách sạn rất tốt: khách sạn có sứ 

mệnh, giá trị cốt lõi rõ ràng; bộ quy tắc ứng xử thể hiện được nét đẹp trong 

văn hóa ứng xử của khách sạn; ban quản lý khách sạn luôn luôn biết lắng 

nghe ý kiến người lao động; duy trì tinh thần tương thân tương ái trong 

khách sạn. 
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- Công tác bổ nhiệm, đề bạt cũng đã được Ban quản lý khách sạn 

quan tâm. 

- Khách sạn có nhiều chương trình đào tạo thiết thực giúp người lao 

động nâng cao năng lực làm việc. 

b. Hạn chế 
- Về công tác tiền lương 

Ở chính sách tiền lương, khách sạn chưa ưu tiên cho cấp nhân viên, chính 

sách lương cho cấp quản lý đã được quan tâm nhưng chưa đủ sức cạnh tranh, 

chưa tiến hành khảo sát lương hàng năm với các khách sạn cùng hạng trong khu 

vực. Mức chi trả tiền lương được xây dựng chưa hợp lý, không dựa trên việc 

đánh giá hiệu quả công việc nhằm tạo động lực cho người lao động. Về cơ cấu 

tiền lương, khách sạn còn thiếu một số khoản phụ cấp hợp lý như phụ cấp thu 

hút, phụ cấp quyền trưởng phòng; thiếu một số khoản phúc lợi cần thiết. 

- Về hoạt động tinh thần 

Đời sống tinh thần của người lao động cần được quan tâm đúng mức 

hơn như: việc khen thưởng phải kịp thời hơn, đa dạng hóa các cuộc thi hơn 

nữa nhằm thu hút sự tham gia của người lao động. 

- Về điều kiện làm việc 

Ngoài những thành công mà khách sạn có được thì bên cạnh đó cũng 

còn có một số hạn chế về giờ làm việc, không gian nghỉ ngơi giữa ca cho 

người lao động, công tác an toàn lao động cần được chú trọng hơn. 

- Về công tác đề bạt/thăng tiến 

Chưa xác định rõ ràng các tiêu chí đề bạt, bổ nhiệm nhân sự và chưa 

chú trọng công tác quy hoạch đội ngũ kế cận dự nguồn để chủ động hơn trong 

việc sắp xếp, sử dụng nguồn nhân lực trong tương lai. 

- Về công tác đào tạo 

Còn hạn chế trong việc xác định nhu cầu đào tạo, sắp xếp thời gian đào 

tạo hợp lý và xây dựng kinh phí đào tạo phù hợp.  
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2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế 

Sau khi phân tích thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy người lao 

động tại khách sạn Angsana Lăng Cô, ta thấy đã có mặt làm được và mặt 

chưa làm được. Nguyên nhân của những hạn chế là do: 

- Các chính sách, biện pháp nhằm tạo động lực cho người lao động được 

khách sạn đề ra khá nhiều nhưng khi triển khai thực hiện thì thực sự chưa được 

ban quản lý khách sạn quan tâm đúng mức, không có những kế hoạch chi tiết cụ 

thể nên việc thực hiện các chính sách này còn rất chung chung, đại khái. 

- Công tác đề bạt ở khách sạn còn mang tính chủ quan, cảm tính, chưa 

được công khai rõ ràng.  

- Khả năng lãnh đạo của cấp quản lý, cụ thể là các trưởng các bộ phận 

chưa phát huy được sức mạnh, do đó chưa đáp ứng tốt yêu cầu mà ban quản 

lý đặt ra. Từ đó, làm cho công tác tạo động lực gặp không ít khó khăn, hiệu 

quả đem lại chưa cao. 

- Khách sạn chưa tiến hành phân tích đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực 

tạo động lực thúc đẩy người lao động. 

- Khách sạn mới đi vào hoạt động tháng 2 năm 2013 nên còn phải hoàn 

thiện nhiều hơn nữa trong công tác tạo động lực cho người lao động. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 

Qua phân tích thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động 

tại khách sạn Angsana Lăng Cô, tác giả nhận thấy ban lãnh đạo khách sạn cần 

có những đánh giá đúng hơn về công tác tạo động lực tại khách sạn. Khách 

sạn cần nghiên cứu lại các chính sách về đãi ngộ cho người lao động trong 

khách sạn. Từ những phân tích thực trạng trên đã chỉ ra những nguyên nhân, 

hạn chế trong tạo động lưc thúc đẩy người lao động tại khách sạn và là cơ sở 

để tác giả đưa ra các giải pháp trong chương 3 nhằm hoàn thiện công tác tạo 

động lực thúc đẩy người lao động tại Khu nghỉ mát Angsana Lăng Cô. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC 

THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI KHU NGHỈ MÁT 

ANGSANA LĂNG CÔ 

 

3.1. MỘT SỐ CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

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

- Về môi trường kinh tế 

Việc Việt Nam trở thành một thành viên của WTO mang lại rất nhiều 

lợi ích, đặc biệt là tăng khả năng thu hút vốn đầu tư và mở rộng hợp tác quốc 

tế ngày càng sâu rộng. Điều này mang lại lợi ích rất lớn đối với các ngành 

kinh tế, trong đó có ngành du lịch. Gia nhập WTO là một điều kiện đặc biệt 

thuận lợi để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn 

bè trên thế giới, từ đó tăng lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam giúp đẩy 

mạnh phát triển ngành du lịch, một ngành mà chúng ta còn thua kém so với 

các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngành Du lịch Việt Nam đã ký 39 

văn bản hợp tác với các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới; thiết lập quan hệ 

bạn hàng và đối tác với trên một nghìn hãng của 60 quốc gia và vùng lãnh 

thổ. Việt Nam tham gia tích cực trong hoạt động của các tổ chức và cơ chế 

hợp tác khu vực và quốc tế về du lịch, như: APEC, ASEM, ASEAN, Tổ chức 

Du lịch Thế giới (UNWTO), Hiệp hội Lữ hành Du lịch châu Á - Thái Bình 

Dương… Du lịch Việt Nam đã tham gia hầu hết các Hội chợ Du lịch khu vực 

và quốc tế lớn; tổ chức nhiều chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại các 

thị trường trọng điểm, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè trên 

thế giới. Năm 2012, số khách quốc tế đến Việt Nam là 6,8 triệu lượt, khách 

nội địa đạt 32,5 triệu lượt. Doanh thu ngành du lịch Việt Nam năm 2009 đạt 
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từ 68.000 đến 70.000 tỷ đồng, 160.000 tỷ đồng năm 2012. Du lịch đóng góp 

5% vào GDP của Việt Nam. 

Laguna Lăng Cô không chỉ thu hút những du khách bản địa mong 

muốn trải nghiệm những tiện nghi sang trọng tại khu nghỉ mát Banyan Tree 

và Angsana Lăng Cô tại Việt Nam mà còn muốn mang đến những khoảnh 

khắc tuyệt vời cho các  khách hàng thân thiết của thương hiệu Banyan Tree và 

Angsana ở khắp nơi trên thế giới về điểm đến du lịch nghỉ dưỡng tuyệt vời 

này tại Việt Nam. Với vị trí độc đáo tại Chân Mây - Vịnh Lăng Cô, dự án khu 

nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô được kỳ vọng trở thành điểm đến nổi tiếng như 

Phuket tại Thái Lan hay Bali tại Indonesia trong tương lai bởi Lăng Cô được 

vinh danh là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Giai đoạn một của 

Laguna Lăng Cô cơ bản hoàn thành với vốn đầu tư 200 triệu USD từ quỹ 

Banyan Tree Indochina Hospitality (Quỹ bất động sản đầu tiên của Tập đoàn). 

Hiện tại chúng ta cũng có thế thấy được khu vực xung quanh Laguna Lăng Cô 

đã và đang dần phát triển rất nhanh từ hệ thống đường sá cho đến các khu đô 

thị mới. Các giai đoạn kế tiếp trong tương lai gần sẽ còn nhiều khách sạn và 

khu dân cư cao cấp được xây dựng tại đây. 

- Về môi trường luật pháp: 

Việt Nam là một nước có tình hình chính trị rất ổn chỉ do một Đảng 

lãnh đạo là Đảng cộng sản Việt Nam cho nên ít xảy ra những cuộc xung 

đột chính trị, là một nước hòa bình, hiếu khách, người dân thân thiện. Đây 

là một cơ hội cực kì thuận lợi cho ngành du lịch, đặc biệt là thu hút khách 

nước ngoài. 

