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MỞ ĐẦU 
 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 
Chức năng quan trọng với người quản lý là phải ñiều khiển và 

thúc ñẩy nhân viên của mình. Để làm ñược ñiều này, người quản lý phải 
có khả năng xây dựng ñộng lực làm việc với người lao ñộng. Nhưng, nói 
luôn dễ hơn làm! Xây dựng ñộng lực, cả lý thuyết lẫn thực hành, ñều là 
các chủ ñề khó. Mặc dù ñã có rất nhiều nghiên cứu về lĩnh vực này, lý 
thuyết và ứng dụng, chủ ñề xây dựng ñộng lực nơi người lao ñộng vẫn 
chưa thực sự ñược hiểu một cách rõ ràng; trong thực hành lại càng bi ñát 
hơn.. 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân ñội – Đà Nẵng ñang sở 
hữu một ñội ngũ nguồn nhân lực trẻ, giỏi và năng ñộng. Hiện tại, Ngân 
hàng ñã và ñang sử dụng các công cụ tạo ñộng lực làm việc cho người 
lao ñộng. Tuy nhiên, trong thực tế, mức ñộ ảnh hưởng của các công cụ 
này ñến người lao ñộng như thế nào là ñiều ñáng quan tâm. Do ñó, việc 
phân tích thực trạng sử dụng các công cụ tạo ñộng ñộng lực làm việc cho 
người lao ñộng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân ñội Đà Nẵng, 
ñể qua ñó tìm ra giải pháp hoàn thiện các công cụ này là một việc làm có 
ý nghĩa, nhằm thúc ñẩy nhân viên  làm việc tích cực hơn, mang  lại hiệu 
quả cao cho nhân viên cũng như hoạt ñộng của ngân hàng, ñồng  thời 
nâng cao  lòng  trung  thành của nhân viên ñối với ngân hàng. 

Những phân tích trên ñây là lý do ñể tôi lựa chọn ñề tài “Các giải 
pháp tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng tại Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Quân ñội – Đà Nẵng” làm ñề tài nghiên cứu luận văn tốt 
nghiệp của mình. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 
Đề xuất các pháp có tính chất tư vấn cho lãnh ñạo Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Quân ñội - Đà Nẵng trong việc tạo ñộng lực làm 
việc cho người lao ñộng. 
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3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 
3.1. Đối tượng nghiên cứu. 
Công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng tại Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Quân ñội - Đà Nẵng. 
3.2 Phạm vi nghiên cứu 
- Về nội dung: ñề tài giới hạn nghiên cứu vấn ñề ñộng lực và tạo 

ñộng lực trong khuôn khổ của khoa học quản trị nguồn nhân lực. 
- Về ñịa bàn và số người ñược nghiên cứu: Các nghiên cứu ñược 

triển khai tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân ñội  - Đà Nẵng với 
tất cả những người lao ñộng của Ngân hàng.  

- Về thời gian: Số  liệu sơ cấp ñể phục vụ ñề  tài ñược thực hiện 
trong thời gian  từ  tháng 8 ñến tháng 10 năm 2010. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 
Sử dụng các phương pháp như phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, 

khái quát hoá tài liệu ñể xây dựng các khái niệm công cụ và khung lý 
thuyết cho vấn ñề nghiên cứu. 

4.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 
- Phương pháp ñiều tra:  
- Phương pháp quan sát:  . 
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm:  
4.3. Phương pháp thống kê 
Phương pháp ñược sử dụng ñể xử lý kết quả nghiên cứu do các 

phương pháp nêu trên ñem lại. 
5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 
Xây dựng ñộng lực, cả lý thuyết lẫn thực hành, ñều là các chủ ñề 

khó. Mặc dù ñã có rất nhiều nghiên cứu về lĩnh vực này, cả về lý thuyết 
và lẫn ứng dụng. Tuy nhiên, những nghiên cứu vận dụng các lý thuyết 
này trong lĩnh vực ngân hàng còn rất hạn chế. Chưa có ñề tài nào ñề cập 
ñến vấn ñề tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Quân ñội - Đà Nẵng. 
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Luận văn này cố gắng làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận khoa học 
của vấn ñề tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng. Trên cơ sở ñó, 
nghiên cứu phân tích, ñánh giá thực trạng về tạo ñộng lực làm việc; ñồng 
thời ñề xuất một số giải pháp tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng 
tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân ñội - Đà Nẵng. 

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 
Ngoài phần mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, ñề tài 

ñược chia thành 3 chương: 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG 

LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN QUÂN ĐỘI - ĐÀ NẴNG. 

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỤC LÀM VIỆC 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN QUÂN ĐỘI - ĐÀ NẴNG. 
  

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LU ẬN CỦA VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VI ỆC  

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  
  
 1.1 CÁC KHÁI NI ỆM CƠ BẢN 
 1.1.1 Động cơ 
 Động cơ ñề cập ñến cái “tại sao” của hành vi của con người. Nó 
ñược ñịnh nghĩa là “ t ất cả những ñiều kiện phấn ñấu nội tại ñược mô tả 
như những ước muốn, những mong muốn, những ham muốn, v.v…Đó 
chính là một trạng thái nội tâm kích thích hay thúc ñẩy hoạt ñộng”. 
 1.1.2 Động lực 
 Khi nói ñến ñộng lực làm việc là nói ñến các thúc ñẩy, kích thích 
khác nhau khiến cho cá nhân làm việc. Biểu hiện của ñộng lực làm việc 
là sự sẵn sàng nỗ lực say mê làm việc nhằm ñạt ñược mục tiêu của tổ 
chức cũng như của bản thân ñề ra. Do ñó, nó là sự dấn thân, sự sẵn lòng 



