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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngành điện là ngành hạ tầng quan trọng thúc đẩy quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, hạ tầng về nguồn điện 

là môi trường đầu tư lý tưởng, ít rủi ro nhưng lợi ích mang lại về lâu 

dài rất tốt. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, sự 

giao lưu kinh tế giữa các nước, sự cạnh ngày càng gây gắt trong 

ngành Điện đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực cũng phải phát triển 

tương ứng. 

Công tác phát triển nguồn nhân lực hiện nay tại các doanh nghiệp 

nhà nước, các doanh nghiệp cổ phần nói chung và Công ty Cổ phần 

Sông Ba nói riêng còn nhiều bất cập làm hạn chế đến sự phát triển 

của doanh nghiệp. Xuất phát t  thực tiễn trên, việc nghiên cứu tình 

hình phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sông Ba để tìm 

ra các giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực và đáp 

ứng yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ phần 

Sông Ba trong thời gian đến là cấp thiết. Chính vì vậy, tác giả đã 

chọn đề tài "Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sông 

Ba” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Hệ thống hóa và làm rõ các cơ sở lý luận cơ bản về phát triển 

nguồn nhân lực. 

- Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ 

phần Sông Ba (SBA). 

- Một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực SBA trong giai 

đoạn 2020 đến 2025 phù hợp với định hướng phát triển Công ty. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn có 

liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực tại SBA giai đoạn 2020 
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-  2025.  

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về mặt nội dung: Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến việc 

phát triển nguồn nhân lực tại SBA. 

+ Về mặt thời gian: Số liệu phân tích trong giai đoạn 05 năm t  

2015 đến 2019. Việc khảo sát được tiến hành trong thời gian tháng 

05/2020 đến  06/2020.  

+ Về không gian: Tại SBA. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp tham khảo và tổng hợp tài liệu 

Phương pháp điều tra khảo sát thu thập dữ liệu thứ cấp 

Phương pháp thống kê, phân tích số liệu 

5. Kết cấu của luận văn 

Bố cục đề tài gồm phần mở đầu, phần kết luận và 03 Chương như 

sau: 

Chương 1 - Cơ sở lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực.   

Chương 2 - Thực trạng về phát triển nguồn nhân lực tại SBA. 

Chương 3 - Giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại SBA. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Có rất nhiều giáo trình, luận án, luận văn, bài báo khoa học về 

phát triển nguồn nhân lực. Điển hình như: Giáo trình quản trị nguồn 

nhân lực của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Tuấn, Đoàn Gia Dũng, Đào 

Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan,  Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc 

Nguyên (2006); Trần Kim Dung (2011); Nguyễn Ngọc Quân, 

Nguyễn Vân Điềm (2012); Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2012); 

Luận án tiến sĩ của Nguyễn Phan Thu Hằng (2017); Luận văn của 

Trần Văn Lâm (2014); Nguyễn Kim Quy (2017) và nhiều bài báo 

khoa học khác. 
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CHƢƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.1. Khái niệm  

a. Nhân lực 

Nhân lực là nguồn lực của mỗi người bao gồm cả thể lực và trí 

lực, thể lực thể hiện là sức khoẻ, khả năng sử dụng cơ bắp, chân tay. 

Trí lực: là suy nghĩ, sự hiểu biết của con người, trí lực muốn nói tới 

khả năng làm việc bằng trí óc của con người. 

b. Khái niệm nguồn nhân lực 

Trong khuôn khổ luận văn, nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 

chỉ lực lượng người lao động trong doanh nghiệp với khả năng đáp 

ứng công việc trong quá trình sản xuất phát triển của doanh nghiệp. 

c. Phát triển nguồn nhân lực 

 Phát triển nguồn nhân lực là quá trình gia tăng, biến đổi đáng kể 

về chất lượng của nguồn nhân lực theo hướng tiến bộ để đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của tổ chức và yêu cầu của người lao động. 

1.1.2. Ý nghĩa của phát triển nguồn nhân lực 

 Nguồn nhân lực luôn đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng 

và phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của mỗi tổ chức nói riêng. 

Nguồn nhân lực là nguồn lực căn bản của mọi tổ chức, nếu biết cách 

phát triển và khai thác tốt, thì nguồn nhân lực sẽ đóng góp rất lớn và 

quyết định vào sự thành công của doanh nghiệp.  

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

Luận văn xây dựng nội dung phát triển nguồn nhân lực theo 

hướng phát triển năng lực của người lao động. Đối với một tổ chức 

thì năng lực thực hiện công việc ở t ng vị trí công việc phản ánh chất 

lượng nguồn nhân lực. 03 yếu tố nói đến năng lực của người lao 
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động, đó là: Kiến thức, kỹ năng và thái độ. Do đó, nội dung phát 

triển nguồn nhân lực là phát triển ba yếu tố này. 