Không chỉ thế, trong những năm gần đây, chính phủ đã ra hàng loạt các 

chính sách để hỗ trợ cho sự phát triển của ngành du lịch. Chính phủ Việt Nam 

đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn xã hội phát huy tiềm năng và 

thế mạnh của đất nước để đẩy mạnh phát triển du lịch. Để đáp ứng lượng 
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khách tăng mạnh, ngành du lịch Việt Nam đã huy động các nguồn lực cả 

trong và ngoài nước để phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực 

du lịch. Du lịch Việt Nam đã tranh thủ được nhiều dự án viện trợ không hoàn 

lại hỗ trợ phát triển ngành. Nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực 

như: phát triển nguồn nhân lực cho du lịch; quy hoạch phát triển du lịch và 

triển khai Luật Du lịch đã được thực hiện có hiệu quả. Cả nước hiện có 243 

dự án đầu từ nước ngoài vào du lịch với số vốn đạt trên 6,7 tỷ đô la Mỹ nhằm 

xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu 

vui chơi giải trí. 

Bộ Văn hóa Thông tin du lịch đang tích cực triển khai, xúc tiến các 

hoạt động quảng bá du lịch của Việt Nam tới bạn bè trên toàn thế giới thông 

qua các phương tiện truyền thông đại chúng như kênh truyền hình BBC, 

thông qua các cuộc tổ chức lễ hội giữa các đất nước, trên các xe taxi ở 

London, tặng quà lưu niệm đặc trưng từng vùng của Việt Nam cho du khách 

tại sân bay,... 

Tổng cục du lịch đang có chương trình kêu gọi giảm giá đồng loạt đối 

với tất cả các Doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành du lịch, để đối phó 

với khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu. Song, du lịch là ngành 

mang tính đồng bộ cho nên không thể giảm giá trong một hoặc hai lĩnh vực 

được mà phải giảm giá đồng bộ trong các lĩnh vực của ngành nhằm thu hút 

khách du lịch quốc tế tới Việt Nam. Cuộc vận động đã diễn ra song không thu 

được kết quả cao. Bên cạnh những chính sách tác động trực tiếp của Nhà 

nước để thúc đẩy phát triển du lịch, còn có những chính sách tác động gián 

tiếp như cố gắng đơn giản hóa những thủ tục nhập cảnh đối với một số nước 

là thị trường khách hàng mục tiêu. Những chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã 

mang đến cơ hội cho các Doanh nghiệp du lịch trong đó có cả khách sạn 

Angsana Lăng Cô. 
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- Về đối thủ cạnh tranh: 

Lĩnh vực kinh doanh khu nghỉ dưỡng ở Lăng Cô, Thừa Thiên Huế chịu 

áp lực từ đe dọa của các gia nhập mới khá là cao. Bởi vì kinh doanh khách sạn 

là lĩnh vực mà quyền chọn lựa của khách hàng là rất cao. Các khách sạn ở 

Lăng Cô - Huế bởi được bao quanh bởi bờ biển dài 3 ki-lô-mét và miền thôn 

quê tươi đẹp của miền Trung, tọa lạc tại Chân Mây, nối liền với vịnh Lăng Cô 

hướng ra biển Đông; đây là một khu vực nổi tiếng với bờ biển nguyên sơ, 

những cánh rừng nhiệt đới và các rặng núi cheo leo lại tiếp giáp với Khu di 

sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận, như Cố đô Huế, phố cổ 

Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Khách sạn Angsana Lăng Cô lại nằm trọn vẹn 

trên vịnh biển hình lưỡi liềm, một địa thế độc đáo tạo nên sự riêng tư hiếm có. 

Cho nên, nơi đây tập trung rất nhiều khu khách sạn nằm rất sát nhau và bạn có 

thể lựa chọn bất kỳ khách sạn nào mà bạn muốn đến. Ở Lăng Cô có thể kể 

đến Lăng Cô Beach Resort, Thanh Tâm Seaside Resort, … Ở Huế có 

Pilgrimate Village Resort & Spa Huế, Vedana Lagoon Resort & Spa Huế, 

Khách sạn & Spa Hương Giang Huế,...đang hoạt động tại đây. Ở Đà Nẵng có 

Intercontinental Đà Nẵng, Novotel Đà Nẵng, Furama Đà Nẵng, Fusion Maia, 

Vinpearl Đà Nẵng, Pullman Đà Nẵng,…. Ở Điện Dương, Quảng Nam có The 

Nam Hải,...Sự lựa chọn lưu trú của khách hàng tại các khu nghỉ mát ở khu 

vực miền Trung Việt Nam là vô cùng đa dạng và phong phú. Do đó, sự cạnh 

tranh trong ngành khá là gay gắt bởi các khách sạn này đa số là ở hạng 3, 4 

sao trở lên nên không có sự khác biệt quá lớn trong những dịch vụ cung cấp 

cho khách hàng. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải tạo ra sự khác biệt độc 

đáo với một nét riêng để có thể tồn tại và phát triển bền vững. 

3.1.2. Định hướng chiến lược phát triển của khách sạn Angsana 

Lăng Cô 

Khách sạn Angsana Lăng Cô định hướng xây dựng khách sạn thành 
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một thương hiệu được công nhận toàn cầu. 

Khách sạn Angsana Lăng Cô đem đến cho khách hàng những dịch vụ 

tốt nhất. Tạo dựng lòng trung thành cũng như niềm tin đối với người lao 

động, khách hàng và chủ sở hữu. 

Tạo một môi trường làm việc đầy hứng thú với lòng nhiệt huyết, đem 

lại cảm giác thú vị cho các thành viên trong Khách sạn Angsana Lăng Cô. 

Duy trì chất lượng dịch vụ nhằm tối đa sự hài lòng của khách, nâng cao 

uy tín của khu nghỉ dưỡng. 

Không ngừng tìm kiếm cơ hội hoàn thiện mình để có thể đáp ứng 

những yêu cầu và mong đợi từ phía khách hàng. Luôn tạo ra những cơ hội cho 

người lao động phát triển thông qua một nền văn hóa huấn luyện và phát triển 

ở Khách sạn Angsana Lăng Cô. 

Đa dạng hóa các dịch vụ bổ sung nhằm kéo dài thời gian lưu trú của 

khách. Mở rộng thị trường khách quốc tế, khai thác hơn nữa thị trường khách 

nội địa, khai thác các chương trình du lịch tham quan của khách. 

Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đối tác, đặc biệt là các đơn vị 

lữ hành, tìm kiếm các thị trường mới nhằm đa dạng hóa nguồn khách. 

Tích cực thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu 

Khách sạn Angsana Lăng Cô. 

3.1.3. Một số yêu cầu đề xuất giải pháp 

Mục tiêu, chiến lược của khách sạn nhằm mục đích định hướng cho khách 

sạn kinh doanh có hiệu quả, phát triển ổn định và đem lại lợi ích cao nhất cho tập 

đoàn và cho người lao động. Chiến lược phát triển của khách sạn là căn cứ để 

xây dựng các giải pháp nhằm tạo động lực thúc đẩy người lao động. Ngược lại, 

các giải pháp này là những minh chứng thuyết phục nhất cho các căn cứ - mục 

tiêu, chiến lược của khách sạn là đúng đắn. Đó là cơ sở để biến mục tiêu, chiến 
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lược thành hiện thực. Các giải pháp tạo động lực thúc đẩy được đưa ra nhằm 

thỏa mãn những nhu cầu hợp lý của người lao động, đem lại cho họ nguồn hứng 

khởi để làm việc hăng say với năng suất lao động cao. 

Có thể nói, nội dung các giải pháp để tạo động lực thúc đẩy người lao 

động phải chấp hành chủ trương, quy định của pháp luật, của ngành khách 

sạn. Bên cạnh đó, các giải pháp tạo động lực phải được cụ thể hóa, tạo điều 

kiện cho những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực thi chiến lược phát triển 

khách sạn đạt kết quả cao nhất. 

Đảm bảo tính khoa học nghĩa là phải xuất phát từ những cơ sở lý 

luận khoa học về quản trị nguồn nhân lực. Từ kết quả thống kê, phân tích, 

đánh giá ở phần thực trạng về các giải pháp hiện tại của khách sạn trong 

việc tạo động lực cho người lao động. Các giải pháp được đề nghị phải 

đảm bảo tính kế thừa giải pháp cũ của khách sạn đồng thời kế thừa những 

giải pháp, kinh nghiệm của các đơn vị khác. Phát huy những hiệu quả mà 

khách sạn đã đạt được, sáng tạo nhưng không trùng lặp với những giải 

pháp đã thực hiện. Từ các kết quả điều tra, thống kê, các nhà quản trị xác 

định được nhu cầu thực tế, đặc thù của người lao động để xác định các 

loại giải pháp, mức độ ưu tiên và những đối tượng nào thích hợp với mỗi 

giải pháp. 