4 

làm một công việc nào ñó và khái quát hơn là sự khao khát và tự nguyện 
của con người, nhằm tăng cường mọi nỗ lực ñể ñạt ñược mục tiêu, một 
kết quả cụ thể nào ñó.  
 1.1.3 Tạo ñộng lực làm việc 
  Tạo ñộng lực làm việc là dẫn dắt nhân viên ñạt ñược những mục 
tiêu ñã ñề ra với nỗ lực lớn nhất. Nó ñược hiểu là một hệ thống các hoạt 
ñộng của nhà quản trị nhân sự nhằm duy trì và ñộng viên, khích lệ người 
lao ñộng làm việc.  
 1.1.4 Sự cần thiết tạo ñộng lực làm việc 
 1.1.4.1 Đối với cá nhân 
 Tạo ñộng lực cho người lao ñộng giúp cho người lao ñộng có 
nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công việc hơn. Người lao ñộng làm việc 
một cách hăng say, nhiệt tình hơn và có hiệu quả, nâng cao năng suất lao 
ñộng.  
 - Đối với lao ñộng mới tạo ñộng lực làm việc sẽ giúp cho việc hòa 
nhập vào tổ chức doanh nghiệp dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian lãng phí 
không cần thiết. Còn ñối với lao ñộng gắn bó lâu năm thì làm cho họ trở 
lên gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn, tạo ra các cơ hội khác cho bản 
thân như cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp… 
 1.1.4.2 Đối với doanh nghiệp 
 Thực nghiệm ñã cho thấy: “ Năng suất làm việc = Năng lực + 
ñộng lực làm việc”. Nếu ñộng lực lao ñộng lớn sẽ làm tăng năng suất 
làm việc của người lao ñộng, từ ñó nâng cao hiệu quả sản xuất và ñóng 
góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. 
 Tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng còn có tác dụng làm 
cho người lao ñộng gắn bó với doanh nghiệp hơn, gìn giữ và thu hút 
nhân tài, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và mở rộng thị 
trường.  
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1.2. CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VI ỆC VÀ PHƯƠNG 
HƯỚNG VẬN DỤNG CHÚNG ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VI ỆC 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC 
 1.2.1. Các lý thuyết về ñộng lực làm việc 
 1.2.1.1. Thuyết nhu cầu của Abraham Maslow  
 Maslow cho rằng, tại mỗi thời ñiểm cụ thể trong cuộc sống của 
mỗi người ñều nổi lên những nhu cầu cấp thiết và người ta bị thôi thúc 
phải tìm cách thỏa mãn chúng. Cường ñộ của một nhu cầu cụ thể tùy 
thuộc vào mức ñộ mà nó và tất cả các nhu cầu bậc thấp ñã ñược thỏa 
mãn. Do ñó, mô hình của Maslow là một quá trình năng ñộng và tiến 
triển không ngừng. Đồng thời, các nhu cầu vật chất là những nhu cầu cơ 
bản nhất và chúng phải ñược thỏa mãn trước tiên. 
 1.2.1.2 Thuyết ERG của Clayton  
 Nhìn chung lý thuyết này giống như thuyết nhu cầu cấp bậc của 
Maslow, tuy nhiên có một số khác biệt, ñó là: số lượng nhu cầu ñược rút 
gọn còn ba thay vì năm; có thể có nhiều nhu cầu xuất hiện trong cùng 
một thời ñiểm; yếu tố bù ñắp giữa các nhu cầu, một nhu cầu không ñược 
ñáp ứng có thể ñược bù ñắp bởi nhu cầu khác. 
 1.2.1.3 Lý thuyết công bằng của  J. Stacy Adams 
 Thuyết công bằng cho rằng con người ñược kích thích ñể tìm kiếm 
sự công bằng trong xã hội qua các phần thưởng mà họ muốn ñạt ñược. 
Theo thuyết công bằng, nếu con người nhận ñược sự ñãi ngộ công bằng 
với người khác trong cùng một mức ñóng góp, họ sẽ tin rằng ñã ñược ñối 
xử công bằng.  
 1.2.1.4 Thuyết hai yếu tố của Frederick Herzberg 
 Herzberg cho rằng có một số nhân tố liên quan tới sự thỏa mãn ñối 
với công việc, còn ñược gọi là các nhân tố ñộng lực và các nhân tố này là 
khác biệt với các yếu tố liên quan tới sự bất mãn - còn ñược gọi là các 
nhân tố duy trì hay lưỡng tính. Đối với các nhân tố ñộng lực nếu giải 
quyết tốt sẽ tạo ra sự thỏa mãn và từ ñó sẽ ñộng viên người lao ñộng làm 
việc tích cực và chăm chỉ hơn. Nhưng nếu giải quyết không tốt thì tạo ra 
tình trạng không thỏa mãn chứ chưa chắc ñã bất mãn. Trong khi ñó ñối 
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với các nhân tố duy trì, nếu giải quyết không tốt sẽ tạo ra sự bất mãn, 
nhưng nếu giải quyết tốt thì tạo ra tình trạng không bất mãn chứ chưa 
chắc ñã có tình trạng thỏa mãn.  
 1.2.1.5 Thuyết Kỳ vọng 
  Thuyết kỳ vọng ñề xuất rằng ñộng cơ thúc ñẩy sẽ phụ thuộc vào 
sự mong ñợi của các cá nhân về khả năng thực hiện nhiệm vụ của họ và 
về việc nhận  ñược các phần thưởng mong muốn.  
 1.2.1.6. Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner 
 Học thuyết này cho rằng: 
 - Những hành vi ñược thưởng sẽ có xu hướng ñược lặp lại còn 
những hành vi không ñược thưởng (hoặc bị phạt) sẽ có xu hướng không 
ñược lặp lại. 
 - Khoảng thời gian giữa thời ñiểm xảy ra hành vi và thời ñiểm 
thưởng/ phạt càng ngắn bao nhiêu thì càng có tác dụng thay ñổi hành vi 
bấy nhiêu. 
 - Phạt có tác dụng loại trừ những hành vi ngoài ý muốn của người 
quản lý nhưng có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, do ñó ñem lại ít 
hiệu quả hơn so với thưởng. 
 1.2.1.7 Mô hình ñặc ñiểm công việc của Hackman -Oldham 
(1974)  
 Mô hình làm phong phú công việc là sự phát triển lý thuyết hai 
yếu tố của Herzberg bằng cách chú trọng ñến những phương pháp có thể 
làm thay ñổi những ñặc ñiểm của công việc nhằm thúc ñẩy nhân viên và 
nâng cao sự thỏa mãn trong công việc. Luận ñiểm chính của mô hình này 
là giúp công nhân thỏa mãn những nhu cầu bậc cao của họ. 
 1.2.2. Phương hướng vận dụng các lý thuyết về ñộng lực ñể tạo 
ñộng lực cho người lao ñộng trong tổ chức 
 Nghiên cứu các lý thuyết về ñộng lực làm việc ở trên ta có thể kết 
luận một ñiều rằng, bản chất của ñộng lực lao ñộng là nhu cầu và lợi ích. 
Do ñó, việc tạo ñộng lực làm việc không thể áp dụng ñơn thuần một lý 
thuyết nào mà ñó phải là sự vận dụng tổng hợp các lý thuyết tùy theo 
công việc, ñối tượng, môi trường... 
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 1.3 CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VI ỆC CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 1.3.1 Các khuyến khích tài chính  
 1.3.1.1 Tiền lương  
 Sử dụng tiền lương (hay tiền công) là hình thức cơ bản ñể khuyến 
khích vật chất ñối với người lao ñộng. Thực tế trong các doanh nghiệp 
nước ta hiện nay tiền lương là mối quan tâm hàng ñầu và là ñộng lực làm 
việc của người lao ñộng.  
 1.3.1.2  Tiền thưởng 

