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MỞ ĐẦU 

 

 1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay, các nhà phân tích định nghĩa nguồn lực hữu hình là 

các nguồn lực có thể thấy được và định lượng được bao gồm các 

nguồn tài chính, yếu tố tổ chức, các điều kiện vật chất, công nghệ, và  

nguồn lực vô hình bao gồm nguồn nhân lực, nguồn sáng kiến, nguồn 

danh tiếng. Theo thời gian, thông qua những tương tác của nguồn lực 

hữu hình và vô hình sẽ tạo ra khả năng, khả năng là cái mà công ty có 

thể làm được, chính khả năng là thứ cần thiết để tạo lợi thế cạnh 

tranh. Trong đó nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan 

trọng cần phát huy để góp phần hình thành nên khả năng của tổ chức, 

tạo ra lợi thế cạnh tranh.  

Công ty Cổ phần Xây dựng Lighthouse (gọi tắt là công ty 

Lighthouse) là một công ty hoạt động trong ngành xây dựng, với đặc 

điểm ngành sử dụng nhiều nhân lực. Vấn đề phát huy nguồn nhân lực 

cũng đang đặt ra một thử thách đối với công ty, họ sẽ làm gì để đối 

mặt với vấn đề này. Việc thu hút được nguồn lực lao động đến với 

công ty đã khó nhưng làm thế nào để xây dựng và duy trì một đội 

ngũ nhân viên năng động, bền bỉ và nhiệt tình với công việc và phát 

huy sức mạnh tổng hợp để giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Từ 

nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cho rằng để giải quyết vấn đề 

này thì cần phải tạo ra động lực thúc đẩy cho người lao động. Khi 

nhân viên làm việc có động lực, họ sẽ làm việc với hiệu suất và hiệu 

quả công việc cao hơn. Vì vậy, hầu hết các công ty hiện nay đều có 

biện pháp tạo động lực thúc đẩy cho người lao động thông qua các 

công cụ tạo động lực, đó là khuyến khích vật chất như tiền lương, 

tiền thưởng và các phúc lợi, khuyến khích phi vật chất như điều kiện 
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làm việc, đặc điểm công việc, đào tạo thăng tiến… Tạo động lực tốt 

sẽ mang lại hiệu quả cho tổ chức nhưng nếu làm không tốt sẽ khiến 

hiệu quả giảm sút. Đây là một câu hỏi đặt ra mà các nhà quản trị của 

công ty hiện nay đang đi tìm một lời giải đáp hoàn chỉnh. Với mong 

muốn giải đáp cụ thể vấn đề trên luận văn đã quyết định chọn đề tài: 

“Giải pháp tạo động lực thúc đẩy cho người lao động tại Công ty 

Cổ phần Xây dựng Lighthouse”.  

 2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về tạo động lực thúc đẩy cho 

người lao động trong doanh nghiệp. 

- Làm rõ thực trạng tạo động lực thúc đẩy cho người lao động 

tại công ty Lighthouse. 

- Đề xuất giải pháp nhằm tạo ra động lực thúc đẩy cho người 

lao động tại công ty Lighthouse. 

 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu : là các vấn đề lý luận và thực tiễn tạo 

động lực thúc đẩy cho người lao động tại công ty Lighthouse. 

- Phạm vi nghiên cứu : 

+ Phạm vi về không gian: việc nghiên cứu tập trung vào tất cả 

người lao động tại công ty Lighthouse. 

+ Phạm vi về thời gian: giai đoạn nghiên cứu 2012-2014  

 4. Phương pháp nghiên cứu   

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, trong đó 

sử dụng hệ thống các phương pháp: phương pháp thu thập dữ liệu; 

phương pháp duy vật biện chứng; phương pháp duy vật lịch sử:  

 5. Cấu trúc đề tài 

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

phụ lục, đề tài gồm 3 chương chính như sau: 
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Chương 1: Cơ sở lý luận tạo động lực thúc đẩy cho người lao 

động 

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

động tại công ty cổ phần xây dựng Lighthouse 

Chương 3: Giải pháp tạo động lực thúc đẩy cho người lao động 

tại công ty cổ phần xây dựng Lighthouse 

 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Luận văn đã nghiên cứu một số tài liệu như:  

- Nguyễn Quốc Tuấn và cộng sự (2006), “Quản trị nguồn 

nhân lực”, Nhà xuất bản Thống kê. Luận văn đã tiếp thu nội dung 

các chính sách về: Thù lao (vật chất và phi vật chất), đào tạo phát 

triển, đánh giá thành tích, thiết kế công việc… vào nội dung luận văn. 

- Trần Kim Dung (2011) “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB 

tổng hợp TP.HCM. Luận văn đã tiếp thu các kiến thức về chính sách: 

đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả thực hiện công việc, trả công 

lao động… vào nội dung luận văn. 

- Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn Vân Điềm (2012) “Quản trị 

nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. Luận văn đã tiếp thu 

phần III: “Tạo động lực”, phần này trình bày khái niệm, các lý thuyết 

tạo động lực, nội dung tạo động lực gồm: đánh giá thực hiện công 

việc, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thù lao và các phúc lợi. 

- Lê Thế Giới và cộng sự (2011), “Quản trị học”, Nhà xuất bản 

Tài chính. 

- Mô hình nghiên cứu trên thế giới về các nhân tố động viên 

nhân viên, tiêu biểu thang đo 10 yếu tố động viên của Foreman Facts 

(Viện quan hệ lao động NewJork 1946). 