Trong quá trình thực hiện công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động, 

cần phải có sự phối, kết hợp giữa cấp trên và cấp dưới, giữa các bộ phận trong 

khách sạn nhằm sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Mỗi giải pháp phải được áp dụng trong những phạm vi, không gian, 

thời gian rõ ràng, đảm bảo áp dụng được thống nhất trong toàn khách sạn, 

không phân biệt đối tượng để đảm bảo tính công bằng. 
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3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

3.2.1 Hoàn thiện công tác tiền lương 

a. Hoàn thiện chính sách tiền lương 

- Như đã phân tích ở phần thực trạng về chính sách tiền lương, vẫn còn 

có một số người lao động trong đó có cấp quản lý cho rằng chính sách này 

chưa công bằng, chưa thực sự cạnh tranh. Thực tế, khách sạn đã rất chú trọng 

đến chính sách lương của cấp quản lý. Tuy nhiên, khách sạn cũng cần cân 

nhắc lại mức lương cho cấp quản lý hợp lý hơn đảm bảo tính cạnh tranh nhằm 

giữ chân đội ngũ quản lý giỏi, tránh hiện tượng nhảy việc tràn lan thường thấy 

ở các khách sạn. Một khi đội ngũ quản lý ổn định thì khách sạn mới có thể 

phát triển ổn định và bền vững.  

- Chính sách lương chưa ưu tiên cho cấp nhân viên. Bên cạnh việc duy 

trì chính sách trả lương ưu tiên cho cấp quản lý, khách sạn cũng cần cân nhắc 

điều chỉnh mức lương cho cấp nhân viên hợp lý hơn nhằm tạo động lực cho 

người lao động làm việc hiệu quả hơn, gắn bó lâu dài hơn với khách sạn. Cấp 

nhân viên đóng một vai trò không kém phần quan trọng trong việc hiện thực 

hóa các mục tiêu đề ra của tổ chức.  

- Qua kết quả khảo sát lương so với các khách sạn cùng hạng ở 

bảng 2.3, tác giả thấy mức lương bình quân của người lao động làm việc 

tại khách sạn Angsana Lăng Cô còn thấp hơn rất nhiều so với các khu 

nghỉ mát cao cấp cùng hạng. Tác giả đề xuất khách sạn cần tiến hành khảo 

sát lương mỗi năm một lần nhằm có sự điều chỉnh hợp lý mức lương cho 

người lao động, cho từng vị trí cụ thể. Qua đó, xây dựng và điều chỉnh 

mức lương cho phù hợp. Mức lương cạnh tranh sẽ giúp việc thu hút nhân 

lực có kinh nghiệm và tay nghề cao từ những khu nghỉ mát cùng hạng sẽ 

trở nên dễ dàng hơn. 
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Bảng 3.1: Bảng khảo sát lương tại các khách sạn cùng hạng 

MẪU BẢNG KHẢO SÁT LƯƠNG HÀNG NĂM 

(KHÁCH SẠN ANGSANA LĂNG CÔ) 

Tên Khách Sạn  
Vị Trí Angsana 

Lăng Cô 
The  

Nam Hai 
Intercontinental  
Đà Nẵng 

 
Ghi chú 

Bộ phận nhà hàng 
1………. 
2……… 

    

Bộ phận buồng phòng 
1………. 
2……… 

    

Bộ phận lễ tân 
1………. 
2……… 

    

Bộ phận …… 
1………. 
2……… 

    

 

- Ngoài ra, khách sạn nên xây dựng một mức lương bằng nhau cho 

cùng một vị trí có tính chất công việc như nhau nhằm tránh mâu thuẫn nội bộ 

khi có sự so sánh lương giữa hai vị trí đó. 

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

Việc xác định mức chi trả lương cần thực hiện dựa trên những thông 

tin: mức lương tối thiểu chung do nhà nước qui định, mức lương của vị trí đó 

tại các khu nghỉ mát cùng hạng, kết quả đánh giá hiệu quả công việc dựa trên 

các tiêu chí trong bảng mô tả công việc.  

+ Bảng mô tả công việc mẫu được xây dựng như ở bảng 3.2. 
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Bảng 3.2: Bảng mô tả công việc mẫu 

Tên khách sạn 

     BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
A. VỊ TRÍ  

Chức danh : 
Cấp bậc :   

Bộ phận :   
Mục đích công việc: 

B. BÁO CÁO 

 
 

 

 

 

C. CÔNG VIỆC CHÍNH/TIÊU CHÍ CHÍNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ 

D. NHIỆM VỤ CHUNG 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

E. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
 

Như vậy, bảng mô tả công việc được xây dựng sẽ cho biết người lao 

động sẽ báo cáo cho ai, phải làm gì, làm như thế nào và cần được xây dựng một 

cách chi tiết, đầy đủ, hiệu quả. Bảng mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc 

được xây dựng cho từng chức danh cụ thể. Tham khảo bảng mô tả và tiêu 

chuẩn công việc Trợ lý trưởng phòng nhân sự ở Phụ lục 4. 

+ Xây dựng bảng đánh giá hiệu quả công việc theo thang điểm từ 0 đến 4  

Trưởng phòng nhân sự 

Trợ lý trưởng phòng nhân sự 

NV nhân sự và thư ký nhân sự 
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0 1 2 3 4 
 

Kém 
 

 
Dưới mức yêu 
cầu công việc 

Đạt yêu cầu 
công việc 

Vượt yêu cầu 
công việc 

Xuất sắc 

Hiệu quả 
công việc 
thấp hơn 

yêu cầu và 
tiêu chuẩn 
tối thiểu. 
Cần cải 

thiện ngay 
lập tức và 
kịp thời để 
đáp ứng 
được yêu 
cầu công 

việc. 

Hiệu quả công 
việc không ổn 
định, cần sự 

liên kết 
và/hoặc cần 

cải thiện. 
Thông tin 

phản hồi về 
hiệu quả công 
việc và nỗ lực 
nhằm củng cố 
năng lực có 

thể là công cụ 
để đạt được 
thành công. 

Nhân viên đáp 
ứng các tiêu 
chuẩn mong 
đợi. Hiệu quả 

công việc 
được duy trì 
ổn định, đáng 
tin cậy, nhất 

quán, ít cần sự 
giám sát. 

Hiệu quả 
công việc rõ 
ràng và nhất 
quán vượt sự 
kỳ vọng ở tất 
cả mọi lĩnh 

vực. 

Nhân viên 
thể hiện 

khả năng & 
năng lực 
vượt trội 

qua kết quả 
công việc 
đạt được và 
được công 
nhận như là 
một người 
lãnh đạo 
hoặc cố 

vấn. 

 

Tỉ lệ điểm đánh giá hiệu quả công việc = Tổng điểm đánh giá/tổng số 
các tiêu chí đánh giá theo mẫu bên dưới: 

STT 
Các yêu tố đánh giá/Các tiêu chí 

đánh giá then chốt 
(dựa trên Bảng mô tả công việc) 

Các nhận xét về 
hiệu quả công việc 

Điểm 
đánh giá 

1    
2    
3 …   
Tỉ lệ điểm đánh giá hiệu quả công việc = Tổng điểm đánh 
giá/Tổng các yếu tố đánh giá 

 

 

+ Đề xuất mức trả lương dựa trên kết quả đánh giá tổng thể hiệu quả 

công việc: 
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Hạng Điểm Mô tả 
Đề xuất mức chi trả thêm 

(triệu đồng) 

A > 3.5 Xuất sắc 1 

A 2.6 to 3.5 Vượt yêu cầu công việc 0.8 

B 1.6 to 2.5 Đạt yêu cầu công việc 0.5 

C 1.0 to 1.5 Dưới mức yêu cầu công việc 0 

C < 1.0 Kém 0 
 

c. Hoàn thiện cơ cấu tiền lương 

- Hiện nay, việc phụ cấp kinh doanh của khách sạn được chia đều cho 

toàn bộ người lao động không kể thâm niên kinh nghiệm, không phân biệt cấp 

bậc. Theo tác giả, khách sạn nên tính theo thâm niên, phân chia hợp lý dựa 

trên thâm niên để khuyến khích người lao động gắn bó với khách sạn.  