1.2.1. Nâng cao trình độ chuyên môn 

Nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật là nâng cao kiến thức 

tổng hợp, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, kiến thức đặc 

thù cần thiết để đảm đương các chức vụ trong quản lý, kinh doanh và 

các hoạt động khác, là phát triển, nâng cao kiến thức về kỹ thuật, 

kinh tế, xã hội. Trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực 

chỉ có thể có được, thông qua đào tạo. Cho nên bất kỳ tổ chức, doanh 

nghiệp nào cũng phải coi trọng công tác đào tạo. Và ngược lại, đào 

tạo phải đáp ứng cho được yêu cầu này. 

1.2.2. Nâng cao kỹ năng của ngƣời lao động 

 “Kỹ năng nghề nghiệp là sự hiểu biết về trình độ thành thạo tay 

nghề và những kinh nghiệm, mức độ tinh xảo trong việc thực hiện 

các công việc. Sự rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn, sẽ giúp 

con người nâng cao trình độ kỹ năng nghề.” 

Để phát triển kỹ năng, người lao động cần có nhiều môi trường 

hơn để thực hành nghề nghiệp trong thực tiễn. Đối với các công việc 

đòi hỏi phải chú trọng kỹ năng nghề thì điều kiện thực hành có vai 

trò vô cùng quan trọng để phát triển kỹ năng. Để phát triển kỹ năng 

cho nhân viên doanh nghiệp cần thường lập các kế hoạch đào tạo kết 

hợp với huấn luyện kỹ năng thực hành. Không ng ng cải tiến quy 

trình làm việc, khuyến khích nhân viên thi nâng bậc nghề bằng các 

phần thưởng hợp lý, kịp thời. 

1.2.3. Nâng cao nhận thức của ngƣời lao động 

 “Thái độ của người lao động cho thấy cách nhìn nhận của người 

đó về vai trò, trách nhiệm, mức độ nhiệt tình đối với các công việc, 

điều này sẽ được thể hiện qua các hành vi của họ. Một người có kỹ 

năng tốt nhưng thái độ không đúng thì hiệu quả đóng góp sẽ không 
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cao”. 

Đối với những công việc đòi hỏi tác phong chuyên nghiệp, tính 

trách nhiệm cao thì thái độ cực kỳ quan trọng. Do vậy, để nguồn 

nhân lực được phát triển toàn diện, ngoài những biện pháp nâng cao 

trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ thì cũng cần có những giải 

pháp nâng cao trình độ nhận thức cho người lao động, giúp xây dựng 

thái độ, tác phong cho người lao động cũng như tạo môi trường làm 

việc chuyên nghiệp cho doanh nghiệp. 

1.3. CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.3.1. Đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực 

 Đào tạo được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người 

lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của 

mình. Đó chính là quá trình học tập làm cho người lao động nắm 

vững hơn về công việc của mình, là những hoạt động học tập để 

nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ 

lao động có hiệu quả hơn. 

Quy trình đào tạo nguồn nhân lực bao gồm: 

+ Xác định mục đích đào tạo. 

+ Xác định nhu cầu đào tạo.  

+ Xác định đối tượng đào tạo với mục tiêu đào tạo. 

+ Xây dựng chương trình đào tạo. 

+ Đánh giá chất lượng đào tạo. 

1.3.2. Điều kiện làm việc 

Điều kiện làm việc cũng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của 

nguồn nhân lực vì nó ảnh hưởng đến mức tiêu hao sức lực của người 

lao động trong quá trình thực hiện công việc. Điều kiện làm việc ảnh 

hưởng đến phát triển nguồn nhân lực còn bao hàm điều kiện học tập 

trong doanh nghiệp. 

Cải thiện điều kiện làm việc còn là việc thực hiện tốt các chính 
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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 và 

những điều kiện học tập. Việc cải thiện điều kiện làm việc sẽ giúp 

công ty sử dụng nguồn nhân lực của mình một cách hiệu quả nhất.  

1.3.3. Đánh giá thực hiện công việc và thi đua khen thƣởng 

Đánh giá thực hiện công việc là cơ sở cho công tác trả lương, đào 

tạo và khuyến khích người lao động nỗ lực trong công việc do đó ảnh 

hưởng lớn phát triển nguồn nhân lực.  

Thi đua khen thưởng cũng tác động rất lớn đến công tác phát triển 

nguồn nhân lực. Công tác này tạo động lực làm việc cho người lao 

động bằng những khuyến khích về mặt vật chất cũng như tinh thần. 

Giúp người lao động phấn đấu, hoàn thiện hơn năng lực bản thân. 

Thi đua khen thưởng muốn trở thành động lực phát triển cho người 

lao động cần phải được thực hiện công bằng, khách quan, kịp thời, 

hợp lý. 

1.3.4. Chính sách thăng tiến 

Thăng tiến là việc đưa người lao động vào một vị trí việc làm có 

tiền lương cao hơn, có uy tín và trách nhiệm lớn hơn, có các điều 

kiện làm việc tốt hơn và các cơ hội phát triển nhiều hơn. 