- Các nghiên cứu khoa học về các nhân tố tạo đông lực làm 

việc ở môi trường Việt Nam: 
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+ Trần Kim Dung và Nguyễn Ngọc Lan Vy (2011), Thang đo 

động viên nhân viên, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ số 244, 

Đại học Quốc Gia TP.HCM, Kết luận: các nhân viên văn phòng quan 

tâm nhất là: nhân tố chính sách chế độ đãi ngộ (thù lao vật chất và 

đào tạo thăng tiến) và tiếp theo các nhân tố còn lại. 

+ Nguyễn Thị Thu Trang (2013), các yếu tố ảnh hưởng tới việc 

động viên nhân viên tại công ty dịch vụ công ích Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh, tạp chí Khoa học và xã hội nhân văn, số 8, tháng 

3/2013. Kết luận: đa số những người lao động trực tiếp quan tâm thứ 

nhất là lương bổng đãi ngộ tài chính đào tạo phát triển và mối quan 

hệ tại nơi làm việc. 

+ Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014), nghiên 

cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trực 

tiếp sản xuất ở Tổng công ty lắp máy Miền Nam (Lilama), tạp chí 

Khoa học trường đại học Cần Thơ, số 35 (2014). Kết luận: những 

người làm việc trực tiếp quan tâm là: lương thưởng, phúc lợi; mối 

quan hệ nơi làm việc; công việc phù hợp; đào tạo thăng tiến. 

- Ngoài ra để có các nhìn khái quát về các giải pháp tạo động 

lực thúc đẩy cho người lao động, luận văn đã tham khảo các đề tài 

cùng tên tại các công ty khác. 

Tiếp thu các kiến thức từ tổng quan tài liệu nghiên cứu giúp 

luận văn làm sáng tỏ về các cơ sở lý luận tạo động lực thúc đẩy, các 

nhân tố chủ yếu tác động lên vấn đề tạo động lực từ đó xác định các 

chính sách công cụ cụ thể nhằm đánh giá thực trạng và xây dựng các 

giải pháp tạo động lực thúc đẩy cho người lao động trong công ty.  
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CHO NGƯỜI 

LAO ĐỘNG  

 

1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA TẠO ĐỘNG LỰC THÚC 

ĐẨY CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 1.1.1. Nhu cầu 

Nhu cầu là trạng thái tâm lý mà con người cảm thấy thiếu thốn 

không thỏa mãn về một cái gì đó và mong muốn được đáp ứng nó. 

 1.1.2. Động cơ thúc đẩy 

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

và hành động. Đó 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. 

 1.1.3. Động lực thúc đẩy 

Động lực lao động là sự khát khao và tự nguyện của người lao 

động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt các mục tiêu của 

tổ chức. 

 1.1.4. Mối quan hệ giữa động lực thúc đẩy và động cơ thúc 

đẩy 

Tạo ra động lực thúc đẩy chính là sự nắm bắt các nhu cầu phát 

sinh động cơ thúc đẩy và đáp ứng các lợi ích một cách thỏa đáng bù 

đắp cho sức lao động đó bỏ ra. Như vậy giữa động cơ thúc đẩy và 

động lực thúc đẩy có mối quan hệ khăng khít, động lực thúc đẩy tùy 

thuộc vào động cơ thúc đẩy và tác động của môi trường bên ngoài. 

 1.1.5. Tạo động lực thúc đẩy 

Tạo động lực thúc đẩy là một hệ thống các công cụ, chính 

sách, biện pháp, giải pháp mà nhà quản trị sử dụng tác động đến 
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người lao động nhằm khích thích động viên khuyến khích người lao 

động nhằm đạt mục tiêu phát triển của tổ chức. 

1.1.6. Vai trò việc tạo động lực thúc đẩy cho người lao động  

1.2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY 

1.2.1. Lý thuyết phân cấp nhu cầu của Maslow 

1.2.2. Lý thuyết 2 yếu tố của F. Herzberg 

1.2.3. Lý thuyết của McClelland 

1.2.4. Lý thuyết công bằng của Stacy Adams 

1.2.5. Lý thuyết kỳ vọng của Victor Vroom 

1.2.6. Lý thuyết tăng cường của Skinner 

1.2.7. Lý thuyết đặt mục tiêu của Edwin Locke  

1.3. CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI 

LAO ĐỘNG 

Luận văn đề nghị đánh giá và xây dựng các giải pháp cho các 

công cụ tạo động lực theo các nhóm nhân tố được đánh giá tác động 

đến động lực làm việc chung của người lao động: (1) Đặc điểm công 

việc; (2) Mối quan hệ nơi làm việc; (3) Thù lao lao động; (4) Đào 

tạo, thăng tiến; (5) Điều kiện làm việc. 

1.3.1. Tạo động lực thúc đẩy thông qua công việc 

a. Tạo động lực qua công cụ thiết kế, phân tích công việc 

Thiết kế công việc: là quá trình kết hợp các phần việc rời rạc 

lại với nhau để hợp thành một công việc trọn vẹn nhằm giao phó cho 

một cá nhân hay một nhóm người lao động thực hiện. Các công việc 

được thiết kế hợp lý là các công việc được thiết kế theo hướng có các 

đòi hỏi hợp lý đối với người lao động cả về mặt thể lực và trí lực 

nhằm tạo điều kiện cho người lao động làm việc với năng suất cao, 

sử dụng hợp lý quỹ thời gian làm việc và có tính hấp dẫn, thách thức 
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đối với người lao động tạo điều kiện cho họ có cơ hội sử dụng tốt 

năng lực bản thân. 