Số ngày làm 

việc (ngày) 
Điểm Ghi chú 

1800 1.50 

720 – 1800 1.25 

< 720 1.00 

Áp dụng cho toàn bộ nhân viên 

 
 

Ghi chú: Số tiền tương ứng với 1 điểm sẽ được căn cứ vào phần trăm 

phí phục vụ hàng tháng (5%) chia cho tổng số điểm của toàn bộ nhân viên. 

- Mặc khác, khách sạn cần bổ sung thêm khoản phụ cấp trách nhiệm và 

các khoản thưởng nhằm tạo động lực thúc đẩy người lao động hoàn thành tốt 

công việc của mình. Cụ thể như sau:  

+ Người lao động sẽ được cộng thêm một khoản phụ cấp trong các 

trường hợp đảm nhiệm công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hơn hoặc đảm 

nhiệm công tác quản lý nhưng không thuộc chức danh quản lý do bổ nhiệm 

hoặc do tuyển dụng.  
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Công việc đảm nhiệm 
Số tiền phụ cấp 

 (triệu đồng) 
Ghi chú 

Cấp quản lý trở lên 1,5  

Cấp trợ lý/giám sát 1,0  
 

+ Trong những trường hợp bị xử lý kỷ luật (có biên bản kèm theo), 

không tham gia các hoạt động của khách sạn tổ chức, người lao động sẽ bị trừ 

đi một khoản phụ cấp hàng tháng. Tùy thuộc mức độ vi phạm mà số phần tiền 

bị khấu trừ khác nhau. Phụ cấp kinh doanh sẽ không được tính với các ngày 

nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ hàng tuần và nghỉ không lương. 

-  Mặc khác, ngoài những khoản phúc lợi ở người lao động được hưởng 

thì khách sạn nên áp dụng thêm một số khoản phúc lợi tự nguyện khuyến 

khích người lao động làm việc, an tâm công tác và gắn bó với khách sạn 

nhiều hơn như: 

+ Nghỉ với lý do đặc biệt và hưởng nguyên lương: người lao động được 

hưởng nguyên lương trong các trường hợp đặc biệt sau: 

Nội dung Đề xuất Ghi chú 

Nghỉ sinh nhật 1 ngày Hưởng nguyên lương 

Tứ thân phụ mẫu, vợ 

chồng, con cái mất 5 ngày 

Áp dụng đối với người lao động có 

hộ khẩu thường trú ngoài địa phận 

Đà Nẵng- Huế- Lăng Cô 

Con chào đời 
1 ngày 

Áp dụng đối với nhân viên nam 

trong khách sạn 
 

+ Ngoài ra, khách sạn nên có các khoản phúc lợi cho người lao động 

vào các dịp lễ, ốm đau, tang chế, hiếu hỉ cụ thể như sau: 
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Nội dung phúc lợi Đề xuất Ghi chú 
Tết Dương Lịch (Mồng 1/1) 200.000 VNĐ/người lao 

động 
 

Ngày 30/4 và 1/5 200.000 VNĐ/người lao 
động 

 

Ngày Quốc Khánh (2/9) 200.000 VNĐ/người lao 
động 

 

Tết Âm Lịch Phần quà trị giá 500.000 
VNĐ/người lao động 

 

Tết Trung Thu (Quốc tế 
thiếu nhi) Phần quà trị giá 200.000 

VNĐ/cháu 

+ Con ruột dưới 
14 tuổi 
+ Cha và mẹ làm 
cùng công ty chỉ 
tính một người 

Ngày 20/10 & 8/3 200.000 VNĐ/người lao 
động nữ 

Có hoạt động kèm 
theo 

Đám tang tứ thân phụ mẫu, 
vợ chồng, con cái 

1.000.000 VNĐ/trường 
hợp &  Lẵng hoa 

200.000 VNĐ 

Chỉ áp dụng cho 
vợ hoặc chồng 
nếu cả hai cùng 
làm trong công ty 

Đám cưới người lao động 
1.000.000 VNĐ/trường 

hợp &  Lẵng hoa 
200.000 VNĐ 

Chỉ áp dụng cho 
vợ hoặc chồng 
nếu cả hai cùng 
làm trong công ty 

Thăm ốm đau người lao 
động 

500.000 VNĐ/trường 
hợp 

Chỉ áp dụng với 
trường hợp nhập 
viện 

Thăm thai sản 
1.000.000 VNĐ/trường 

hợp  & Lẵng hoa 
200.000 VNĐ 

Chỉ áp dụng cho 
vợ hoặc chồng 
nếu cả hai cùng 
làm trong công ty 

Người lao động can đảm 200.000 VNĐ/người lao 
động 

 

Người lao động trung thực 200.000 VNĐ/người lao 
động 
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- Bổ sung một số khoản phụ cấp 

Khách sạn Angsana Lăng Cô nên bổ sung các khoản sau: Phụ cấp thu 

hút, phụ cấp cho quyền trưởng phòng tương đương như cấp trưởng. 

  Phụ cấp thu hút là khoản phụ cấp trả cho người lao động nhằm thu hút 

người lao động công tác tại những vị trí đang khan hiếm trên thị trường lao 

động hoặc những vị trí mà khách sạn Angsana Lăng Cô gặp phải khó khăn 

trong tuyển dụng. Mức và thời gian áp dụng phụ cấp thu hút do ban quản lý 

khách sạn quyết định. Mức phụ cấp sẽ được điều chỉnh dựa trên thị trường lao 

động và tình hình khan hiếm nhân sự cho từng giai đoạn cụ thể.  

Trả phụ cấp quyền trưởng phòng tương đương như cấp trưởng. Việc trả 

lương như vậy sẽ đảm bảo công bằng cho cấp phó phụ trách công việc của 

phòng. Nhờ vậy, họ mới dốc toàn bộ tâm trí của mình để hoàn thành tốt công 

việc được giao, bên cạnh việc chứng tỏ năng lực của mình trong giai đoạn 

được thử thách. 

3.2.2. Cải tiến các hoạt động tinh thần 
Tạo động lực thúc đẩy người lao động bằng cách phong phú hóa các 

hoạt động tinh thần bao gồm những nội dung: 

Thúc đẩy các hoạt động tinh thần: cải tiến hình thức và công khai tiêu 

chuẩn quyền lợi về tham quan, trợ cấp, thăm hỏi, động viên đau ốm, hiếu, hỉ, 

tổ chức sinh nhật, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ làm phong phú 

đời sống văn hóa tinh thần cán bộ, người lao động. Tổ chức kỷ niệm những 

cột mốc quan trọng trong đời sống riêng của mỗi người lao động như đính 

hôn, đám cưới, sinh nhật, sinh con và nhiều dịp lễ khác như ngày 8/3; 20/10; 

1/6…quan tâm chia sẻ với người lao động khi họ ốm đau hay khi mất đi 

người thân, gặp biến cố hay những tai họa khác trong đời. 

Cần khuyến khích cho người lao động thấy được vị trí, vai trò làm chủ, 

tăng quyền tự quyết cho họ trong công việc. Có như vậy, họ mới coi công 

việc của khách sạn như chính công việc nhà của mình. 



93 

Đa dạng hóa các cuộc thi từ chuyên môn (như người lao động lễ tân 

giỏi, vua đầu bếp…) đến Văn – Thể - Mỹ để thu hút đông đảo người lao động 

tham gia. 

Khách sạn cũng nên xây dựng bầu không khí thân thiện hợp tác như là: 

hằng quý khách sạn nên tổ chức các buổi tọa đàm giữa lãnh đạo và người lao 

động nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin về những vấn đề trong cuộc sống, công 

khai minh bạch về các chế độ, chính sách, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến 

kiến nghị của người lao động phải khách quan, chính xác, kịp thời. 

Khách sạn cũng nên có khen thưởng đột xuất kịp thời nhằm động viên 

người lao động có thành tích cao trong công tác. Có thể kết hợp việc này 

trong cuộc họp nhân viên  hàng quý, không để đến cuối năm rồi khen thưởng. 

Đồng thời, khách sạn phải chú ý công nhận và khen thưởng những người lao 

động nhằm trong diện người lao động xuất sắc, luôn hoàn thành nhiệm vụ và 

gắn bó với khách sạn. 