 Tiền thưởng là khoản tiền bổ sung cho tiền lương nhằm quán triệt 
hơn nguyên tắc phân phối theo lao ñộng. Do ñó, sau lương, tiền thưởng 
là kích thích vật chất quan trọng khác có tác dụng thúc ñẩy  nhân viên 
làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm, không ngừng phấn ñấu nâng cao 
hiệu suất công việc.   
 1.3.1.3 Phúc lợi  
 Phúc lợi hay còn gọi là lương bổng ñãi ngộ gián tiếp về mặt tài 
chính, ñó là khoản tiền trả gián tiếp cho người lao ñộng ngoài tiền lương 
và tiền thưởng ra nhằm hỗ trợ cuộc sống và ñộng viên tinh thần cho 
người lao ñộng.  
 1.3.2 Các khuyến khích phi tài chính 
 1.3.2.1 Bản thân công việc 
 Bản thân công việc là một thành tố quan trọng ñộng viên nhân 
viên. Một công việc sẽ mang ñến nhân viên sự thỏa mãn chung và tạo 
ñược hiệu quả công việc tốt nếu thiết kế công việc ñó thỏa mãn các ñặc 
ñiểm sau: sử dụng các kỹ năng khác nhau, nhân viên nắm rõ ñầu ñuôi 
công việc và công việc có tầm quan trọng nhất ñịnh ñối với hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh nói chung của doanh nghiệp; công việc ñó cho phép 
nhân viên thực hiện một số quyền nhất ñịnh ñể hoàn tất công việc của 
mình và nhân viên sẽ chịu trách nhiệm ñối với các quyết ñịnh của mình; 
công việc phải có cơ chế phản hồi ñánh giá của cấp trên ñối với những gì 
nhân viên ñã làm ñể rút kinh nghiệm cho lần sau. Ngoài ra, ñể có ñược 
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sự thỏa mãn người nhân viên rất cần ñược làm công việc phù hợp với 
năng lực và thế mạnh của mình. 
 1.3.2.2 Môi trường làm việc 
 a) Điều kiện làm việc. 

Điều kiện làm việc bao gồm thời gian làm việc phù hợp (Skalli và 
ñồng nghiệp 2007), sự an toàn thoải mái ở nơi làm việc (Durst, 1997),  
ñược trang thiết bị cần thiết cho công việc (Bellingham, 2004), là các 
nhân tố ảnh hưởng ñến sức khỏe và sự tiện lợi của người lao ñộng khi 
làm việc, Do ñó, doanh nghiệp cần thực hiện tốt các chính sách an toàn 
lao ñộng, ñầu tư trang thiết bị cần thiết, cải thiện môi trường xung nơi 
làm việc của người lao ñộng. 
 b) Sự thăng tiến phát triển nghề nghiệp 
  Thăng tiến có nghĩa là ñạt ñược một vị trí cao hơn trong tập thể. 
Vì vậy, mọi người lao ñộng ñều có tinh thần cầu tiến. Nắm bắt ñược nhu 
cầu này, người sử dụng lao ñộng nên vạch ra những nấc thang, vị trí kế 
tiếp cho họ phấn ñấu. Điều quan trọng là phải ñảm bảo sự thăng tiến trên 
cơ sở công lao và thành quả, chứ  không phải trên sự quen biết hay nịnh 
bợ.  
 c) Mối quan hệ trong lao ñộng 
 Mối quan hệ trong lao ñộng hay còn gọi là bầu không khí tập thể 
trong doanh nghiệp bao gồm các mối quan hệ như : quan hệ giữa cấp 
trên với nhân viên, quan hệ giữa ñồng nghiệp với ñồng nghiệp. Nếu các 
mối quan hệ này tốt ñẹp sẽ tạo ra bầu không khí ấm cúng, hoà thuận mọi 
người có chính kiến cùng nhau góp ý xây dựng doanh nghiệp. Điều này, 
góp phần không nhỏ vào việc tạo ñộng lực cho người lao ñộng. 
 1.3.2.3 Công tác ñào tạo nguồn nhân lực 
 Đào tạo mang lại cho người lao ñộng kiến thức, kỹ năng, thông 
tin, công cụ và kỹ xảo. Không những thế, ñào tạo còn mang lại cho 
người lao ñộng: thoả mãn công việc hiện tại ngày một tốt hơn; tăng lòng 
tự hào bản thân; có cơ hội thăng tiến; có thái ñộ tích cực và ñộng lực cao 
làm việc; và khi người lao ñộng ñược ñào tạo họ cảm thấy mình ñược 
quan tâm tin tưởng và ñó chính là ñộng lực ñể những người lao ñộng 
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ngày càng gắn bó hơn với ngân hàng mình, doanh nghiệp mình và sẵn 
sàng ñón nhận những thử thách mới trong công việc. 
 1.3.2.4 Đánh giá thực hiện công việc 
 Đánh giá thực hiện công việc ñược hiểu là sự ñánh giá có hệ thống 
và chính thức tình hình thực hiện công việc của người lao ñộng trong 
quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn ñã ñược xây dựng từ trước và có thảo 
luận về sự ñánh giá ñó với người lao ñộng. 
 Một hệ thống ñánh giá thực hiện công việc chính xác, công bằng 
cũng là một công cụ tạo ñộng lực làm việc hiệu quả.  
 Kết luận: Có thể những công cụ ñề cập trên ñây chưa phải là tất 
cả. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải biết người lao ñộng hay nhân 
viên của mình muốn gì, sau ñó xem mình có thể ñáp ứng họ ở những vấn 
ñề gì và ở mức ñộ nào, rồi từ ñó lựa chọn và ñưa ra các phương án phù 
hợp nhằm “lèo lái” nhu cầu cá nhân ñi cùng với mục tiêu phát triển của 
doanh nghiệp. 
 1.4 Đặc ñiểm của các Ngân hàng thương mại và ảnh hưởng 
của nó tới việc tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng 
 - Sản phẩm có tính chất ñặc biệt, do ñó không những ñòi hỏi ở 
người lao ñộng những yêu cầu cao về thể lực mà trí lực, thái ñộ mới là 
những yếu tố quan trọng cần có.. 
 - Tính nhạy cảm của công việc cao, vì vậy, mỗi nhân viên ngân 
hàng, ñặc biệt là các nhà quản trị ngân hàng phải luôn làm việc với một 
sự cẩn trọng nhất ñịnh. 
 - Sản phẩm tương ñồng, dễ bắt chước, làm cho các nhân viên có 
thể dễ dàng di chuyển giữa các ngân hàng, ñòi hỏi các ngân hàng phải có 
chính sách ñãi ngộ hợp lý ñể có thể giữ chân những nhân viên giỏi. 
 - Khách hàng ña dạng, nên nhân sự trong các ngân hàng phải có 
khả năng giao tiếp tốt, luôn có thái ñộ vui vẻ, hoà nhã với khách hàng.  
 - Công việc thường gắn liền với rủi ro, do ñó  tính tự chủ của nhân 
viên trong công việc thường thấp, cơ chế phân công, uỷ quyền bị hạn 
chế. Điều này sẽ làm cho việc triển khai một số chính sách tạo ñộng lực 
cho nhân viên sẽ gặp khó khăn.  
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VI ỆC CHO NGƯỜI  
LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  