Phân tích công việc: là việc đánh giá có hệ thống các thông tin 

quan trọng có liên quan đến công việc cụ thể của tổ chức nhằm làm 

rõ bản chất từng công việc. Phân tích công việc là cơ sở để bố trí 

công việc cho người lao động, nhằm xác định trách nhiệm rõ ràng, 

tạo được ý nghĩa và tầm quan trọng của công việc đối với bản thân, 

với tổ chức. 

b. Tạo động lực qua công cụ trao quyền 

Trao quyền là sự ủy thác quyền lực hay quyền hạn cho những 

người cấp dưới trong một tổ chức. 

Sự gia tăng quyền hạn cho người lao động sẽ làm tăng khả 

năng thúc đẩy để hoàn thành công việc, bời vì con người tự biết cách 

cải thiện kết quả thực hiện của họ, lựa chọn cách để thực hiện công 

việc và cách sử dụng tính sáng tạo của họ, trao quyền thường đi kèm 

mục tiêu.  

c. Tạo động lực qua công cụ đánh giá thực hiện công việc 

Đánh giá thực hiện công việc là sự đánh giá có hệ thống và 

chính thức tình hình thực hiện công việc của người lao động trong 

quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về 

sự đánh giá đó với người lao động  

Khi doanh nghiệp đánh giá công bằng và chính xác sự thực 

hiện công việc của người lao động, thông qua xây dựng hệ thống 

đánh giá thực hiện công việc, từ đó doanh nghiệp đưa ra những quyết 

định như tăng lương, tăng thưởng, đào tạo, thăng chức… 
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1.3.2. Tạo động lực thúc đẩy thông qua mối quan hệ nơi 

làm việc 

Mối quan hệ nơi làm việc là sự tương tác của người lao động 

từ 2 phía: với cấp trên và với đồng nghiệp. Đối với phần lớn người 

lao động, trong công việc cũng cần thõa mãn nhu cầu tương tác, vì 

vậy khi có những cộng tác, hỗ trợ từ các mối quan hệ nơi làm việc sẽ 

tạo thêm động lực trong công việc. Bên cạnh các công cụ đánh giá 

thực hiện công việc, lương, thưởng… công bằng, công ty cần phải:  

Tạo động lực qua công cụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

Văn hóa doanh nghiệp là một hệ thống bao gồm các giá trị 

niềm tin và các khuôn mẫu hành vi ứng xử hình thành nên bản sắc 

riêng của tổ chức. Nó thể hiện qua việc chia sẻ giúp đỡ học hỏi đồng 

thuận với nhau, cũng có thể đó là việc các cá nhân học cách đối phó 

với các vấn đề xảy ra để thích ứng với môi trường bên ngoài và hội 

nhập môi trường bên trong. 

1.3.3. Tạo động lực thúc đẩy thông qua hệ thống thù lao lao 

động  

a. Tạo động lực qua công cụ tiền lương  

Lương cơ bản: Được trả cố định cho người lao động do đã hoàn 

thành công việc theo một trách nhiệm cụ thể. Tiền lương cơ bản được 

xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc, điều kiện làm 

việc, trình độ năng lực của người lao động và giá cả thị trường. 

Tiền lương phải đáp ứng các yêu cầu sau:  

- Tiền lương phải hợp pháp.  

- Tiền lương phải hấp dẫn để thu hút lao động giỏi.  

- Tiền lương phải có tác dụng tạo động lực lao động.  

- Tiền lương phải công bằng.  

- Trả tiền lương cho người lao động phải hiệu quả. 
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Các khoản phụ cấp: phụ cấp là tiền trả công lao động ngoài tiền 

lương cơ bản. Nó bổ sung cho lương cơ bản, bù đắp thêm cho người 

lao động khi họ phải làm việc trong các điều kiện không ổn định hay 

không thuận lợi mà chưa được tính đến trong lương cơ bản. 

b. Tạo động lực qua công cụ tiền thưởng  

Tiền thưởng là một dạng kích thích vật chất có tác dụng tích 

cực đối với người lao động trong việc phấn đấu thực hiện công việc 

tốt hơn. 

Tiền thưởng phải gắn với chỉ tiêu thưởng cụ thể, rõ ràng phải 

dựa trên các căn cứ nhất định. Do đó, cần phải có các chỉ tiêu thưởng 

hợp lý, không quá khó cũng không quá dễ nhằm tạo ra mục tiêu kỳ 

vọng cho người lao động phấn đấu hoàn thành công việc. Đồng thời 

khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng cách, đảm bảo tính lâu dài.  

c. Tạo động lực qua công cụ phúc lợi 

Phúc lợi là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ 

về cuộc sống cho người lao động. 

Các loại phúc lợi: 

-  Phúc lợi bắt buộc theo yêu cầu của pháp luật. 

- Phúc lợi tự nguyện là các phúc lợi do tổ chức đưa ra tùy 

thuộc vào khả năng tài chính và sự quan tâm của lãnh đạo đối với 

người lao động. 

1.3.4. Tạo động lực thúc đẩy thông qua đào tạo, thăng tiến 

a. Tạo động lực qua công cụ đào tạo:  

Đào tạo là các hoạt động học tập nhằm giúp người lao động có 

thể thực hiện có hiệu qủa hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo là một sự đầu tư mang lại 

hiệu quả lâu dài cho hầu hết mọi tổ chức, vì vậy cần xây dựng một 

chiến lược chung về đào tạo. 
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b. Tạo động lực qua công cụ thăng tiến 

Thăng tiến là đạt được một vị trí, địa vị cao hơn trong tập thể. 

Sử dụng sự thăng tiến hợp lý để kích thích, thúc đẩy người lao 

động. Ngoài những nhu cầu no đủ về vật chất, nhu cầu được tôn 

trọng, được quý 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. 