Thăng tiến là nhu cầu bậc cao trong hệ thống nhu cầu. Nhân viên 

nào cũng ước muốn có những bước tiến trong sự nghiệp. Đây là nhu 

cầu chính đáng, là điều cần phải làm của các tổ chức trong việc sử 

dụng nhân lực có trình độ cao, điều kiện thu hút nhân tài. Nắm bắt 

nhu cầu này, doanh nghiệp cần có chính sách hợp lý, khuyến khích 

sự phát triển của nhân viên và các thủ tục thăng tiến bổ nhiệm rõ 

ràng, nhất quán.  

1.3.5. Chính sách đãi ngộ 

Những đãi ngộ về vật chất cho người lao động thông qua tiền 

lương và phúc lợi là những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến thu hút và 



 7  

 

giữ chân nhân tài, ý muốn gắn bó lâu dài với tổ chức của người lao 

động. 

Bất kỳ người lao động nào cũng quan tâm đến mức thù lao mà họ 

nhận được. Vì mức thù lao này giúp họ đảm bảo được các mục tiêu 

trong cuộc sống. Nhân viên sẽ tích cực làm việc, gắn bó với doanh 

nghiệp, mong muốn thăng tiến, phát triển bản thân nếu nhận được 

mức thù lao xứng đáng với việc làm của họ 

“Hệ thống tiền lương giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chính 

sách khuyến khích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.” [7, 

tr.188] 

1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC 

1.4.1. Nhóm nhân tố thuộc về môi trƣờng xã hội 

Môi trường xã hội bao gồm các nhân tố: Môi trường kinh tế; Đối 

thủ cạnh tranh; Thị trường lao động; Khoa học công nghệ; Điều kiện 

tự nhiên. 

1.4.2. Nhóm nhân tố thuộc về doanh nghiệp 

Môi trường nội bộ bao gồm các yếu tố: Chính sách phát triển 

nguồn nhân lực; Chiến lược phát triển của doanh nghiệp; Tăng 

trưởng, sự đổi mới, công nghệ mới của doanh nghiệp; Môi trường 

văn hóa tổ chức; Tiềm lực tài chính. 

1.4.3. Nhóm nhân tố thuộc về ngƣời lao động 

Người lao động luôn có sự quan tâm đến những cơ hội mới trong 

nghề nghiệp của họ. Trải qua các thời kỳ khác nhau thì nhu cầu, thị 

hiếu, sở thích của mỗi cá nhân cũng khác đi, điều này tác động rất 

lớn đến công tác phát triển nguồn nhân lực.  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA (SBA) 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) tiền thân là Công ty TNHH Đầu 

tư và Phát triển điện Sông Ba được thành lập ngày 02/01/2003. Trải 

qua 17 năm miệt mài nỗ lực phấn đấu, đến nay, sự thành công và 

thương hiệu SBA đã được xã hội ghi nhận qua những giá trị mà 

doanh nghiệp tạo ra trong quá trình phát triển. Những thành tựu và 

cống hiến của Công ty không chỉ “nhìn thấy” ở việc đóng góp nguồn 

điện quý giá cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên phát triển mọi 

mặt, nộp ngân sách nhà nước mỗi năm hàng chục tỷ đồng; hai nhà 

máy thủy điện Khe Diên và Krông H’năng còn góp phần giảm lũ, 

điều tiết nguồn nước cho vùng hạ du thuộc các tỉnh Quảng Nam và 

Phú Yên.  

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Đầu tư xây dựng các dự án thuỷ điện; sản xuất và kinh doanh 

điện năng;  

- Tư vấn ĐTXD công trình; khảo sát, thiết kế xây dựng các công 

trình thuỷ điện có công suất dưới 30 MW, đường dây và trạm biến áp 

có điện áp đến 110 kV;  

- Tư vấn giám sát xây dựng, quản lý dự án các thuỷ điện v a và 

nhỏ, đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 110 kV; 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty 

Công ty có 03 Chi nhánh và 06 Phòng, Ban chức năng. Tổng số 

cán bộ nhân viên hiện nay là 100 người. 

2.1.3. Kết quả hoạt động SBA từ năm 2015-2019 

Sản phẩm chính của Công ty là điện năng được sản xuất ra bởi 02 
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Nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H’’Năng, bán cho bên mua 

duy nhất là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Giai đoạn t  2015 – 2017, 

doanh thu và lợi nhuận của Công ty tăng đáng kể. Năm 2018, 2019 

doanh thu và lợi nhuận giảm do thời tiết không thuận lợi, nhưng vẫn 

duy trì ở mức cao. 