QUÂN ĐỘI - ĐÀ NẴNG 
 
 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN QUÂN ĐỘI - ĐÀ NẴNG 
 2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Ngân 
hàng thương mại cổ phần Quân ñội - Đà Nẵng 
 Nhân hàng Thương mại cổ phần Quân ñội - Đà Nẵng (Military 
Bank – Đà Nẵng) ñược thành lập vào tháng 07 năm 2004, trụ sở chính 
hiện nay toạ lạc tại số 54 ñường Điện Biên Phủ - Thành phố Đà Nẵng.  
 2.1.2  Nhiệm vụ kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Quân ñội - Đà Nẵng 
 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân ñội - Đà Nẵng là một chi 
nhánh trực thuộc của Military Bank, hạch toán ñộc lập, ñược thực hiện 
tất cả các nghiệp vụ của Military Bank.   
 2.1.3 Cơ cấu tổ chức: 
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 2.1.4 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh. 
 2.2.4.1. Hoạt ñộng huy ñộng vốn 
 Trong giai ñoạn 2006-2009 tổng vốn huy ñộng của Military Bank 
- Đà Nẵng liên tục tăng với tốc ñộ cao, bình quân mỗi năm tăng 
73%/năm.   
 2.2.4.2. Hoạt ñộng cho vay 
 Bình quân dự nợ giai ñoạn 2006-2009 ñạt 631.116 tỷ ñồng, tăng 
trưởng bình quân ñạt xấp xỉ 71%, 2009). Tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh 
luôn thấp dưới 1.5%.  
 2.2.4.3. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh 
 Tổng tài sản của Military Bank - Đà Nẵng tăng nhanh không ngừng và 
ñạt con số ấn tượng, bình quân giai ñoạn 2006-2009 ñạt trên 74% mỗi năm. 
Lợi nhuận của Military Bank - Đà Nẵng liên tục tăng trưởng. Giai ñoạn 
2006-2009 bình quân mỗi năm lợi nhuận trước thuế tăng trên 80%. Năm 
2009, lợi nhuận trước thuế tăng xấp xỉ gấp hơn 1,75 lần so với năm 2006 
và ñạt 27.09 tỷ ñồng.  
 2.1.5 Đặc ñiểm nguồn nhân lực   
 - Nguồn nhân lực của Ngân hàng là nhân sự trẻ, năng ñộng,với ñộ 
tuổi trung bình hiện tại là 29,1 tuổi. Số cán bộ nhân viên tuổi dưới 35 là 
102 người, chiếm tới 86,5%. 
 - Số cán bộ nhân viên nữ chiếm xấp xỉ 60% tổng số cán bộ nhân 
viên toàn Ngân hàng. 
 - Điểm nổi bật của nguồn nhân lực Ngân hàng ñó là ñội ngũ cán 
bộ nhân viên có trình ñộ chuyên môn cao với gần 90% có trình ñộ ñại 
học và trên ñại học.  
2.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC 
LÀM VI ỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - ĐÀ NẴNG. 
 2.2.1 Khảo sát ñộng lực làm việc của người lao ñộng tại Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Quân ñội - Đà Nẵng 
 Kết quả này cho thấy, mỗi người lao ñộng có một cách nhìn nhận 
khác nhau về mỗi nhân tố. Tuy nhiên, tổng hợp lại sắp xếp theo thứ tự 
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mức ñộ quan trọng từ cao xuống thấp, thì các nhân tố sự công nhận ñóng 
góp của cá nhân; lương bổng và phúc lợi; ñào tạo phát triển và thăng 
tiến; ñiều kiện làm việc là những nhân tố ñược người lao ñộng mong 
muốn và quan tâm nhất. 
 

Bảng 2.1: Kết quả khảo sát ñộng lực làm việc của cán bộ nhân viên tại 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân ñội - Đà Nẵng  

 
Sự công 

nhận 
ñóng 

góp cá 
nhân 

Lương 
bổng 
và 

phúc 
lợi  

Sự thích 
thú  

trong 
công 
việc 

Đào tạo 
phát 

triển và 
thăng 
tiến 

Điều 
kiện 

làm việc 
tốt 

Bầu 
không 
khí tập 

thể trong 
ñơn vị  

Triển 
vọng 

và phát 
triển 
của 

ñơn vị 

Valid 50 50 50 50 50 50 50 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.8400 2.1800 4.4200 3.2600 4.0800 5.8200 6.3800 

Std. 
Deviation 

1.07590 .98333 1.47205 1.41147 1.46858 1.15511 .75295 

 
 2.2.2 Thực trạng sử dụng các khuyến khích tài chính tạo ñộng 
lực làm cho cán bộ công nhân viên của Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Quân ñội - Đà Nẵng 
 2.2.2.1 Tạo ñộng lực thông qua tiền lương  
 Nhìn chung, công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng 
thông qua tiền lương, ñược Ngân hàng thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, vẫn 
còn tồn tại một số vấn ñề cần phải quan tâm giải quyết, ñó là: mức ñộ 
công bằng và tính minh bạch rõ ràng. Đây là hai yếu tố mà người lao 
ñộng ñánh giá chưa thật sự cao.  
 2.2.2.2 Tạo ñộng lực thông qua tiền thưởng 