1.3.5. Tạo động lực thúc đẩy thông qua cải thiện điều kiện 

làm việc  

Điều kiện làm việc: là tình trạng vật lý của nơi làm việc, điều 

kiện thúc đẩy là các nhân tố ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tiện lợi 

của người lao động khi làm việc.  

Cải thiện điều kiện làm việc bằng các cách thức sau: 

-  Cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, thực hiện tốt 

các chính sách an toàn lao động. 

-  Nơi làm việc được thiết kế và bố trí một cách khoa học. 

-  Có chế độ thời gian làm việc khoa học, hợp lý. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương này đã trình bày và hệ thống hóa cơ sở các lý 

luận về tạo động lực thúc đẩy cho người lao động. Để làm rõ hơn nữa 

về bản chất của tạo động lực, chương cũng đã trình bày các lý thuyết 

về động cơ thúc đẩy cho người lao động, đồng thời trên cơ sở vận 

dụng các lý thuyết về động cơ thúc đẩy này áp dụng vào các công cụ 

tạo động lực. Những công cụ tạo động lực được trình bày trong 

chương chưa phải là đầy đủ, nhưng xét về tổng thể thì các công cụ 

này là các công cụ cơ bản nhất và phù hợp với một số nghiên cứu về 

các nhân tố tạo động lực trong điều kiện ở Việt Nam. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CHO NGƯỜI 

LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

LIGHTHOUSE 

 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LIGHTHOUSE 

2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển công ty 

a. Lịch sử hình thành  

b. Đặc điểm công ty 

c. Thương hiệu uy tín doanh nghiệp 

d. Viễn cảnh, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược của công ty 

(trích từ công ty mẹ Lighthouse Corporation) 

2.1.2. Đặc điểm mô hình tổ chức quản lý 

Công ty quản trị theo mô hình cơ cấu chức năng, qua đó công 

ty tạo động lực cho người lao động bằng chuyên môn hóa công việc. 

2.1.3. Đặc điểm nguồn lực 

a. Nguồn nhân lực 

Công ty có khoảng 330 người lao động (bao gồm 120 cán bộ và 210 

công nhân). 

Nguồn nhân lực ổn định, tỷ trọng lao động trẻ, tỷ trọng lao 

động có trình độ chiếm tỷ trọng cao so với các công ty trong nghành. 

b. Nguồn lực vật chất kỹ thuật công nghệ 

Công ty đã đầu tư nhiều trang thiết bị cơ giới hóa ,tạo được cơ 

sở vật chất cơ giới hóa tốt.  

c. Kết quả hoạt động kinh doanh 

 Tình hình kinh tế nghành những năm trước đây có chiều hướng 

chựng lại và đi xuống, doanh số và lợi nhuận của công ty cũng biến 

động và trong năm 2013 và 2014 đã tăng trưởng trở lại. 
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2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH TẠO 

ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY 

ĐÃ ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN QUA. 

2.2.1. Thực trạng công việc của người lao động 

a. Thực trạng thiết kế, phân tích công việc: 

Hiện nay, công ty điều hành công việc theo cơ cấu chức năng, 

quyền hành nhiệm vụ tại mỗi phòng ban được lãnh đạo công ty giao 

cho trưởng bộ phận hay nhóm, do vậy công việc tương đối là chuyên 

môn hóa. Nguyên tắc phân chia công việc ở các bộ phận: 

* Đối với người lao động gián tiếp: với cách thức phân công 

công việc trên có tính chuyên môn hóa cao, công việc không chồng 

chéo nhưng sự phối hợp trong công việc của các nhân viên sẽ hạn 

chế. Vì vậy công việc không đa dạng, ít có cơ hội sử dụng tốt năng 

lực cá nhân. Công ty chưa có bảng mô tả công việc, vấn đề điều hành 

bố trí công việc cho nhân viên phụ thuộc nhiều vào kỹ năng lãnh đạo 

của trưởng nhóm. Trong ngành xây dựng có độ biến thiên về khối 

lượng công việc, vấn đề điều động nhân viên từ nhiệm vụ này sang 

nhiệm vụ nơi khác thường xuyên xảy ra, khi đó người lao động 

không cảm thấy xác định trách nhiệm cụ thể với công viêc, và họ sẽ 

khó có cảm nhận có vai trò quan trọng đối với tổ chức. 

* Đối với công nhân lao động trực tiếp: làm việc theo nhóm, 

nhóm được phân chia theo quy trình để chuyên môn hóa, và thường làm 

cho họ cảm thấy hài lòng vì phát huy được năng lực tốt nhất của họ. 

Theo kết quả điều tra nhóm CB chuyên môn có mức độ hài 

lòng thấp nhất. 

b. Thực trạng trao quyền 

Với cơ cấu chức năng, quyền hành và trách nhiệm đối với công 

ty tập trung ở các trưởng bộ phận phòng ban, nên môi trường làm 
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việc ít dân chủ, vấn đề trao quyền chưa xuyên suốt, chưa phù hợp, do 

đó chưa phát huy hết năng lực của người lao động, vì chưa được trao 

quyền cụ thể để có thể chủ động trong công việc. 

Theo kết quả điều tra nhóm CB chuyên môn có mức độ hài 

lòng thấp nhất. 

c. Thực trạng đánh giá thực hiện công việc 

* Đối với người lao động gián tiếp: công ty đã có đầy đủ bảng 

đánh giá kết quả thực hiện công việc cho các vị trí công việc. 

- Phương pháp đánh giá: theo thang đo đồ họa. 

+ Tiêu chuẩn đánh giá: hoàn thành khối lượng công việc, chất 

lượng, tiến độ công việc thực hiện.  