2.1.4. Tình hình nhân sự tại Công ty Cổ phần Sông Ba 

a. Đặc điểm nguồn nhân lực của SBA 

Nguồn nhân lực của SBA có những đặc trưng sau: 

- Lực lượng cán bộ quản lý, có chuyên môn cao, năng lực giỏi và 

nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong công ty Nhà nước (trước khi 

chuyển sang làm việc cho Công ty cổ phần) nên khả năng quản lý và 

điều hành doanh thuận lợi. 

- Lực lượng lao động đã qua đã qua đào tạo, làm việc độc lập và 

khả năng logic thuyết phục tốt. 

-  Lực lượng lao động có trình độ, năng lực đòi hỏi đạo đức nghề 

nghiệp cao. 

b. Quy mô nguồn nhân lực qua các năm từ 2015 đến 2019 

Năm 2015, tổng số lao động của Công ty là 96 người, đến năm 

2016 là 101 người. Năm 2017 số lượng lao động cao nhất với 114 

người, năm 2018 giảm còn 112 người. Tính đến ngày 31/12/2019 số 

lao động của SBA là 100 người. 

c. Cơ cấu nguồn nhân lực qua các năm từ 2015 đến 2019 

- Theo giới tính 

Tỉ lệ lao động nam chiếm tỉ lệ trên 95%, tỉ lệ lao động nữ chỉ t  

3% đến 5%. Do đặc thù ngành nghề kinh doanh, số lượng lao động 

nữ chủ yêu làm việc ở bộ phận tài chính kế toán và hành chính văn 

phòng. 

- Theo đặc thù hoạt động kinh doanh 

Tỉ lệ lao động trực tiếp và gián tiếp có sự chênh lệch không lớn. 
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Năm 2019 tỉ lệ lao động trực tiếp chiếm 54%, lao động gián tiếp 

chiếm tỉ lệ 46%. 

- Theo độ tuổi lao động 

Với đặc thù kinh doanh sản xuất điện và hoạt động dịch vụ tư 

vấn, quản lý thuê, số cán bộ nhân viên có độ tuổi t  30 đến 45 chiếm 

tỷ lệ như bảng nêu trên là lợi thế cho SBA, bởi đây là lực lượng lao 

động đạt đến độ phát triển đầy đủ nhất, là thế hệ lãnh đạo kế cận của 

SBA. Thuận lợi cho việc thực thi các hoạt động phát triển nguồn 

nhân lực tại SBA trong tương lai. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 

2.2.1 Quy trình nghiên cứu thực trạng và lấy ý kiến ngƣời lao 

động về phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sông Ba 

Quá trình phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân 

lực của Công ty được sử dụng phối hợp giữa nguồn thông tin sơ cấp 

và thứ cấp. 

Nội dung khảo sát thực hiện đánh giá qua 7 tiêu chí thuộc đo 

lường trình độ chuyên môn, 5 tiêu chí đo lường kỹ năng nghề 

nghiệp, 6 tiêu chí đo lường thái độ và 15 tiêu chí đánh giá các thang 

đo chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty. 

Đối tượng khảo sát sẽ bao gồm tất cả cán bộ công nhân viên hiện 

đang làm việc tại Công ty Cổ phần Sông Ba. Số lượng phiếu khảo 

sát hợp lệ cho phân tích là 60 phiếu với các tỉ lệ về giới tính, trình độ 

học vấn, vị trí công tác đảm bảo được tính đại diện cho tổng thể 

nghiên cứu. 

2.2.2. Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ 

phần Sông Ba 

a. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Trình độ sau đại học  chiếm tỉ lệ rất ít trong công ty nhưng có sự 
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tăng dần qua các năm. Năm 2015 chỉ có 1 người, đến năm 2019 là 5 

người chiếm tỉ lệ 5%. Năm 2015, 2016 tỉ lệ nhân sự có trình độ đại 

học, sau đại học chiếm tỉ lệ dưới 50%, năm 2017, 2015 2 nhóm trình 

độ này chiếm tỉ lệ trên 50%. Năm 2019 còn 48%. Nhóm trình độ cao 

đẳng, trung cấp chiến tỉ trọng khá cao trong công ty và ít có sự 

chuyển biến qua các năm. Sự cải thiện trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ của nhóm nhân lực này qua các năm chưa nhiều. 

Thống kê t  kết quả khảo sát cho thấy các tiêu chí “Kiến thức 

chuyên môn (chuyên ngành) đáp ứng tốt công việc đang đảm nhiệm 

tại SBA”, “Có khả năng vận hành, thực hiện nghiệp vụ thành thạo, 

không có có sai sót trong quá trình làm việc”, “Có khả năng học tập 

cao hơn” có mức đánh giá tốt (giá trị trung bình trên 4). Ngược lại, 

trình độ ngoại ngữ đáp ứng cho công việc của nhân viên có mức 

đánh giá thấp với giá trị trung bình là 3,42/5. Tiêu chí “Có những 

sáng kiến giúp cải thiện hiệu quả công việc được giao” cũng có tỉ lệ 

đánh giá thấp với giá trị trung bình là 3,52/5. Hai tiêu chí về kinh 

nghiệm làm việc và kiến thức, kỹ năng tin học đáp ứng công việc có 

mức đánh giá tương đối tốt với giá trị trung bình là 3,68/5. 