Bên cạnh đó, khách sạn cũng cần chú ý đến việc đảm bảo cho người lao 

động được nghỉ đúng giờ, đủ phép theo chế độ. Để tạo điều kiện cho người lao 

động được nghỉ ngơi, có thời gian sum họp với gia đình, khách sạn nên làm việc 

theo chế độ 5 ngày/tuần, 8 tiếng/ngày. Điều này rất cần thiết đối với người lao 

động vì sau thời gian nghỉ ngơi người lao động quay trở lại công việc với một 

tinh thần phấn chấn, gia tăng tính sáng tạo và cải thiện hiệu suất công việc. 

3.2.3. Cải thiện toàn diện điều kiện làm việc cho người lao động 

a. Giảm giờ làm 
Hiện tại người lao động đang làm việc một ngày 9.5 tiếng và một tuần 

48 giờ, chưa kể thời gian di chuyển (2,5 tiếng cả đi và về đối với người lao 

động văn phòng có nhà ở Huế và Đà Nẵng; 1 tiếng 15 phút đi và về đối với 

người lao động được công ty cung cấp nhà ở tại Lăng Cô). 

Áp lực công việc hàng ngày khiến người lao động mệt mỏi, không đủ 

sức khỏe để tái sản xuất sức lao động, hiệu quả công việc mang lại không cao. 
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Tác giả đề xuất giảm giờ làm 1 ngày xuống còn 8 tiếng, 1 tuần làm 40 

giờ. Mỗi người lao động được nghỉ 2 ngày một tuần. Nếu làm được như vậy, 

người lao động sẽ có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đủ năng lượng và sức khỏe 

để bắt đầu tuần làm việc mới. Hơn nữa, thời gian nghỉ cuối tuần dài giúp 

người lao động ở xa có điều kiện về thăm nhà. Điều kiện làm việc cải thiện là 

một trong những yếu tố quan trọng giúp giữ chân người lao động, khích lệ họ 

làm việc hăng say hơn. 

b. Bố trí thêm phòng nghỉ ngơi giữa ca cho người lao động 
Công ty nên chọn một không gian phù hợp làm không gian nghỉ ngơi, giải 

lao cho người lao động giữa mỗi ca làm việc. Mỗi người lao động giữa mỗi ca 

làm việc có thể dành ra 15 phút nghỉ ngơi tại phòng, uống café và ăn bánh nhẹ. 

Các loại thức uống và bánh kẹo nên được chuẩn bị chu đáo nhằm đem lại cho 

người lao động một mội trường làm việc hoàn hảo nhất, khiến tinh thần người 

lao động phấn chấn, thư thái để tiếp tục công việc hiệu quả hơn. 

c. Xây dựng khu nhà ở người lao động gần khách sạn 
Tác giả đề xuất công ty nên đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động 

gần khách sạn nhằm: 

+ Giảm chi phí thuê khách sạn tại Lăng Cô; 

+ Giảm thời gian di chuyển khiến người lao động mệt mỏi; 

+ Giảm chi phí xe đón tiễn người lao động. 

Khu nhà ở cho người lao động nên được xây dựng cách khách sạn 4km 

nhằm đảm bảo các hoạt động của người lao động không ảnh hưởng đến khách 

sạn và thời gian di chuyển đến nơi làm việc hợp lý, thuận tiện. Bên cạnh đó, 

khu nhà ở cho người lao động nên bố trí riêng biệt 2 khu: khu nam và khu nữ 

nhằm đảm bảo tính an ninh và trật tự. Thêm vào đó, phòng ở sẽ được phân bổ 

theo cấp bậc để đảm bảo chế độ phúc lợi được rõ ràng: 

++ Cấp bậc nhân viên: 2 người/1 phòng 

++ Cấp bậc quản lý: 1 người/1 phòng 
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d. Công tác an toàn lao động 
Khách sạn cần đảm bảo an toàn đối với một số bộ phận như: 

- Bộ phận giải trí: nên có các khóa tập huấn hằng năm về công việc 

cứu hộ, cứu nạn. Nên tăng cường tuyển thêm nhân sự phụ trách hồ bơi, bãi 

biển. Bởi vì, bên cạnh nhiều hoạt động vui chơi giải trí trên biển, khách sạn 

còn có hồ bơi dài 300m. Việc thiếu nhân lực ở bộ phận giải trí để giám sát hồ 

bơi và bãi biển tạo tâm lý không an toàn cho du khách khi vui chơi giải trí. 

- Bộ phận bếp: cần phải được tập huấn thường xuyên về vệ sinh an 

toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ trong khu vực bếp. 

Ngoài ra, toàn bộ người lao động trong khách sạn cần phải tham gia lớp 

tập huấn cấp chứng chỉ về an toàn phòng chống cháy nổ trong toàn khách sạn. 

Nên thành lập đội chuyên trách về phòng chống cháy nổ, chịu trách nhiệm 

hướng dẫn cho toàn thể người lao động trong khách sạn khi có sự cố xảy ra. 

Mỗi bộ phận cần cử một đại diện trong đội chuyên trách để có thể kịp thời 

phổ biến thông tin đến các thành viên trong bộ phận mình. 

3.2.4. Hoàn thiện công tác đề bạt/thăng tiến 
Như chúng ta đã biết, sự ra đi của người lao động chỉ vì họ không có cơ 

hội thăng tiến tại khách sạn là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất 

buộc các khách sạn phải dành nhiều sự quan tâm hơn đến việc cho phép người 

lao động thay đổi vị trí làm việc của mình. Đây cũng là phần quan trọng trong 

chiến lược nhân sự của những khách sạn biết chăm lo đến yếu tố con người và 

muốn giảm thiểu tỷ lệ thất thoát người tài. Đối với khách sạn Angsana Lăng 

Cô, để tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội được thăng tiến một cách 

hợp lý,  tác giả đề xuất một số giải pháp sau: 

- Xây dựng các tiêu chí rõ ràng và nhất quán trong công tác đề bạt, bổ 

nhiệm nhân sự để người lao động biết rõ và có hướng phấn đấu vì mục tiêu 

của bản thân và của khách sạn. Việc đề bạt hay bổ nhiệm phải gắn với hiệu 

quả của công việc, năng lực công tác và đạo đức tác phong của mỗi người 
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người lao động. Có như vậy thì đội ngũ nhân sự kế cận mới có đủ tâm và tầm 

làm việc hiệu quả, đem lại sự hưng thịnh cho khách sạn đồng thời tạo được sự 

đồng thuận, nể trọng của toàn thể người lao động.  

- Đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch đội ngũ kế cận dự nguồn để 

chủ động hơn trong việc sắp xếp, sử dụng nguồn nhân lực trong tương lai; tạo 

điều kiện cho người lao động thăng tiến hợp lý bằng cách:  

+ Thiết lập danh sách các vị trí công việc, chức danh cần quy hoạch và 

xác định số lượng người dự bị cho từng vị trí. Đồng thời dự đoán thời gian 

cần thay thế cho từng vị trí cụ thể và khả năng thay thế; 

+ Căn cứ vào nguồn nhân lực hiện có, tiến hành xem xét, đánh giá và 

lựa chọn những cá nhân đáp ứng yêu cầu công việc cần quy hoạch; 

+ Xác định nội dung, chương trình và lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

lực lượng kế cận; 

+ Thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng lực lượng kế cận theo kế 

hoạch nhằm đảm bảo lực lượng này sẽ đáp ứng tốt công việc sẽ đảm nhận 

trong tương lai; 

+ Tiến hành bố trí, bổ nhiệm, đề bạt kịp thời để thay thế những người 

không đáp ứng yêu cầu công việc hoặc những người đã nghỉ việc, chuyển 

công tác… 

- Nên công khai danh sách quy hoạch lực lượng kế cận bởi đây chính là 

nguồn động lực lớn để người lao động không ngừng trau dồi kiến thức, hoàn 

thiện kỹ năng công tác. 

Để thực hiện được nội dung trên, hàng năm các trưởng bộ phận phải 

đánh giá nhân viên của mình trên cơ sở bảng 3.3. 

Việc này được đưa ra bàn với ban quản lý khách sạn và ban quản lý 

tiếp tục đánh giá các trưởng bộ phận. Quy trình này cần thiết phải được tiến 

hành định kỳ hàng năm ở tất cả các bộ phận. Bảng đánh giá và quy hoạch 

nhân sự sẽ được lưu giữ ở bộ phận nhân sự.  