+ Mức độ từng thứ hạng trên thang chưa được định nghĩa bằng 

những tiêu thức rõ ràng. 

- Chu kỳ đánh giá: quá dày, do công ty lập theo hằng tuần. 

- Cách đánh giá còn phụ thuộc cảm tính, tình cảm chủ quan 

của người giám sát.  

- Công ty chưa xây dựng được tiêu chuẩn đánh giá cho từng 

bậc lương của mỗi vị trí công việc.  

* Đối với công nhân lao động trực tiếp:  

Đánh giá kết quả nhóm theo tiêu chuẩn chất lượng và hiệu qủa 

kinh tế (theo định mức đơn giá thi công) theo tháng. 

Đánh giá cá nhân (không có bảng đánh giá kết quả thực hiện) 

theo mức độ nhiệt tình do tổ trưởng và CB kỹ thuật trực tiếp điều 

hành đánh giá theo tuần. 

Theo kết quả điều tra nhóm CB quản lý và nhóm CB chuyên 

môn có mức độ hài lòng thấp nhất. 
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2.2.2. Thực trạng mối quan hệ nơi làm việc 

Hiện tại, công ty cố gắng xây dựng môi trường làm việc thân 

thiện để tạo ra mối quan hệ tốt giữa tất cả người lao động: 

- Thông qua các chương trình phúc lợi sinh hoạt tập thể như 

các giải thể thao văn nghệ phong trào, hội thảo chuyên đề học tập. 

- Bên cạnh đó, công ty đã có chính sách đánh giá thực hiện 

công việc, việc trả lương theo công việc, thưởng theo mục tiêu kết 

quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhìn chung các chính 

sách này chưa thể tạo được sự công bằng tuyệt đối như mong muốn. 

Theo kết quả điều tra nhận định tất cả các nhóm khá hài lòng.  

2.2.3. Thực trạng chính sách thù lao lao động 

a. Thực trạng chính sách tiền lương  

 Lương cơ bản 

Trên cơ sở khảo sát mức lương thị trường, mức lương tối thiểu 

quy định của nhà nước đối với khu vực doanh nghiệp, cách xây dựng 

các ngạch bậc lương được xác định dựa trên hệ số phức tạp của công 

việc, điều kiện làm việc. Với các nhóm CB quản lý, chuyên môn, 

công nhân có mức tăng lương đều đặn và tùy theo mức độ trách 

nhiệm của mỗi nhóm mà hệ số tăng tương đối khác nhau, tuy nhiên 

với cách tăng lương như trên chưa khuyến khích người lao động nâng 

cao tay nghề hay chuyên môn nghiệp vụ.  

Hình thức trả lương theo thời gian, và việc xây dựng ngạch bậc 

lương cũng khuyến khích người lao động quan tâm đến kết quả thực 

hiện công việc.  

Chính sách tính trượt giá: theo chỉ số CPI nhà nước công bố. 

Chính sách tăng lương: tăng lương theo kết quả thực hiện công 

việc của người lao động, không phụ thuộc vào thâm niên hay trình độ 
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kiến thức. Định kỳ hằng năm công ty xem xét đánh giá tăng lương 

cho người lao động, tuy nhiên vẫn phụ thuộc cảm tính của lãnh đạo. 

Cách trả lương kín tạo ra sự không công bằng. 

 Theo phân tích quỹ lương, lương cơ bản có xu hướng tăng qua 

các năm. 

 Phụ cấp:  

Công ty phụ cấp thêm cho người lao động khi làm việc ở công 

trình xa, những vị trí công việc liên quan đến mức độ an toàn lao 

động, phụ cấp làm thêm ngoài giờ. 

* Theo kết quả điều tra: 

+ Nhóm CB chuyên môn hài lòng thấp nhất với tiền lương 

+ Đa số các nhóm khá hài lòng chính sách phụ cấp. 

b. Thực trạng chính sách tiền thưởng 

* Hình thức thưởng: 

- Đối với người lao động gián tiếp:  

+ Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh: cách tính thưởng 

cho mỗi người lao động căn cứ theo số ngày làm việc trong năm, hệ 

số thưởng theo vị trí cấp bậc, hệ số thành tích.  

+ Thưởng không định kỳ: thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 

hợp lý hóa sản xuất, thường dựa vào ý chí chủ quan của lãnh đạo. 

+ Thưởng tết cuối năm: thưởng tháng lương thứ 13. 

- Đối với công nhân lao động trực tiếp:  

+ Trả lương theo thời gian có thưởng, thưởng căn cứ các yếu 

tố đảm bảo chất lượng, tiến độ, khối lượng công việc của nhóm. 

+ Cách tính thưởng cá nhân căn cứ hệ số lương, thời hạn thực 

tế làm việc của mỗi người, mức độ tham gia tích cực, nhiệt tình. 

* Theo kết quả khảo sát nhận thấy nhóm CB chuyên môn có 

mức hài lòng thấp nhất.  
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c. Thực trạng chính sách phúc lợi 

Công ty bảo đảm đầy đủ chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy 

định của pháp luật hiện hành, bên cạnh đó công ty có những chính 

sách như xét trợ cấp cho những khó khăn bất ngờ, hay tổ chức các 

chương trình sinh hoạt tập thể như vui chơi giải trí… 

Các phúc lợi tự nguyện của công ty có tỷ trọng quỹ phúc lợi so 

với tổng quỹ lương là tương đối thấp. 

 Theo kết quả điều tra thì đa số người lao động đều hài lòng. 