b. Về kỹ năng của nguồn nhân lực 

Bảng 2.1 Kết quả khảo sát đánh giá kỹ năng của nhân viêc tại SBA 

TT Chỉ tiêu đánh giá GT trung bình 

1 Kỹ năng giao tiếp tốt 3,88 

2 Kỹ năng làm việc nhóm tốt 4,05 

3 Kỹ năng tổ chức tốt 3,47 

4 Kỹ năng lập kế hoạch tốt 3,65 

5 Kỹ năng thích ứng tốt 3,95 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát) 

 

Qua kết quả khảo sát cho thấy kỹ năng cần thiết cho công việc, 
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đội ngũ cán bộ nhân viên SBA cơ bản đáp ứng tốt. Nhóm kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng trong các 

hoàn cảnh công tác đều có giá trị gần bằng mức 4. Có một điều cũng 

lưu ý là ở một số bộ phận có giao dịch với khách hàng cần thêm 

những kỹ năng như đàm phán và tư vấn, thuyết phục khách hàng. Về 

cơ bản những kỹ năng này đã đáp ứng nhu cầu công việc. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều kỹ năng mà nguồn nhân lực của SBA 

còn hạn chế và mức độ đáp ứng không đồng đều như kỹ năng lập kế 

hoạch, kỹ năng tổ chức. Để nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh 

nghiệp, SBA cần phải chú ý đào tạo các kỹ năng còn yếu, thiếu đáp 

ứng tốt các mục tiêu chiến lược của SBA trong giai đoạn tiếp theo. 

c. Về thái độ, nhận thức của nguồn nhân lực 

Mức độ đáp ứng về nhận thức của cán bộ nhân viên SBA tương 

đối tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tuân thủ kỷ luật 

lao động, tích cực đóng góp xây dựng cho sự phát triển của Công ty. 

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cán bộ nhân viên chưa có ý thức 

chấp hành, tuân thủ giờ giấc làm việc; tâm lý làm việc đối phó, còn 

thờ ơ; ý thức tự học tập nâng cao trình độ còn thấp, một số cán bộ 

nhân viên có biểu hiện thỏa mãn với hiện tại. 

Do vậy, SBA cần phải chú ý trong công tác phát triển nguồn nhân 

lực, kế hoạch đào tạo, giáo dục phù hợp để nâng cao ý thức trách 

nhiệm người lao động, đáp ứng mục tiêu chiến lược của SBA trong 

giai đoạn tiếp theo.  

2.2.3. Thực trạng các chính sách phát triển nguồn nhân lực tại 

SBA trong thời gian qua 

a. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng 

Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo cho đội ngũ CBCNV để 

đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về năng lực đáp ứng nhu cầu sản 

xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động đào tạo tại Công ty hiện nay 
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vẫn chưa được quan tâm thỏa đáng. Chưa có mục tiêu đào tạo cụ thể, 

kế hoạch đào tạo lâu dài. Công tác xác định nhu cầu chưa được xác 

định một cách khoa học.  

SBA đã tổ chức hình thức đào tạo khá đa dạng, lĩnh vực đào tạo 

phù hợp với yêu cầu thực tế công việc cũng như trong tương lai.  

Bảng 2.2 Khảo sát về chương trình đào tạo 

TT Chỉ tiêu đánh giá 

GT 

trung 

bình 

1 
Chương trình đào tạo hằng năm của Công ty có 

hiệu quả tốt 
3,65 

2 
Nhân viên luôn được phổ biến kiến thức và kỹ 

năng mới kịp thời 
3,53 

3 
Công ty đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo của nhân 

viên 
3,45 

Các tiêu chí hiệu quả chương trình đào tạo có mức đánh giá tương 

đối thấp.  

b. Điều kiện làm việc 

 Điều kiện tại Công ty vẫn còn một số hạn chế cần được khắc 

phục trong thời gian sắp tới đó là:  

- Cải thiện điều kiện ăn ở tại các nhà máy cho người lao động tại 

các nhà máy.  

- Tạo thêm điều kiện cho nhóm công nhân, nhân viên kỹ thuật. 

Cần có chính sách hỗ trợ tài chính cho nhân viên đi học. 

Kết quả khảo sát cho thấy các tiêu chí đánh giá điều kiện ở mức 

tương đối tốt.  
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c. Đánh giá kết quả lao động– thi đua khen thưởng. 