 Military Bank sử dụng khá hiệu quả công cụ tiền thưởng trong 
việc tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng. Tuy nhiên, hạn chế hiện 
nay của Ngân hàng là chế ñộ và hình thức thưởng chưa ña dạng, chú 
trọng quá ñến việc thưởng bằng tiền cho người lao ñộng, mức thưởng 
cao nhưng chưa ñược quy ñịnh chính xác và chi tiết nên việc xác ñịnh 
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mức công bằng trong khi thưởng rất khó, tạo nên tâm lý chưa thật hài 
lòng ở người lao ñộng. 
 2.2.2.3 Tạo ñộng lực thông qua phúc lợi 
 Công tác tạo ñộng lực làm việc cho nhân viên thông qua chế ñộ 
phúc lợi và dịch vụ ñược Ngân hàng thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, trong 
thời gian tới cần hoàn thiện hơn nữa, bởi lẽ có ñến 30% cán bộ nhân viên 
cho biết“không hài lòng” hoặc thấy “bình thường” về phúc lợi và dịch vụ 
của Ngân hàng. Điều này cho thấy, ở một khía cạnh nào ñó chính sách 
phúc lợi của Ngân hàng chưa thật sự có ñiểm khác biệt lớn so với các ñơn 
vị khác cùng ngành trên ñịa bàn. 
 2.2.3 Thực trạng sử dụng các khuyến khích phi tài chính tạo 
ñộng lực cho người lao ñộng của Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Quân ñội - Đà Nẵng 
 2.2.3.1 Tạo ñộng lực từ chính bản thân công việc  
 - Cán bộ nhân viên Ngân hàng ñồng ý rằng công việc của họ ñang 
làm sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau, họ hiểu rõ về công việc cũng như 
ý thức ñược tầm quan trọng của công việc ñối với hoạt ñộng kinh doanh 
của Ngân hàng, với mức trung bình cộng trên 4. 
 - Trong khi, các yếu tố còn lại như: công việc phù hợp với năng 
lực và thế mạnh; quyền quyết ñịnh một số công việc nằm trong năng lực; 
sự phản hồi và góp ý của cấp trên về hiệu quả công việc, chỉ ñược cán bộ 
nhân viên ñánh giá ở mức ñộ vừa phải với mức trung bình cộng lần lượt 
là 3.62, 3.58, 3.62. Kết quả này phản ánh công tác tạo ñộng lực làm việc 
cho người lao ñộng thông qua bản thân công việc của Ngân hàng vẫn 
còn tồn tại những hạn chế nhất ñịnh. Nguyên nhân là : 
 + Do ñặc thù của ngành, nên việc ủy thác, phân quyền thường 
ñược thực hiện một cách chặt chẽ và hạn chế. 
 + Việc cung cấp thông tin phản hồi chưa ñược các cấp lãnh ñạo 
Ngân hàng quan tâm ñúng mức. 
 +  Chưa có bản mô tả công việc chi tiết và chính xác. 
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 2.2.3.2 Tạo ñộng lực bằng môi trường làm việc 
 a) Điều kiện làm việc  
  Ngân hàng luôn chú trọng thực hiện tốt các chính sách an toàn lao 
ñộng, ñầu tư trang thiết bị cần thiết, cải thiện môi trường xung nơi làm 
việc của người lao ñộng, tạo ñiều kiện tối ña ñể cán bộ nhân viên có thể 
phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình trong thời gian làm việc. 
 Kết quả khảo sát  cho thấy, cán bộ nhân viên Ngân hàng ñánh giá 
rất cao các yếu tố như: thời gian bắt ñầu và kết thúc làm việc; ñược cung 
cấp ñầy ñủ các phương tiện máy móc và thiết bị phục vụ công việc; nơi 
làm việc hiện tại ñảm bảo ñược tính an toàn, thoải mái 
 Trong khi ñó yếu tố nhân viên không phải làm thêm giờ quá nhiều, 
chỉ ñược ñánh giá ở mức trung bình là 2.86. 
 b) Sự thăng tiến phát triển nghề nghiệp 
 Đánh giá về sự thăng tiến phát triển nghề nghiệp ở Ngân hàng cho 
thấy, với ba yếu tố ñược ñưa vào xem xét, yếu tố cơ hội thăng tiến cao 
ñược ñánh giá cao nhất với mức trung bình là 4.5. Trong khi, hai yếu tố 
còn lại ñược ñánh giá ở mức trung bình xấp xỉ 3.7.. 
 c) Mối quan hệ lao ñộng 
 Trong một môi trường với gần 90% lực lượng cán bộ nhân viên có 
trình ñộ ñại học và trên ñại học, công việc lại luôn phục vụ khách hàng 
ñủ mọi tầng lớp, nên lãnh ñạo cũng như nhân viên Ngân hàng luôn giữ 
ñược một cách giao tiếp hòa nhã, lịch sự. Hạn chế trong quan hệ giữa 
cấp trên và nhân viên ở Ngân hàng là ở chỗ: cấp trên không có nhiều thời 
gian ñể dành cho nhân viên, thông tin giữa cấp trên và nhân viên còn hạn 
chế, do ñó chưa có sự quan tâm và ñộng viên hỗ trợ cao cho nhân viên 
khi cần thiết. Ngoài ra, kết quả ñánh giá cũng chỉ ra rằng, có sự ñối xử 
chưa thật công bằng và còn phân biệt giữa các nhân viên của cấp trên. 
Trong khi, mối quan hệ ñồng nghiệp và kéo theo nó quan hệ tập thể ở 
Ngân hàng khá hòa ñồng. Tuy nhiên, các nhân viên chưa thực sự quan 
tâm nhiều ñến vấn ñề chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau khi cần thiết.  
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 2.2.3.3 Tạo ñộng lực thông qua công tác ñào tạo nguồn nhân 
lực.  
 Kết quả khảo sát cho thấy, nhìn chung, thì cán bộ nhân viên chưa 
thật  hài lòng với công tác ñào tạo của Ngân hàng, chỉ mới có 56% hài 
lòng với chính sách ñào tạo của Ngân hàng mình. Điều này cho thấy 
công tác ñào tạo hiện nay ở Ngân hàng chưa thật sự tạo ñộng lực cho 
người lao ñộng.  
 2.2.3.4 Tạo ñộng lực thông qua công tác ñánh giá thực hiện 
công việc. 
 Nhận thức ñược tầm quan trọng của ñánh giá thực hiện công việc 
nên hiện nay ở Military Bank ñã cho xây dựng và thực hiện hệ thống 
ñánh giá cho toàn bộ hệ thống.  
 Khảo sát cán bộ nhân viên Ngân hàng về tính công bằng và chính 
xác của hệ thống ñánh giá thực hiện công việc cho thấy: Khía cạnh này 
ñã nhận ñược sự hài lòng nhất ñịnh của người lao ñộng với mức ñiểm 
bình quân chung là 3.72. Tuy nhiên, ở ñây vẫn còn có tới 30% ñánh giá 
tính công bằng và chính xác của ở mức ñộ vừa phải, 14% hoàn toàn 
không cho rằng hệ thống ñánh giá là công bằng và chính xác hoặc nếu có 
thì ở mức ñộ rất thấp. 
 Những hạn chế sau bắt nguồn từ những nguyên nhân sau: chưa có 
bản tiêu chuẩn thực hiện công việc chính thức; hệ thống ñánh giá chỉ 
mới hướng vào hành vi thực hiện công việc của nhân viên; thông tin 
phản hồi còn thiếu; kết quả ñánh giá ñôi khi bị chi phối bởi những suy 
nghĩ chủ quan. 
 2.2.4 Đánh giá chung về ñộng lực và thực trạng sử dụng các 
công cụ tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần  Quân ñội - Đà Nẵng  
 2.2.4.1 Kết luận chung về ñộng lực làm việc của người lao ñộng 
tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân ñội - Đà Nẵng  
 Những ñộng lực quan trọng nhất ñể người lao ñộng hăng say làm 
việc, phát huy hết khả năng làm việc của bản thân, tạo nên năng suất lao 
ñộng cao ñóng góp vào sự phát triển chung của Ngân hàng. Đó là: 1. Sự 
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công nhận ñóng góp của cá nhân; 2.Lương bổng và phúc lợi; 3. Đào tạo 
phát triển và thăng tiến; 4. Điều kiện làm việc. 
 2.2.4.2 Kết luận chung về thực trạng sử các công cụ tạo ñộng 
lực làm việc cho người lao ñộng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Quân ñội - Đà Nẵng  
 Tuy có những công cụ chưa thật sự làm nhân viên hài lòng nhưng, 
kết quả khảo sát dựa trên tổng hợp các yếu  tố  cho thấy,  nhìn chung có 
ñến 78 % cán bộ nhân viên ñược hỏi hài lòng với công tác tạo ñộng lực 
của Ngân hàng Độ lệch chuẩn trong trường hợp này là 0,41845 chứng tỏ 
sự dao ñộng giữa các ý kiến ở mức chấp nhận ñược.  