 2.2.4. Thực trạng công tác đào tạo, thăng tiến 

a. Thực trạng công tác đào tạo 

Chương trình đào tạo của công ty ở qui mô hẹp theo chuyên 

môn và những kỹ năng mềm thực tiễn. Công tác đào tạo hiện tại chỉ 

mang tính chất đáp ứng công việc hiện tại, chưa có những chính sách 

đầu tư phát triển cho các CB chuyên môn hoàn thành tốt công việc 

nâng cao kiến thức hay cán bộ tiềm năng trở thành quản lý để có thể 

có khả năng thực hiện công việc trong tương, hay CB quản lý được 

đào tạo để có năng lực trở thành nhà quản trị.  

Nguồn kinh phí cho công tác đào tạo còn hạn chế. 

Theo kết quả khảo sát thì nhóm CB quản lý, CB chuyên môn, 

ít hài lòng hơn các nhóm khác.  

b. Thực trạng chính sách thăng tiến 

Công ty chủ trương có chính sách thăng tiến chủ yếu từ bên 

trong cho tất cả các vị trí để tạo động lực cho người lao động. Hiện 

tại, quyết định thăng tiến cho người lao động vẫn mang tính chất chủ 

quan của lãnh đạo công ty. 

Theo kết quả điều tra, 3 nhóm CB quản lý, nhóm nhân viên 

văn phòng, nhóm công nhân hài lòng cao, nhóm CB chuyên môn 

mức độ hài lòng thấp nhất. 
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 2.2.5. Thực trạng điều kiện làm việc 

Trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ bảo hộ lao động. Không 

ngừng cơ giới hóa, đầu tư công cụ, thiết bị tiên tiến, quan tâm vấn đề 

bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động an toàn. Trang bị đầy đủ thiết 

bị sinh hoạt, cũng như đảm bảo điều kiện vệ sinh nơi làm việc.  

Lập ban chỉ đạo công tác an toàn lao động, tổ chức thường 

xuyên học tập an toàn lao động định kỳ kiểm tra theo quy định. Các 

năm qua đã hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động.  

 Theo kết quả điều tra thì đa số người lao động đều hài lòng. 

 2.2.6. Thực trạng động lực làm việc của người lao động 

Theo kết quả điều tra: các nhóm CB quản lý, nhóm nhân viên 

văn phòng, nhóm công nhân có kết quả động lực cao, riêng nhóm CB 

chuyên môn kết quả động lực thấp nhất. 

2.3. CÁC THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

HẠN CHẾ CỦA TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY Ở CÔNG TY 

TRONG THỜI GIAN QUA 

 2.3.1. Những thành công 

  2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 

2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương  đã thực hiện quá trình phân tích, đánh giá thực 

trạng về công tác tạo động lực cho người lao động ở Công ty 

Lighthouse. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về công ty 

nói chung và các vấn đề tạo động lực tại công ty nói riêng. Qua phân 

tích, đánh giá có thể nhận thấy, đánh giá về mức độ hài lòng trong 

công tác tạo động lực đối với từng nhóm đối tượng lao động tại công 

ty cũng khác nhau. Nhìn chung, mức độ hài lòng của người lao động 

trong thời điểm khảo sát dù chưa cao nhưng cũng có thể chấp nhận.  
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CHƯƠNG 3 

 GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CHO NGƯỜI LAO 

ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LIGHTHOUSE 

 

3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

 3.1.1. Dự báo biến động của môi trường quản trị nguồn 

nhân lực trong tương lai 

a. Thị trường lao động  

b. Những thay đổi phong cách quản trị 

c. Sự phát triển của khoa học – công nghệ 

 d. Những qui định của luật lao động  

 3.1.2. Mục tiêu, chiến lược của công ty trong thời gian đến 

a. Các mục tiêu, chiến lược của công ty trong thời gian đến 

b. Định hướng chiến lược phát triển nhân sự của công ty 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 

 3.2.1. Hoàn thiện việc thiết kế, bố trí, kiểm soát công việc 

a. Hoàn thiện thiết kế, phân tích công việc 

*Thiết kế công việc: theo nhóm liên chức năng và tăng cường 

mức độ tự quản: 

- Đối với người lao động gián tiếp: 

+ Bộ phận điều hành sản xuất trực tiếp: hình thức nhóm liên 

chức năng và tăng cường mức độ tự quản với hình thức mọi thành 

viên cùng chịu trách nhiệm với mục tiêu của nhóm.  

+ Bộ phận điều hành dự án gián tiếp: bổ sung thêm chức năng 

nhiệm vụ mức độ hoàn thành công việc của bộ phận điều hành sản 

xuất trực tiếp. 

- Đối với công nhân lao động trực tiếp: theo tính chất nhóm 

được chuyên môn hóa để nâng cao năng suất làm việc như hiện nay. 
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* Phân tích công việc 

Phân tích công việc cho cá nhân: thiết kế các tiêu chuẩn công 

việc, nhiệm vụ và các quy định của công việc cho các cá nhân không 

trình bày quá chi tiết. Trên cơ sở đó công ty lôi kéo các thành viên 

của nhóm tự thiết kế lại công việc cho bản thân sao cho phù hợp giữa 

năng lực với khối lượng và số lượng công việc để cấu thành nên 

nhóm hoàn chỉnh.  

b. Hoàn thiện cơ chế trao quyền 

Công ty cần trao quyền căn cứ trên mục tiêu nhóm, và tất cả 

thành viên nhóm cùng chịu trách nhiệm theo từng mức độ tùy theo 

năng lực, đồng thời công ty chỉ tư vấn giám sát, kiểm tra kết quả thực 

hiện theo định kỳ. Từ trao quyền cho nhóm, nhóm sẽ phân quyền cho 

cá nhân trên cơ sở phù hợp năng lực để hoàn thành tốt công việc cá 

nhân.  

c. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 

* Cách thức đánh giá: 

- Đánh giá nhóm: theo mục tiêu nhóm.  