Bảng 2.3. Kết quả khảo sát về đánh giá kết quả lao động tại SBA 

TT Chỉ tiêu đánh giá 

GT trung 

bình 

1 Kết quả phân loại lao động công bằng, thỏa đáng 3,87 

2 
Kết quả công việc được công nhận đúng với 

năng lực của nhân viên 
3,88 

3 
Chính sách thi đua – khen thưởng được thực 

hiện tốt 
3,95 

(Nguồn: Xử lý kết quả khảo sát) 

Kết quả khảo sát cho thấy công tác đánh giá lao động – thi đua 

khen thưởng Công ty đã thực hiện khá tốt. Công tác thi đua khen 

thưởng có mức đánh giá là 3,95/5. Tiêu chí “Kết quả phân loại lao 

động công bằng, thỏa đáng” có mức đánh giá là 3,87/5. Tiêu chí “Kết 

quả công việc được công nhận đúng với năng lực của nhân viên” có 

mức đánh giá 3,88/5. 

d. Chính sách thăng tiến 

Mô hình hoạt động của Công ty tương đối ổn định nên sự đề bạt 

các chức danh quản lý mới ít xảy ra. Tuy nhiên, để tạo cơ hội thăng 

tiến cho tất cả cán bộ nhân viên có năng lực, nhiệt huyết SBA định 

kỳ 3 năm hoặc 5 năm sẽ tổ chức thi vào các chức danh quản lý hoặc 

tổ chức họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại các chức danh quản lý. Với hình 

thức thi vào chức danh quản lý, lấy ý kiến bổ nhiệm lại như vậy cũng 

tạo động lực để các nhân viên, quản lý nỗ lực hết mình trong công 

việc. Hoàn thiện trình độ chuyên môn, tác phong làm việc, thái độ 

trong công việc qua đó có tác động đến quá trình phát triển nguồn 

nhân lực.  
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e. Chính sách đãi ngộ 

Qua các năm, thu nhập bình quân của người lao động tại SBA đều 

tăng lên, khá cao so với bình quân ngành, điều này có thể gây áp lực 

về chi phí cho Công ty. Tuy nhiên, Công ty vẫn có những chính sách 

tăng lương để duy trì được nguồn nhân lực, cho thấy được SBA luôn 

quan tâm đến quyền lợi và đảm bảo mức sống ngày càng nâng cao 

cho người lao động. 

Bảng 2.4. Kết quả khảo sát về các chính sách đãi ngộ tại SBA 

TT Chỉ tiêu đánh giá 

GT 

trung 

bình 

1 Công ty có chính sách lương và phúc lợi tốt 3,98 

2 
Chính sách đãi ngộ tạo nên sự gắn bó trong công 

việc 
3,95 

3 
Mức đãi ngộ phù với cống hiến của người lao 

động. 
3,80 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 

2.3.1. Những thành tựu đạt đƣợc 

Công tác phát triển nguồn nhân lực của SBA thời gian qua đã tạo 

ra được đội ngũ nhân lực chất lượng, gắn bó với Công ty, đáp ứng cơ 

bản yêu cầu của hoạt động kinh doanh hiện tại. Với số lượng và cơ 

cấu lao động hiện tại đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty 

đồng thời đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Môi trường 

làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có sự quan tâm dìu dắt nhau giữa 

các thể hệ. Công ty đã chú trọng tới việc đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực hiện tại: nâng cao, đồng bộ chất lượng trong tổ chức. Các 

chính sách đãi ngộ, thăng tiến được Công ty thực hiện khá tốt.  
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2.3.2 Những hạn chế 

Ban lãnh đạo đã có nhận ra tầm quan trọng của nguồn nhân lực 

nhưng chưa đầu tư thích đáng. Tốc độ tăng trưởng của trình độ lao 

động đại học và sau đại học qua các năm chưa cao.  

Chưa xây được kế hoạch đào tạo dài hạn, nhu cầu đào tạo chưa 

được xác định một cách hệ thống khoa học. Công ty xác định nhu 

cầu đào tạo chủ yếu dựa vào đề xuất của các bộ phận nghiệp vụ và 

yêu cầu ngành điện. 

Điều kiện làm việc tại các nhà máy thủy điện chưa được quan tâm 

đúng mức.  

Công tác đánh giá kết quả lao động còn nhiều lúng túng do Công 

ty mới áp dụng phương pháp KPI nên một số cán bộ nhân viên chưa 

hiểu rõ về KPI,…  

Một bộ phận lao động có biểu hiện dao động về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, chưa kiên quyết đấu tranh với tiêu cực cũng như thiếu 

tinh thần học hỏi, cầu tiến. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Các hoạt động của SBA còn phụ thuộc vào việc quản lý của cổ 

đông sáng lập (EVNCPC) nên khó chủ động trong công tác phát triển 

nguồn nhân lực dài hạn. 

Chế độ đào tạo và đào tạo lại chưa được tổ chức một cách bài bản 

và khoa học nên còn chứa đựng nhiều bất cập.  

Việc thực hiện các chính sách kích thích, động viên và duy trì 

phát triển các mối quan hệ lao động còn nhiều bất cập làm kìm hãm 

phát triển nguồn nhân lực. 