97 

Bảng 3.3: Mẫu quy hoạch nhân sự 

Năm: 

Họ 
và 
tên 

Chức 
danh 

Bộ 
phận 

Năm 
sinh 

Ngày 
bắt đầu 

làm 
việc 

Thâm 
niên ở 
vị trí 
hiện 
tại 

Trình độ Đánh giá 
Vị trí 
quy 

hoạch 

Kế 
hoạch 
hành 
động 

      
Văn 
hóa 

Chuyên 
môn 

nghiệp 
vụ 

Ngoại 
ngữ 

Khác 
Năng 
lực 

Hiệu 
quả 
công 
việc 

Phẩm 
chất 
đạo 
đức 
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3.2.5 Hoàn thiện công tác đào tạo 

Nhìn chung, về công tác đào tạo tại khách sạn khá tốt nhưng bên cạnh 

đó khách sạn cần hoàn thiện thêm một số nội dung sau: 

a. Cần đánh giá lại nhu cầu đào tạo, xác định đúng nhu cầu đào tạo 

Nhu cầu đào tạo chỉ tồn tại khi người lao động thực sự thiếu kiến thức và 

kỹ năng làm việc, nhu cầu đào tạo không có thật khi người lao động đã thành 

thạo công việc và công việc đó không đòi hỏi sự nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. 

Hoàn toàn không nên đào tạo cái mà người lao động không thực sự cần. 

Việc đánh giá nhu cầu đào tạo không những giúp giảm chi phí mà còn 

giúp công ty có cái nhìn rộng hơn về việc đánh giá công việc người lao động. 

Đánh giá nhu cầu đào tạo chính là quá trình thu thập thông tin và phân tích 

thông tin để làm rõ hơn nhu cầu cải thiện kết quả thực hiện công việc và xác 

định đào tạo có phải là giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc, khả năng phát 

triển với từng người lao động cụ thể. 

b. Phối hợp với các bộ phận để sắp xếp thời gian đào tạo hợp lý 

Thời gian đào tạo hợp lý giúp người lao động có cơ hội tham gia khóa đào 

tạo mình muốn một cách trọn vẹn, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo. 

Ngoài ra, khách sạn còn nên thiết lập rõ ràng về kinh phí đào tạo cho 

một năm đối với cấp quản lý và cấp nhân viên. 

Bảng 3.4: Chi phí đào tạo 

Chỉ tiêu Đối tượng đào tạo Năm 2013 

Cấp quản lý 4 
Số người được đào tạo 

Cấp nhân viên 15 

Cấp quản lý 13.850 
Chi phí đào tạo  cho một người (đồng) 

Cấp nhân viên 1.460 

Tổng chi phí (USD) 15.310 
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Bên cạnh đó, là mức chi phí và thời gian ràng buộc 

Bảng 3.5: Bảng mức hỗ trợ và thời gian ràng buộc 

Mức hỗ trợ Thời gian ràng buộc 

Dưới 2 triệu 03 tháng 

Từ 2 triệu đến dưới 5 triệu 06 tháng 

Trên 5 triệu đến dưới 10 triệu 1 năm 

Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu 1 năm 06 tháng 

Từ 15 triệu đến dưới 20 triệu 2 năm 

Từ 20 triệu đến dưới 25 triệu 2 năm 06 tháng 

Trến 30 triệu 3 năm 

 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

Trong chương 3, tác giả đã đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm góp 

phần vào công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động tại khu nghỉ mát 

Angsana Lăng Cô trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

- Hoàn thiện công tác tiền lương 

+ Hoàn thiện chính sách tiền lương hợp lý 

+ Hoàn thiện việc xác định mức chi trả tiền lương 

+ Hoàn thiện cơ cấu tiền lương  

- Cải tiến các hoạt động tinh thần bằng cách làm phong phú hóa các hoạt 

động tinh thần cho người lao động. 

- Cải thiện toàn diện điều kiện làm việc bằng việc: 

+ Giảm giờ làm cho người lao động xuống còn 40 tiếng/tuần 

+ Bố trí phòng nghỉ ngơi hợp lý cho người lao động 

+ Xây dựng khu nhà ở cho người lao động gần khách sạn nhằm giảm 
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thời gian di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, đảm bảo sức 

khỏe giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn.   

+ Chú trọng hơn nữa công tác an toàn trong lao động.  

- Hoàn thiện hơn nữa công tác đề bạt trong khách sạn bằng việc: 

+ Xây dựng các tiêu chí rõ ràng và nhất quán trong công tác đề bạt, bổ 

nhiệm nhân sự. 

+ Chú trọng công tác quy hoạch đội ngũ kế cận dự nguồn để chủ động 

hơn trong việc sắp xếp, sử dụng nguồn nhân lực trong tương lai. 

+ Công khai danh sách quy hoạch lực lượng kế cận, tạo nguồn động lực 

lớn để người lao động không ngừng trau dồi kiến thức, hoàn thiện kỹ năng 

công tác của mình.  

- Hoàn thiện công tác đào tạo bằng cách: 

+ Đánh giá lại nhu cầu đào tạo, xác định đúng nhu cầu đào tạo. 

+ Sắp xếp thời gian đào tạo hợp lý. 

Những giải pháp này với mục đích làm công tác tạo động lực tại khách 

sạn càng hiệu quả hơn, đáp ứng được định hướng phát triển của khách sạn 

trong thời gian tới.  
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KẾT LUẬN 

 
Tạo động lực thúc đẩy người lao động là một vấn đề có vai trò ngày 

càng trở nên quan trọng trong chính sách nhân sự của mỗi doanh nghiệp. 

Chính vì vậy, công tác tạo động lực người lao động được thực hiện tốt sẽ thúc 

đẩy người lao động hăng say làm việc, cố gắng phấn đấu nâng cao hiệu quả 

kinh doanh của khách sạn. Mặc khác, khi chính sách tạo động lực của khách 

sạn hợp lý, thỏa mãn những nhu cầu của người lao động sẽ làm cho người lao 

động yên tâm làm việc, gắn bó hơn với khách sạn. 

Trong chương 1, tác giả đã trình bày khái quát, hệ thống hóa các vấn đề 

cơ sở lý luận liên quan đến tạo động lực thúc đẩy người lao động theo xu 

hướng mới như một quá trình quản trị, ý nghĩa của công tác này đối với các 

hoạt động nguồn nhân lực và toàn bộ hoạt động của khách sạn. 

Chương 2, tác giả đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng và nêu 

những nguyên nhân, hạn chế các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực 

thúc đẩy người lao động tại khách sạn, từ đó tìm ra những giải pháp tạo động 

lực thúc đẩy người lao động phù hợp, khả thi với khách sạn. 

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi những khiếm 

khuyết thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và 

các nhà khoa học để luận văn có thể hoàn thiện hơn. 

Tác giả xin chân thành cảm ơn quý thầy cô của Đại học Đà Nẵng và 

Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng, các đồng nghiệp và lãnh đạo khu nghỉ mát 

Angsana Lăng Cô đã giúp đỡ trong quá trình nghiên cứu học tập, đặc biệt là 

thầy PGS.TS. Võ Xuân Tiến đã tận tình chỉ dẫn cho tác giả trong suốt thời 

gian nghiên cứu hoàn thành luận văn này. 
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PHỤ LỤC 
PHỤ LỤC 1 

         Mã phiếu: 

PHIẾU KHẢO SÁT 

 

Xin chào Anh(chị)! 
 

Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Ngọc, học viên cao học của trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, đang thực hiện đề tài tốt nghiệp: “Tạo động lực 

thúc đẩy người lao động tại khu nghỉ mát Angsana Lăng Cô". Tôi xin đảm 

bảo, kết quả của cuộc điều tra này chỉ sử dụng cho việc thực hiện đề tài tốt 

nghiệp, không dùng vào bất kì một mục đích nào khác. 

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh (chị). 