+ Nhóm điều hành sản xuất trực tiếp: căn cứ các tiêu chuẩn an 

toàn lao động, chất lượng, tiến độ, hiệu quả dự án. 

+ Đối với nhóm điều hành gián tiếp: căn cứ theo tổng các chỉ 

tiêu hiệu quả của tất cả các Ban ĐHDA và một số chỉ tiêu riêng của 

từng nhóm. 

- Đánh giá cá nhân: theo hành vi (dùng phương pháp đánh giá 

thang điểm quan sát hành vi). 

- Từ kết quả trên, thiết lập mối quan hệ giữa kết quả cá nhân và 

tập thể nhằm đánh giá tổng hợp kết quả cá nhân.  
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- Khống chế tỷ lệ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân 

theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ nhóm để có thể so sánh mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ giữa người lao động của các nhóm khác nhau.  

* Chu kỳ đánh giá: đánh giá nhóm định kỳ theo quý, cá nhân 

theo tháng. 

* Đào tạo người đánh giá: cung cấp các văn bản về hệ thống 

đánh giá, tổ chức các lớp tập huấn về công tác đánh giá. 

3.2.2. Cải thiện các mối quan hệ nơi làm việc 

Bên cạnh việc hoàn thiện những công cụ đánh giá kết quả thực 

hiện công việc, các chính sách thù lao lao động… tạo công bằng. 

Công ty cần phải tạo ra môi trường làm việc để mọi người cùng mục 

tiêu, cùng chung ý chí trên cơ sở: 

 Hoàn thiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

Tuyên truyền cho mọi người hiểu được giá trị cốt lõi của công 

ty và những qui tắc ứng xử trong công ty. Hoàn thiện công tác đánh 

giá hành vi trong công việc nhất quán với giá trị tổ chức, công ty nên 

đánh giá xét duyệt những cá nhân có tư chất tính cách phù hợp với 

giá trị cốt lõi của công ty có thể tạm gọi là những lighthouser.  

Tăng cường xây dựng môi trường thân thiện: quan tâm đến vấn 

đề làm việc nhóm, tạo ra tổ chức học tập để tạo sự thống nhất phương 

pháp làm việc và phương pháp ra quyết định, các phong trào thi đua 

có mục tiêu xây dựng văn hóa của công ty. 

 3.2.3 Hoàn thiện chính sách thù lao lao động 

a. Hoàn thiện chính sách tiền lương: 

Hoàn thiện bảng mô tả công việc cho các nghạch bậc lương để 

làm căn cứ xây dựng hệ số lương của công ty đảm bảo công bằng. 

Xây dựng nhiều bậc lương hơn bằng cách có thể chia nhỏ bậc 

lương hiện tại để dễ dàng hơn áp dụng tăng lương linh hoạt và để có 
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thể rút ngắn thời gian tăng lương so với hiện tại. 

Mức lương khởi điểm nên cao hơn so với mặt bằng chung của 

thị trường nhằm thu hút người lao động mới. 

Tăng lương: công ty trả lương theo khả năng thực hiện công 

việc của người lao động, tuy nhiên cần bổ sung tăng lương theo thâm 

niêm hay nâng cao trình độ phù hợp mục tiêu đào tạo của công ty. 

Trả lương công khai để tạo sự đánh giá công bằng.  

Các nhóm CB quản lý, CB chuyên môn, công nhân nên xây 

dựng hệ số tăng lương theo phương pháp lũy tiến để khuyến khích họ 

luôn trao dồi nghề nghiệp để nâng cao năng lực. 

b. Hoàn thiện cơ chế thưởng 

Giải pháp thưởng cho nhóm người lao động gián tiếp như sau: 

* Cách thức thưởng: 

- Thưởng định kỳ: 

+ Thưởng theo kết quả nhóm định kỳ theo quý phù hợp với 

chu kỳ đánh giá mức độ hoàn thành dự án, cách tính thưởng cho cá 

nhân phụ thuộc: năng lực thông qua hệ số lương, thời hạn thực tế làm 

việc, tổng hợp kết quả cá nhân, hệ số trách nhiệm với nhóm. 

+ Thưởng theo lợi nhuận hằng năm của công ty như hiện nay  

- Thưởng không định kỳ: bổ sung các loại hình thưởng như: 

tìm được nguồn khách hàng, đối tác cung cấp vật tư thiết bị, các 

nguồn cung cấp nhân lực như nguồn công nhân, tính thưởng theo tỷ 

lệ phần trăm mức độ mang lại lợi ích cho công ty.  

* Cách xây dựng quỹ thưởng: 

- Thưởng theo kết quả nhóm định kỳ trong năm: 

+ Đối với các nhóm điều hành sản xuất trực tiếp căn cứ mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ nhóm. 
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+ Đối với các nhóm gián tiếp hỗ trợ cho các nhóm điều hành 

trực tiếp căn cứ tổng mức thưởng của tất cả các nhóm điều hành trực 

tiếp để ra quyết định quĩ thưởng cho tất cả các nhóm, phân bổ cho 

các nhóm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhóm. 

- Thưởng theo lợi nhuận hằng năm của công ty trích theo phần 

trăm lợi nhuận công ty. 

* Mức thưởng:  

- Đa dạng mức thành tích: 4 mức A, B, C, D thay cho 3 mức 

thành tích hiện nay. 