  
CHƯƠNG 3 

CÁC GIẢI  PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VI ỆC CHO NGƯỜI  
LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  

QUÂN ĐỘI - ĐÀ NẴNG 

 3.1. MỘT SỐ CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  
 3.1.1 Xu thế phát tri ển của nền kinh tế tri th ức và toàn cầu 
hoá: 
 Sự phát triển của nền kinh tế tri thức và toàn cầu hoá. 
 Trình ñộ giáo dục, học vấn và kiến thức của công nhân viên không 
ngừng ñược nâng cao. . 
 Nấc thang giá trị sống thay ñổi nên nó ñang ảnh hưởng ñến chất 
lượng sống của công nhân viên.  
 3.1.2 Thách thức từ các ñối thủ cạnh tranh của Ngân hàng  
 Bên cạnh việc gia tăng quảng bá hình ảnh, thương hiệu thông qua 
quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ ña dạng và tiện ích, kèm theo các 
chương trình khuyến mại hấp dẫn, các NHTM còn ñặc biệt chú trọng ñến 
việc củng cố, tìm kiếm nguồn nhân lực cho các hoạt ñộng của mình. Với 
tình hình chung này thì việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng 
là một nhiệm vụ hết sức lớn lao nhằm ñể Ngân hàng giữ chân người lao 
ñộng và phát huy tinh thần làm việc của người lao ñộng  ñặc biệt là trong 
giai ñoạn cạnh tranh khốc liệt này. 
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 3.1.3 Xu hướng nâng cao chất lượng cuộc sống 
 Người lao ñộng ngày nay không chỉ ñược ñộng viên bởi yếu tố 
tiền bạc mà còn nhiều yếu tố khác nữa. Điều này ñòi hỏi các doanh 
nghiệp phải có các giải pháp ñể ñáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của 
người lao ñộng. Là nhà quản trị bất kể cấp bậc nào, dù là trưởng phòng 
hay giám ñốc một chi nhánh, phải biết nhu cầu của nhân viên mình. Hiểu 
ñược vấn ñề này chúng ta mới có cơ sở ñể ñưa ra các giải pháp nhằm 
nâng cao ñộng lực thúc ñẩy ñể người lao ñộng làm việc hăng say và cống 
hiến hết khả năng của mình. 
 3.1.4 Định hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Quân ñội trong thời gian tới. 
 Military Bank ñịnh hướng trở thành một trong những Ngân hàng 
thương mại cổ phần ñô thị phát triển, có nghiệp vụ ña dạng, chất lượng 
phục vụ cao, công nghệ ngân hàng hiện ñại, mạng lưới kênh phân phối 
rộng dựa trên nền tảng mô hình tổ chức và quản lý theo chuẩn mực quốc 
tế, công nghệ thông tin hiện ñại, công nghệ ngân hàng tiên tiến, từng 
bước ñưa Military Bank trở thành một thương hiệu ngân hàng có uy tín 
cao trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế. 
 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VI ỆC CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN QUÂN ĐỘI - ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN T ỚI. 
 3.2.1 Đối với các khuyến khích tài chính 
 3.2.1.1 Hoàn thiện công cụ tiền lương 
 Ngân hàng cần nghiên cứu ñưa kết quả xếp loại ñánh giá thực 
hiện công việc của cán bộ nhân viên vào công thức xác ñịnh mức lương 
kinh doanh mà họ ñược hưởng. Để thực hiện ñiều này, theo tác giả Ngân 
hàng có thể xây dựng thêm một hệ số tạm gọi là hệ số khuyến khích 
(Hkk). Hệ số khuyến khích này ñược xác ñịnh trên cơ sở kết quả xếp loại 
ñánh giá thực hiện công việc ở kỳ trước, và ñược quy ñịnh như sau:  
 Khi ñó: Lương kinh doanh của nhân viên thứ I ñược xác ñịnh như 
sau: 
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Với cách tính như thế này việc xác ñịnh mức lương kinh doanh sẽ 
cho cán bộ nhân viên sẽ công bằng hơn. 

Ngân hàng cần nghiên cứu, ñiều chỉnh lại mức lương ñối với nhân 
viên thử việc, tập sự, thời gian thử việc và tập sự. Cụ thể là khi những 
nhân viên này trở thành nhân viên chính thức của Ngân hàng, căn cứ vào 
thành tích của mình họ ñược truy lĩnh lại các khoản lương của theo ñúng 
Ngạch/Tiểu ngạch mà Military Bank có kế hoạch phân công khi nhân 
viên thử việc chính thức tuyển dụng. 

Sau khi hoàn thiện cách thức trả lương cho cán bộ nhân viên, cán 
bộ nhân sự cần chú trọng vào công tác ñánh giá thực hiện công việc ñể 
ñảm bảo công bằng cho từng cá nhân, tập thể… 