Cơ chế quản lý nội bộ của Doanh nghiệp cổ phần cũng còn những 

mặt tồn tại, chưa phát huy được vai trò làm chủ của người lao động, 

động viên sức lực, trí lực của cán bộ quản lý toàn tâm, toàn ý phục 

vụ doanh nghiệp. 



 17  

 

CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO  

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA TRONG THỜI GIAN TỚI 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC 

3.1.1. Định hƣớng hoạt động kinh doanh của Công ty trong 

thời gian tới 

3.1.2. Định hƣớng của Công ty Cổ phần Sông Ba trong phát 

triển nguồn nhân lực 

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 

3.2.1. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực 

a. Xác định nhu cầu đào tạo 

Để đáp ứng chiến lược kinh doanh của Công ty cũng như mục 

tiêu nhân sự đến năm 2025. Nhu cầu đào tạo được xác định như sau: 

Bảng 3.1. Dự báo nhu cầu đào tạo của Công ty Cổ phần Sông Ba 

đến năm 2025 

Nội dung Định mức 2021 2022 2023 2024 2025 

Số lượng đợt 

đào tạo 

Đợt/Năm 15 17 20 22 25 

Số lượt người 

đào tạo 

Người 150 150 150 150 150 

Kinh phí đào 

tạo 

Triệu 

đồng 

175 205 217 250 300 

(Nguồn: Phòng Hành chính – Tổ chức) 

Xuất phát t  đánh giá nhu cầu chung của Công ty để xác định 

được nhu cầu đào tạo cụ thể, phù hợp với t ng phòng ban, đáp ứng 

tốt nhu cầu trong công việc, SBA cần hoàn thiện bảng mô tả công 

việc cho các vị trí trong Công ty và thực hiện đánh giá t ng vị trí 
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công việc, thực hiện bảng mô tả công việc, t  đó tiến hành phân tích 

công việc nhằm đánh giá hiệu quả của người lao động.  

 Thiết kế bảng nhu cầu phát triển của mỗi người lao động 

Công ty có thể xác định nhu cầu đào tạo gửi về cho các phòng 

ban, bộ phận vào đầu năm. Mẫu phiếu xác định nhu cầu đào tạo có 

thể thiết kế theo mẫu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty có thể thực hiện phương pháp này bằng cách giao cho 

bộ phận Hành chính – Tổ chức của Công ty phụ trách công tác xác 

định nhu cầu đào tạo và những vấn đề liên quan đến nhân sự. Theo 

hằng năm hoặc hàng quí gửi mẫu đăng ký nhu cầu đào tạo về các bộ 

phận, sau đó tập hợp kết quả, xây dựng kế hoạch đào tạo trình giám 

đốc xét duyệt. Cách này cũng cho phép Công ty xác định đúng nhu 

cầu đào tạo của nhân viên hằng năm.  

b. Giải pháp nâng cao công tác lựa chọn đối tượng đào tạo 

Để đảm bảo sự phát triển cân đối đồng đều của các nguồn 

nhân lực, t ng bộ phận, phòng ban trong Công ty Cổ phần Sông Ba, 

dự kiến các đối tượng cần đào tạo như sau:   

 

BẢNG ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO NĂM 20........ 

Bộ phận:................................................... 

Họ và 

Tên 

Tên khóa 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Thời 

gian 

Cơ sở đào 

tạo, bồi 

dưỡng 

Văn 

bằng/chứng 

chỉ 

     

     

        ........., ngày.....tháng......năm 20... 

Tổng Giám đốc  P.Tổ chức – Nhân sự  Quản lý trực tiếp Người lập 
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Bảng 3.3. Dự kiến số lượng và đối tượng cần đào tạo 

Đối tƣợng 
Số lƣợng 

(Ngƣời) 
Nội dung 

Cán bộ 

quản lý các 

cấp, cán bộ 

trong quy 

hoạch 

12 

Kỹ năng quản lý, lý luận chính trị, các 

kiến thức mới liên quan đến hoạt động 

của Công ty như công nghệ sản xuất, xu 

hướng phát triển của ngành, sản phẩm 

mới, định hướng phát triển của Nhà nước 

có liên quan. Tham quan, học tập trao đổi 

kinh nghiệm về công tác quản lý, công tác 

thí nghiệm. 

Nhân viên 

hành chính 
15 

Các kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực 

phục trách, các kỹ năng mềm, sự thay đổi 

trong thị trường; nghiệp vụ đấu thầu,.. 

Nhân viên 

kỹ thuật 
34 

Quản lý kỹ thuật; thí nghiệm phân thiết bị 

Rơ le điều khiển bảo vệ và tự động hóa; 

Tích hợp hệ thống tự động hóa trạm biến 

áp theo tiêu chuẩn IEC 61850; Tổ chức 

các chuyên đề về phân tích, đánh giá tình 

trạng của các thiết bị điện Nhà máy thủy 

điện và trạm biến áp đến cấp điện áp 

110kV. 