I. Tìm hiểu về công việc. 

 Anh chị vui lòng đánh dấu “X” vào các phương án thích hợp với lựa 

chọn của mình trong các phát biểu sau với quy ước:  
 

1 2 3 4 5 
 

Rất tốt 

 

Tốt Trung bình Yếu Rất yếu 

 

Trả lời STT  

Tiêu thức đánh giá 5 4 3 2 1 

1 Chính sách tiền lương được quy định hợp lý, công bằng      

2 Mối quan hệ giữa tiền lương với mức độ hoàn thành công 

việc hợp lý 

     

3 Mối quan hệ giữa tiền thưởng và thành tích tương xứng      

4 Định kỳ tăng lương là hợp lý      



 

5 Chính sách phúc lợi hợp lý, công bằng      

6 Cơ cấu tiền lương là hợp lý      

7 Chính sách khen thưởng của khách sạn là công bằng      

8 Hình thức khen thưởng của khách sạn phong phú      

9 Được tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe, 

văn nghệ, thể thao  

     

10 Lãnh đạo quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của nhân 

viên 

     

11 Được động viên, kích thích để sáng tạo trong công việc      

12 Nhân viên được đối xử công bằng, không phân biệt      

13 Anh chị hài lòng với điều kiện làm việc      

14 Chiến lược, mục tiêu, sứ mệnh của khách sạn được xây 

dựng rõ ràng, có sức thu hút 

     

15 Biểu tượng dễ nhận biết       

16 Công tác xây dựng thương hiệu tốt      

17 Tôn trọng trí tuệ tập thể      

18 Chuẩn hóa các quy tắc đạo đức và ứng xử      

19 Tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ các giá trị văn hóa      

20 Chính sách thăng tiến đề bạt công bằng      

21 Chính sách đào tạo hợp lý      

22 Chương trình đào tạo theo yêu cầu công việc      

23 Anh (Chị) được đào tạo các kỹ năng cần thiết      

24 Các hình thức đào tạo hợp lý      

 

 

 

 



 

II. Một số thông tin về cá nhân 

1. Anh/chị thuộc cấp bậc nào? 

 Cấp bậc 1   Cấp bậc 3 

 Cấp bậc 2 Cấp bậc 4 và 5 

2. Anh/chị thuộc giới tính nào? 

 Nam Nữ 

3. Anh/chị công tác tại bộ phận nào? 

 Khối văn phòng Nhà hàng 

 Buồng phòng  Kỹ thuật 

 Lễ tân  Spa và Gallery 

               An ninh  Giải trí 

     Bếp 

 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Anh/Chị ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PHỤ LỤC 2 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

Các ký hiệu trong bản tổng hợp: SL: số lượng (người), TL : tỷ lệ (%) 

 
Bảng 1: Ý kiến của người lao động về chính sách tiền lương 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ 

SL TL (%) SL TL (%) 

Rất tốt 4 16 9 16,36 

Tốt 6 24 13 23,64 

Trung bình 6 24 17 30,91 

Yếu 9 36 16 29,09 

Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 

 
Bảng 2: Ý kiến của người lao động về quan hệ giữa tiền lương với mức độ 

hoàn thành công việc  

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ 

SL TL (%) SL TL (%) 

Rất tốt 5 20 10 18,18 

Tốt 6 24 14 24,45 

Trung bình 12 48 27 49,10 

Yếu 2 8 4 8,27 

Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 

 
 

 



 

Bảng 3: Đánh giá về mối quan hệ giữa tiền thưởng và thành tích xứng đáng 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 4 16 7 12,73 
Tốt 10 40 16 29,10 
Trung bình 8 32 11 20 
Yếu 3 12 21 38,17 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 
 

Bảng 4: Đánh giá về định kỳ tăng lương 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 3 12 7 12,73 
Tốt 9 36 16 29,10 
Trung bình 8 32 14 25,45 
Yếu 5 20 18 32,72 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 
 

Bảng 5: Đánh giá về chính sách phúc lợi 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 

Rất tốt 5 20 7 12,73 

Tốt 8 32 16 29,10 

Trung bình 10 40 13 23,64 

Yếu 2 8 19 34,53 

Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 

 



 

Bảng 6: Đánh giá của nhân viên về cơ cấu tiền lương 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 

Rất tốt 4 16 10 18,18 

Tốt 4 16 15 27,27 

Trung bình 9 36 17 30,91 

Yếu 8 32 13 23,64 

Rất yếu 0 0 0          0 

Tổng 25 100 55 100 

 
Bảng 7: Đánh giá về chính sách công bằng của khách sạn 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 2 8 8 14,54 
Tốt 10 40 16 29,10 
Trung bình 7 28 13 23,64 
Yếu 6 24 18 32,72 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 
 

Bảng 8: Đánh giá về hình thức khen thưởng của khách sạn 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 5 20 9 16,36 
Tốt 11 44 15 27,27 
Trung bình 6 24 16 29,10 
Yếu 3 12 15 0 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 
 



 

Bảng 9: Đánh giá về tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe, 

văn nghệ, thể thao 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 4 16 11 20 
Tốt 7 28 12 21,82 
Trung bình 10 40 24 43,64 
Yếu 4 16 8 14,54 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 
 

Bảng 10: Đánh giá về việc lãnh đạo quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng 
của nhân viên 
Cấp quản lý Cấp nhân viên 

Mức độ  
SL TL (%) SL TL (%) 

Rất tốt 3 12 8 14,54 
Tốt 11 44 19 34,55 
Trung bình 8 32 17 30,91 
Yếu 3 12 11 20 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 
 

Bảng 11: Đánh giá về việc được động viên, kích thích để sáng tạo trong 

công việc 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 2 8 5 9,10 
Tốt 10 40 19 34,55 
Trung bình 8 32 21 38,18 
Yếu 5 20 10 18,17 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 



 

Bảng 12: Đánh giá về việc nhân viên được đối xử công bằng, không phân biệt 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 4 16 7 12,73 
Tốt 8 32 13 23,64 
Trung bình 10 40 21 38,18 
Yếu 3 12 14 25,45 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 
 

Bảng 13 : Sự hài lòng của nhân viên với điều kiện làm việc 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 3 12 10 18,18 
Tốt 4 16 12 21,81 
Trung bình 9 36 18 32,73 
Yếu 9 36 15 27,28 
Rất yếu 0 0 0  

Tổng 25 100 55 100 
 

Bảng 14: Chiến lược, mục tiêu, sứ mệnh của chi nhánh được xây dựng rõ 

ràng, có sức thu hút 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 9 36 30 54,55 

Tốt 15 60 23 41,82 
Trung bình 1 4 2 3,63 
Yếu 0 0 0 0 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 



 

Bảng 15: Biểu tượng dễ nhận biết 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 11 44 32 58,18 
Tốt 12 48 20 36,36 
Trung bình 2 8 3 5.46 
Yếu 0 0 0 0 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 
 

Bảng 16 : Công tác xây dựng thương hiệu tốt 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 10 40 30 54,55 
Tốt 15 60 24 43,64 
Trung bình 0 0 1 1.81 
Yếu 0 0 0 0 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 
 

Bảng 17: Tôn trọng trí tuệ tập thể 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 

Rất tốt 14 56 27 49,10 

Tốt 10 40 25 45,45 

Trung bình 1 4 3 5,45 

Yếu 0 0 0 0 

Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 

 



 

Bảng 18 : Chuẩn hóa các quy tắc đạo đức và ứng xử 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 12 48 24 43,64 
Tốt 12 48 30 54,55 
Trung bình 1 4 1 1.81 
Yếu 0 0 0 0 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 
 

Bảng 19: Tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ các giá trị văn hóa 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ  

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 13 52 24 43,64 
Tốt 10 40 27 49,10 
Trung bình 2 8 4 7,26 
Yếu 0 0 0 0 
Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 
 

Bảng 20: Bảng đánh giá của nhân viên về tính công khai, minh bạch của 

chính sách thăng tiến 

Cấp quản lý  Cấp nhân viên 
Mức độ 

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 1 4 3 5,45 
Tốt 3 12 7 12,73 
Trung bình `17 68 36 65,46 
Yếu 4 16 9 16,36 
Rất yếu 0 0 0 0 
Tổng 25 100 55 100 



 

Bảng 21: Bảng đánh giá của nhân viên về công tác đào tạo hợp lý 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ 

SL TL (%) SL TL (%) 

Rất tốt 3 12 6 10,91 

Tốt 7 28 10 18,18 

Trung bình 11 44 31 56,36 

Yếu 4 16 8 14,55 

Rất yếu 0 0 0 0 

Tổng 25 100 55 100 

 
Bảng 22: Bảng đánh giá của nhân viên về công tác đào tạo theo yêu cầu của 

công việc 

Cấp quản lý Cấp nhân viên 
Mức độ 

SL TL (%) SL TL (%) 
Rất tốt 2 8 5 9,10 
Tốt 5 20 9 16,34 
Trung bình 14 56 34 61,82 
Yếu 4 16 7 12,73 
Rất yếu 0 0 0 0 
Tổng 25 100% 55 100% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

PHỤ LỤC 3 
 

 

Tờ khai của Nhân viên 

Bộ Quy tắc ứng xử công ty 

 

Tờ khai của Nhân viên mới o 

New Hire Declaration 

Tờ khai hàng năm o 

Annual Declaratio  

Tờ khai đặc biệt o 

Ad-hoc Declaration 

………………………………………………………………………………………………………………
……… 

Tênnhânviên:  Cấpbậc:  

Associate Name 

Bộphận: 

 Annual Declaration 

Chứcvụ 

 

Department 

Cơsở: 

 Job Title 

Ngàybắtđầu: 

 

Property      Date of Hire 

…………………………………………………………………………………………………. 