Ngân hàng cần làm tốt hơn nữa là tuyên truyền, phổ biến quy chế 
và áp dụng một cách nhất quán ñể ñảm bảo rằng người lao ñộng hiểu và 
họ cảm thấy ñược ñối xử công bằng, ít nhất là trong việc trả lương, ñiều 
mà họ quan tâm nhất.  
 3.2.1.2  Đa dạng hóa cách thức, phương pháp và các hình thức 
thưởng. 
 Ngân hàng nên áp dụng thưởng bằng các hình thức khác như : một 
chiếc xe máy, một kỳ nghỉ phép, một khóa học cho  nhân viên và con em 
họ, hay một chuyến tham quan trong nước hoặc nước ngoài… Ngoài 
thưởng theo tháng, quý và năm Ngân hàng có thể khen thưởng tuần cho  
cho các ñơn vị kinh doanh ñạt tăng trưởng huy ñộng khách hàng cá 
nhân.  Hoặc ñưa thêm mức thưởng trách nhiệm.  áp dụng bằng nhau, 
không thay ñổi cho các Trưởng bộ phận ngang cấp. Đặc biệt, Ngân hàng 
nên quan tâm, chú trọng ñến việc thưởng quyền ñược cổ phiếu của Ngân 
hàng với giá ưu ñãi cho cán bộ công nhân viên. Bên cạnh việc ña dạng 
hóa cách thức thưởng, một ñiểm quan trọng nữa mà Ngân hàng cần chú 
ý ñó là phương pháp chia thưởng trong các chương trình thưởng, ñặc biệt 
là thưởng cuối năm cho toàn bộ nhân viên. Phải ñảm bảo mức thưởng 
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phản ánh ñầy ñủ vị trí, hiệu quả làm việc (mức ñộ ñóng góp) của cá 
nhân; lĩnh vực kinh doanh/không kinh doanh; thâm niên làm việc.  
 3.2.1.3 Hoàn thiện các chế ñộ phúc lợi và dịch vụ dành cho 
nhân viên 
 Để chế ñộ phúc lợi - dịch vụ thật sự phát huy hiệu quả, thay vì 
chỉ tập trung vào những lợi ích mà nhân viên sẽ nhận ñược, Ngân hàng 
cần chú ý cách quan tâm và kết nối với nhân viên hơn nữa, mà, cụ thể 
là: mang ñến những lợi ích ñáp ứng nhu cầu thực sự của nhân viên, tìm 
hiểu những ñiều nhân viên muốn; giúp ñỡ và hướng dẫn nhân viên sử 
dụng các gói phúc lợi; ñể nhân viên tham gia vào việc quyết ñịnh các 
phúc lợi cho chính họ và hãy ñể nhân viên cùng tham gia vào quá trình 
xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi. 
 3.2.2 Đối với các khuyến khích phi tài chính 
 3.2.2.1 Tiêu chuẩn hoá các chức danh công việc 
  Để làm ñược ñiều này thì ngân hàng cần phải tiến hành phân tích 
công việc, thiết lập các bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc 
cho tất cả các vị trí.  
 Các bản mô tả công việc cần dẫn chiếu các quy trình, cẩm nang 
này ñể vừa ngắn gọn nhưng vẫn ñảm bảo tính chặt chẽ, ñầy ñủ;  qui ñịnh 
rõ ràng và thống nhất mối quan hệ, sự phối hợp giữa các bộ phận trong 
ngân hàng; các tiêu chí ñánh giá kết quả thực hiện công việc cần ñược 
nêu ñầy ñủ. Tuy nhiên các thông số ño lường sẽ thay ñổi theo từng giai 
ñoạn, vì vậy có thể lập thành một bản riêng với những chỉ tiêu cụ thể 
theo từng thời kỳ.  
 Bên cạnh bản mô tả công việc của từng chức danh, ngân hàng 
cũng cần có bản mô tả công việc của từng phòng ban, bộ phận, có sơ ñồ 
chỉ rõ mối quan hệ của từng phòng với các phòng ban khác.  
 3.2.2.2 Tiến hành các biện pháp làm giàu công việc một cách 
thường xuyên, có kế hoạch 
 Trong ngân hàng có nhiều công việc có yêu cầu bằng cấp như 
nhau song tính chất công việc khác nhau. Các nghiệp vụ trong ngân hàng 
hàng ngày một phát triển ña dạng, nhiều nghiệp vụ có ñộ phức tạp cao. 
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Vì vậy, người quản lý nên phân công cho nhân viên các công việc có ñộ 
phức tạp từ thấp ñến cao. Khi nhân viên ñã ñạt ñược một số yêu cầu nhất 
ñịnh, nhà quản lý ñánh giá nhân viên có ñủ kiến thức và kinh nghiệm ñể 
ñộc lập thực hiện công việc thì ñối với một số công việc, nên thực hiện 
giao quyền cho nhân viên. 
 Đối với những nhân viên có năng lực nhưng không có nhiều cơ 
hội thăng tiến tại bộ phận ñang làm việc, các quản lý bộ phận nên tạo 
ñiều kiện ñể nhân viên có cơ hội thử sức tại các phòng ban, bộ phận 
khác.. 
 3.2.2.3 Cải thiện ñiều kiện làm việc 
 Tiến hành sắp xếp, bố trí hợp lý nơi làm việc cho nhân viên kho 
quỹ và nhân viên ban hỗ trợ khách hàng.  
 Có kế hoạch sửa chữa lại, ñồng thời thay các lớp kính bọc quanh ở 
tầng trên bằng các tấm lam ñể tạo sự thoáng mát hơn vào mùa hè. Ngoài 
ra, cần bổ sung thêm trang thiết bị như bàn ghế, ñiện thoại cố ñịnh, văn 
phòng phẩm cho nhân viên thử việc và nhân viên học việc ñể giúp họ có 
ñiều kiện nghiên cứu tài liệu và vận dụng những kiến thức ñó vào hoạt 
ñộng kinh doanh của chi nhánh.  
 Thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị ñiện tử ñể kịp thời sửa 
chữa hoặc mua sắm mới, không ảnh hưởng ñến công việc của nhân viên. 
 Nghiên cứu, tận dụng số phòng còn trống làm thư viện và phòng 
chơi các môn thể thao nhẹ như bóng bàn hay bida ñể những phút giải lao 
hay ngày nghỉ, sau những giờ làm việc căng thẳng cán bộ nhân viên có 
thể tham gia các hoạt ñộng tại ñây như xem phim, ñọc báo chí... 
 3.2.2.4 Tạo lập bầu không khí tập thể thoải mái, dễ chịu,  ñoàn 
kết phấn ñấu cho cán bộ công nhân viên toàn  Ngân hàng vì mục tiêu 
chung  
 Cán bộ công nhân viên trong Ngân hàng sẽ cảm thấy thoải mái 
hơn nếu họ có thể có ñược các mối quan hệ tốt ñẹp với các ñồng nghiệp 
của mình và họ ñược tôn trọng. Lãnh ñạo và người quản lý của Ngân 
hàng có thể tạo ra ñược một môi trường làm việc dễ chịu thông qua các 
hoạt ñộng như: ñưa ra các quy tắc/ quy trình làm việc rõ ràng trong Ngân 
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hàng; tôn trọng những ñóng góp của nhân viên và ghi nhận những lợi ích 
mà nhân viên ñã ñóng góp cho Ngân hàng bằng các hình thức khác nhau; 
giúp nhân viên hiểu ñược và phối hợp với nhau ñể hoàn thành công việc 
một cách hiệu quả.; tạo cho nhân viên cơ hội nêu ra những ý tưởng sáng 
tạo cho sự phát triển của Ngân hàng và trao thưởng cho họ nếu ñó là 
những ý kiến quý giá...; phối kết hợp cùng Ban chấp hành công ñoàn và 
ñoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt ñộng văn hóa, thể thao.  
 3.2.2.5 Thiết lập kênh thông tin trực tuyến giữa lãnh ñạo và 
nhân viên 
 Việc thiết lập một kênh thông tin như vậy là cần thiết. Phương 
thức trao ñổi thông tin : thông qua các diễn ñàn trao ñổi trực tuyến, thư 
ñiện tử. Hàng tuần, vào giờ xác ñịnh, các lãnh ñạo giành một khoảng 
thời gian nhất ñịnh trao ñổi trực tiếp với tất cả nhân viên. Nhân viên có 
thể gửi ý kiến góp ý cho các cấp lãnh ñạo vào bất kỳ giờ nào qua hộp thư 
ñiện tử. 
 3.2.2.6 Hoàn thiện công tác ñánh giá thực hiện công việc 
 a) Hoàn thiện việc thiết lập hệ thống các tiêu chí ñánh giá thành 
tích (KPls : Key Performance Insicators) 
 Để ñánh giá ñược thành tích của một tập thể hay cá nhân trước hết 
các ngân hàng cần phải xây dựng ñược hệ thống các tiêu chí ñánh giá 
thành tích cho từng bộ phận, từng cá nhân. Hệ thống các tiêu chí này sẽ 
ñược thể hiện trong bản mô tả công việc của mỗi bộ phận, cá nhân, nó 
ñược cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể giao cho họ phù hợp với ñiều 
kiện từng giai ñoạn. Các tiêu chí này sẽ phản ảnh hầu như tất cả các kết 
quả hoạt ñộng của bộ phận, cá nhân sau một kỳ làm việc. Hệ thống KPI 
bao gồm các tiêu chí về nghiệp vụ chuyên môn và các tiêu chí về thái ñộ 
lao ñộng.  
 Ngoài bộ phận nguồn nhân lực, ñể thiết lập hệ thống KPI cần có 
sự tham gia của ban lãnh ñạo, trưởng bộ phận và có thể mời thêm chuyên 
gia tư vấn.  
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 b) Áp dụng kết hợp phương pháp quản trị theo mục tiêu và phản 
hồi 360 ñộ trong quá trình ñánh giá  
 Việc xác ñịnh ñược hệ thống tiêu chí ñánh giá thành tích là một 
bước quan trọng trong quá trình ñánh giá thành tích nhân viên, ñặc biệt 
là với phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO). Theo tác giả thì ñây 
là phương pháp chủ ñạo mà ngân hàng cần áp dụng hiện nay. Bên cạnh 
ñó thì với một số nội dung, khía cạnh công việc khó ño lường ñược 
thành tích (ñặc biệt ñối với các vị trí quản lý), cần kết hợp với phương 
pháp phản hồi 360ñộ (360 degree feedback) nhằm thu thập thêm thông 
tin ñể có thể làm rõ, ñánh giá toàn diện ñược thành tích của từng thành 
viên. 
 3.2.2.7 Hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực 
 - Khi xây dựng kế hoạch ñào tạo ngân hàng cần phải ñưa ra các 
tình huống ñể ñối tượng dự kiến ñược ñào tạo bày tỏ mong muốn ñào 
tạo. Hoàn toàn không nên ñào tạo cái mà nhân viên thực sự không cần.  
 - Với các chương trình ñào tạo kỹ năng, ngân hàng nên lựa chọn 
hình thức ñào tạo tại chỗ ñể tận dụng nguồn nhân lực trình ñộ chuyên 
môn cao.  
 - Chủ ñộng kích thích nhân viên chủ ñộng tự ñào tạo. Để thực hiện 
ñiều này cần xây dựng quy chế rõ ràng: 
 - Tài trợ một phần hoặc toàn bộ học phí cho các khóa học ñúng 
chuyên ngành phù hợp hoặc có tiềm năng phát triển trong tương lai, khi 
nhân viên học xong trình bằng chứng nhận tốt nghiệp.  
 - Hoặc tạo ñiều kiện về thời gian ñể nhân viên tự do tham gia các 
khóa học mà họ cảm thấy cần cho mình, nếu họ ñảm bảo ñược công việc 
của mình thực hiện ñúng yêu cầu và tiến ñộ. 
 Tóm lại, ñể tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng một cách tốt 
nhất, cần sử dụng ñồng thời và kết hợp linh hoạt các nhóm giải pháp nói 
trên. Xuất phát, từ thực trạng công tác tạo ñộng lực làm việc của Ngân 
hàng Thương mại cổ phần quân ñội – Đà Nẵng thời gian qua, cũng như 
kết quả khảo sát ñộng lực làm việc của cán bộ nhân viên Ngân hàng, 
trong các giải pháp trên theo tác giả, tiêu chuẩn hóa các chức danh công 
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việc, hoàn thiện công tác ñánh giá thực hiện công việc ñể qua ñó thực 
hiện tốt chính sách lương, thưởng, ñào tạo, thăng tiến là những giải pháp 
quan trọng nhất mà Ngân hàng cần quan tâm hiện nay. 
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KẾT LUẬN  
 