- Mức tiền thưởng phải từ 25% trở lên so với mức lương cơ 

bản mới có tác dụng kích thích người lao động. 

c. Hoàn thiện chế độ phúc lợi 

Bổ sung chính sách phúc lợi dựa trên khả năng hiện có của 

công ty mà còn chưa được sử dụng triệt để: 

+ Hỗ trợ làm nhà hay sửa chữa nhà cho người lao động. 

+ Hỗ trợ tài chính như: cho vay tiền trả dần vào lương để trả 

cho những vấn đề nảy sinh ngoài ý muốn hoặc những tài sản phục vụ 

cho công việc như phương tiện đi làm. 

+ Cho phép người lao động sỡ hữu cổ phần ưu đãi. 

3.2.4. Hoàn thiện chính sách đào tạo, thăng tiến 

a. Hoàn thiện công tác đào tạo 

 Đào tạo phát triển đội ngũ CB quản lý và CB chuyên môn có 

thành tích định hướng quản lý. Đào tạo phát triển chuyên môn 

chuyên sâu cho CB chuyên môn có định hướng chuyên môn. 

Hoàn thiện các công tác đào tạo lại, cập nhật kiến thức. 

Cần tăng cường kinh phí đào tạo. 

Sử dụng nguồn nhân lực hiện có xây dựng đội ngũ giáo viên 

chất lượng. 
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Sử dụng phương pháp thực nghiệm để đánh giá kết quả 

chương trình đào tạo. 

b. Hoàn thiện cơ chế thăng tiến 

Hoàn thiện bảng đánh giá năng lực cá nhân với những kỹ năng 

thực hiện công việc dự kiến theo vị trí thăng tiến tiếp theo. 

Hiểu được mục tiêu nghề nghiệp của mỗi người lao động để 

tổng hợp các yếu tố: thành tích, năng lực làm cơ sở đề bạt thăng tiến. 

Cần phải có phương pháp đánh giá năng lực để giúp lãnh đạo 

công ty phát hiện những người trẻ có tài. 

Khi cá nhân thăng tiến cần phải xây dựng và cam kết các mục 

tiêu có thể làm đối với vị trí mới, tạo niềm tin với mọi người. 

Để tạo sự đoàn kết, phải để mọi người cùng hiểu rằng khi một 

cá nhân thăng tiến là đóng góp cho công ty vững mạnh và phát triển. 

 3.2.5. Cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên 

Luôn tăng cường thường xuyên kiểm tra các công việc mà 

công ty đã làm được. Và hoàn thiện công tác kiểm tra các thiết kế và 

triển khai tổ chức các biện pháp thi công, do tính chất đặc biệt 

nghiệm trọng của vấn đề an toàn lao động, đề nghị đưa vào đây là 

một trong những tiêu chuẩn đánh giá của nhóm Ban ĐHDA. 

3.3. KIẾN NGHỊ VỚI CÔNG TY 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Căn cứ vào cơ sở lý luận về tạo động lực, các công cụ tạo 

động lực đề xuất đánh giá và phân tích thực trạng công cụ tạo động 

động với điều kiện thực tế tại công ty Lighthouse, luận văn đưa ra 

các giải pháp trên cơ sở chiến lược mục tiêu của công ty nhằm hoàn 

thiện và nâng cao tất cả các công cụ tạo động lực cho người lao động 

như đã đề xuất. Các giải pháp luận văn đề xuất cho công ty trong 

thời gian từ 2016 đến 2020 định hướng đến 2025. 
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KẾT LUẬN 

Tạo động lực thúc đẩy cho người lao động là điều quan trọng 

đối công ty, tuy nhiên đứng trên góc độ của người lao động thì không 

phải lúc nào động lực làm việc được tạo ra là mang tính tích cực vì 

đôi khi nó thực sự mang tính áp lực. Đó là động lực làm việc vì sợ 

mất việc làm, nhu cầu quá mức đối với các phần thưởng, hay cạnh 

tranh giữa các đồng nghiệp. Mặc dù khuynh hướng này thường xuyên 

đưa đến cho người lao động khả năng hoàn thành công việc cao như 

khối lượng công việc mang tính sáng tạo và cải tiến, nhưng chính 

những động lực này lại sẽ là nguy cơ làm suy giảm toàn bộ sức lực 

cũng như tinh thần làm việc của toàn công ty và người lao động cảm 

thấy bị bóc lột, tăng nguy cơ nghỉ việc. 

Qua những phân tích đánh giá về thực trạng hoạt động tạo 

động lực của công ty, thiết nghĩ đây không còn là vấn đề riêng đối 

với công ty Lighthouse mà còn là vấn đề chung đối với các công ty ở 

Việt Nam. Các công ty muốn phát triển bền vững, duy trì một cơ cấu 

nhân sự ổn định tương đối, tăng hiệu quả làm việc, thật sự cần phải 

nhìn nhận lại vấn đề tạo động lực cho người lao động phải mang tính 

chất bền vững. Để giải quyết bài toán này, các giải pháp được nêu 

trong luận văn nhằm khích thích người lao động tự nguyện cố gắng 

làm viêc để đạt mục tiêu của doanh nghiệp và cho bản thân. 

Dù đã cố gắng thực hiện nghiên cứu nghiêm túc, nhưng không 

thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, luận văn mong những hạn 

chế này là tiền đề cho những nội dung nghiên cứu tiếp theo. Qua đây 

luận văn này muốn bày tỏ lòng cám ơn chân thành đến thầy PGS.TS 

Đào Hữu Hòa đã tận tình hướng dẫn để hoàn thành luận văn, và các 

anh chị tại công ty Lighthouse đã tận tình giúp đỡ và có nhiều ý kiến 

đóng góp quý giá cho luận văn. 
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