Công việc, Chức danh giám đốc hoặc Quyền lợi tại các tổ chức bên ngoài 

Employment, Directorship or Intersest in External entities: 

Tên tổ chức:  

Name of Interest: 

Loại quyền lợi: 

 

Type of Interest 
(Ví dụ như quyền lợi tài chính, làm việc cùng nhau, công việc…) 

(eg: Financial, close working interest,employee,etc) 

Ngàygia nhập 

 

Date Joined  

Chấp thuận trướccủa BTHR/Ban Quản lý: 

 

oCó*                                 oKhông 

Prior approval from BTHR/Management 

*(Nếu có, xin kèm theo hồ sơ chứng minh) 

(If yes, please attached supportin  documents as proof of evidence) 



 

Nhận xét khác:  

Other Remarks: 

 

 

 

 

Tuyên bố Hiệp hội tự nguyện: 

Voluntary Association Declaration 

___________________ ___________________
___ 

Tên tổ chức Hiệp hội tự nguyện: _____ _________________________________
___ 

Name of  Voluntary Association: 

Tình trạng thành viên:                                                                                    

 

Membership Status: 

(Ví dụ như thành viên ủy ban/hội đồng, các vị trí điều hành như chủ tịch/trưởng hội đồng…) 

(eg: Committee/board member, executive positions succh as presidency/Chairmanship, etc.) 

Ngàygia nhập:  

Date joined 

Cường độ tham gia: 

 

Frequency of involvement 

Các cân nhắc đã nhận: 

 

Considerations received 

Chấp thuận trướccủa BTHR/Ban Quảnlý: 

 

oCó*                                 oKhông 

Prior approval  from BTHR/Management 

(Ví dụ như thành viên ủy ban/hội đồng, các vị trí điều hành như chủ tịch/trưởng hội đồng…) 

(If yes, please attached supporting document as proof of 
evidence) 

Nhận xét khác: 

 

Other remark 

Có bất kỳ điều gì hay (những) người nào có liên quan đến bạn có thể ảnh hưởng đến sự khách quan của 
tính độc lập trong các cuộc họp hay công việc hay nhận thức của người khác về tính khách quan và độc lập 
của bạn hay không? 

Is there anything or person (s) related to you that could affect your objectivity of independence in meetings 
or work, or the perception by others of your objectivity and independence? 

_____________________________________________________________________________________
_ 

_____________________________________________________________________________________
_ 



 

_____________________________________________________________________________________
_ 

………………………………………………………………………………………………………… 

Tôi đã đọc và hiểu chính sách BTHR6-6-010b về Bộ Quy tắc ứng xử công ty. 

I have read and understood policy BTHR6-6-010b on Code of Corporate Conduct. 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin tuyên bố rằng tôi hoàn toàn tuân theochính sách này và mọi thông tin đã tiết lộ đều đúng và rằng 

Tôi hiện không có bất kỳ xung đột quyền lợi trong thực tế, có thể có hay hiển nhiên nào. 

I hereby declared that I have fully adhered to this policy and all disclosed information is correct and that 
no other situation of real, potential or apparent conflict of interest is know to me 

 

Tôi cam kết thông báo ngay cho ban quản lý/Phòng Nhân sự khi có bất kỳ thay đổi nàoliên quan. 

I undertake to inform the management/ HR immdediately of any change in these circumstances. 

 

 

 

Chữ kýcủa Nhânviên / Ngày 

 Associates’s Signature/ Date 

 

 

Chữ kýcủa Giám đốc khách sạn / Ngày 

Business Unit Head Signature / Date 

 

 

 
 

Lưu: Phòng Nhân sự / Hồ sơ 

cc: HR Department / P-File 

 
 



 

PHỤ LỤC 4 
 

Bảng mô tả công việc 
 

A.  VỊ TRÍ 
 

Chức danh:  Trợ lý trưởng phòng nhân sự 
Cấp bậc:  3    Số lượng nhân viên giám sát trực tiếp: 5 
Bộ phận:  Nhân sự    Số lượng nhân viên không trực tiếp giám 
sát: 0 
 
Mục đích công việc:  Giúp đỡ trưởng phòng nhân sự tất cả các công việc thư ký, hành chính, hoàn 

thành công việc đúng thời hạn qui định theo qui trình chuẩn của khách sạn.  
 

B.  BÁO CÁO 
                                                                         
                                                                                
                         Trưởng phòng nhân sự     
 
   
 
                               Trợ lý trưởng phòng nhân sự 
 
 
 
               Nhân viên nhân sự và thư ký nhân sự 
 
 
C.  CÔNG VIỆC CHÍNH/TIÊU CHÍ CHÍNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ 
1. Đảm bảo tất cả hồ sơ nhân sự được cập nhật và lưu trữ đúng cách, đúng nơi qui định; 
  
2. Đảm bảo toàn bộ hồ sơ nhân sự phải chính xác, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tập đoàn; 
  
3. Đảm nhận việc tuyển dụng toàn bộ nhân viên trong khách sạn; 
 
4. Chuẩn bị bảng công gửi kế toán vào ngày 21 hàng tháng để tính lương cho nhân viên; 
 
5. Cập nhật toàn bộ thông tin nhân viên trên hệ thống phần mềm nhân sự Cadena; 
 
6. Xuất báo cáo phép, thông báo lịch xe, lịch ăn ca theo định kỳ; 
 
7. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên trong khách sạn; 
   
8. Giám sát giờ làm thêm của nhân viên, phép ốm, phép năm để tính lương chính xác; 
  
9. Giám sát việc mua hàng cho các hoạt động của khách sạn và phòng nhân sự qua hệ thống SCM; 
 
10. Theo dõi chế độ bảo hiểm, phúc lợi của nhân viên theo chính sách của nhà nước và tập đoàn; 

 

11. Theo dõi việc thực hiện kỷ luật, nội qui lao động trong khu nghỉ, đảm nhận thực hiện qui trình nghỉ việc, 
thăng chức, thuyên chuyển trong khách sạn; 

 
12. Chuẩn bị báo cáo hàng tháng cho tập đoàn và cho phòng kế toán; 
 
13. Chuẩn bị báo cáo tăng giảm lao động, báo cáo gửi sở ban ngành địa phương 



 

 
14. Hỗ trợ trưởng phòng nhân sự phỏng vấn nhân viên nghỉ việc; 
 
15. Hỗ trợ trưởng phòng nhân sự tất cả các công việc được yêu cầu; 
 
 

D.  NHIỆM VỤ CHUNG 

1.  Duy trì tinh thần đồng đội và mối quan hệ tốt với tất cả nhân viên và các phòng ban trong khách sạn; 
 

2.  Phối hợp với phòng Đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo mở rộng cho nhân viên; 
 
3.  Tuân thủ các qui định chuẩn về an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân viên; 
 
5.  Tuân thủ qui định của công ty về đồng phục, thời gian làm việc; 
 
6.  Duy trì hình ảnh lịch sự, nhã nhặn nhằm nâng cao uy tín và hình ảnh khách sạn; 
 
7.  Tham gia các cuộc họp và khóa đào tạo theo yêu cầu của Trưởng bộ phận đào tạo; 
 
8.  Đảm bảo tất cả các hoạt động, chính sách và nội qui ban hành bởi phòng Nhân Sự tuân thủ luật lao động 

Việt Nam. 

 
E.  TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
1. Tính sẵn có và chính xác của hồ sơ nhân sự 

 
2. Tính chính xác của các báo cáo liên quan đến nhân sự 

 
3. Tham gia các khóa đào tạo cần thiết 

 
4. Việc thực hiện công việc cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của khách sạn. 

 
 
F.  PHÊ DUYỆT 

Chuẩn bị bởi:       Ngày: 
                     Phòng Nhân Sự 
 
 Kiểm tra bởi :          Ngày: 
                                                        Trưởng phòng nhân sự 
 
 Phê duyệt bởi:      Ngày: 
                                                            Tổng giám đốc vùng 
  
 Xác nhận của nhân viên        Ngày: 
                                                                 Nhân viên 
 
 