 Có thể nói tạo ñộng lực là một phần quan trọng làm nên một chính 
sách quản trị nhân sự tốt. Sự phân chia thành các loại công cụ ở trên 
mang tính chất tương ñối bởi chúng có thể bao hàm một phần của nhau 
và việc áp dụng cụ thể vào từng công ty, với từng người lao ñộng lại 
mang những nét riêng. Việc lựa chọn ra công cụ tối ưu ñể nâng cao ñộng 
lực cho người lao ñộng thể hiện nghệ thuật quản lý của người lãnh ñạo ở 
mức ñộ cao. 
 Là một Ngân hàng thành lập và ñi vào hoạt ñộng không lâu, tuy 
còn những khó khăn nhưng lãnh ñạo Ngân hàng ñã rất quan tâm tới 
người lao ñộng cũng như công tác tạo ñộng lực trong lao ñộng. Hy vọng 
với sự nỗ lực không ngừng, Ngân hàng sẽ sử dụng thành công các công 
cụ của mình. 
 Trong ñề tài này tôi ñã ñề cập ñến những vấn ñề cơ bản của ñộng 
lực, mô hình các công cụ tạo ñộng lực trong lao ñộng và phân tích ñánh 
giá ñưa ra giải pháp trong việc sử dụng các công cụ tạo ñộng lực ở Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Quân ñội - Đà Nẵng. Những phân tích và 
ñánh giá của tôi ít nhiều mang tính chất chủ quan, tôi rất mong ñược sự 
ñóng góp ý kiến của thầy cô và những người quan tâm ñến ñề tài này. 
 
 
 
 
 