Công nhân 

sản xuất 
34 

Kỹ năng thực hiện công việc, quy định về 

an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, 

Nội quy lao động của Công ty, nâng cao 

nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001 và ISO/IEC 17025 
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Việc lựa chọn đào tạo cần xem xét bảng dự kiến này và tùy vào 

giai đoạn cụ thể mà bổ sung và điều chỉnh sao cho phù hợp hơn. 

c. Giải pháp nâng cao công tác xây dựng chương trình và 

phương pháp đào tạo 

Tùy vào t ng đối tượng đào tạo mà có các phương pháp đào tạo 

khác nhau. 

- Đối với cán bộ quản lý: Có thể áp dụng các hình thức đào tạo: 

Đào tạo trong công việc; Đào tạo ngoài công việc 

- Đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên: Công ty cũng cần áp 

dụng các hình thức đào tạo như chỉ dẫn, kèm cặp tại Công ty. Công 

ty cũng cần luân chuyển các cán bộ ở các bộ phận để tạo sự phát 

triển cho các cán bộ công nhân viên.  

-  Đối với cán bộ kỹ thuật: Chú trọng đào tạo trong công việc. Tổ 

chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày và cử nhân viên tham gia. 

- Đối với công nhân lao động trực tiếp: Hình thức đào tạo phù 

hợp với các công nhân này là chỉ bảo, kèm cặp tại chỗ. Ngoài ra 

Công ty còn có thể tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng thực hiện công 

việc theo t ng đợt tuyển dụng tại Công ty.  

d. Giải pháp nâng cao công tác chuẩn bị kinh phí trong đào tạo 

Để đảm bảo nguồn kinh phí dành cho đào tạo tại Công ty Cổ phần 

Sông Ba, có thể huy động tài trợ t  Tổng công ty, trích một phần 

kinh phí hoạt động của Công ty và t  đóng góp của cán bộ công nhân 

viên qua các quỹ, thưởng.  

e. Giải pháp nâng cao công tác đánh giá kết quả và hiệu quả 

sau đào tạo 

Đánh giá kết quả đào tạo thông qua đánh giá tình hình thực hiện 

công việc của người lao động sau đào tạo: việc thực hiện công việc 

của lao động sau đào tạo sẽ phản ánh chính xác hiệu quả của chương 

trình đào tạo. Nếu người lao động thực hiện tốt, hoàn thành một cách 
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xuất sắc nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm thì có nghĩa là chương 

trình đào tạo đó đạt hiệu quả cao và ngược lại. 

3.2.2. Giải pháp về nâng cao điều kiện làm việc 

- Công ty cần thuê dịch vụ nấu ăn đảm bảo chất lượng, trang bị 

các thiết bị thiết yếu cho khu vực nhà ở để NLĐ sau một ngày làm 

việc vất vả về có chổ ăn, ở nghỉ ngơi hồi phục sức lao động và bớt 

cảm giác buồn chán khi xa gia đình. Bên cạnh đó, đối với NLĐ làm 

việc theo chế độ ca, kíp cần phải bố trí bữa ăn giữa ca hoặc cấp chi 

phí để họ tự ăn, uống đảm bảo sức khỏe làm việc. 

- Cần đầu tư đổi mới công nghệ, căn cứ vào yêu cầu của vận hành 

nhà máy, công trình và điều kiện cơ sở vật chất, nguồn vốn để có giải 

pháp mua sắm thay thế các thiết bị đã cũ, lỗi thời, nhằm khắc phục 

những ảnh hưởng không tốt đến môi trường và sức khỏe của NLĐ.  

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 

- Trang bị phương tiện cá nhân đảm bảo chất lượng, việc quản lý 

cấp phát, sử dụng theo quy định của pháp luật. 

- Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra đôn đốc nhân viên sử dụng 

trang phục bảo hộ lao động trong khi làm việc và thường xuyên tổ 

chức các lớp học, phổ biến ý nghĩa của việc thực hiện bảo hộ lao 

động để phòng tránh tai nạn lao động. 

- Thực hiện nghiêm ngặt kỷ luật lao động, an toàn lao động và 

chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý bằng việc đưa ra các nội quy, quy 

định về an toàn lao động, bắt buộc NLĐ phải nghiêm chỉnh chấp 

hành. 

- Tổ chức các cuộc thi nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho khối sản 

xuất. Tạo thêm điều kiện về thời gian và học phí cho người đi học. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả lao động và thi 

đua khen thƣởng 

Công tác đánh giá thành tích nhân viên tại SBA  cần được thực 
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hiện nhất quán và theo một tiến trình chặt chẽ. Tác giả đề xuất tiến 

trình đánh giá thành tích cụ thể theo các bước như sau: 

Bước 1. Hoàn thiện khâu chuẩn bị đánh giá, phổ biến văn bản 

Bước 2: Thu thập thông tin phục vụ cho đánh giá 

Bước 3: Tiến hành đánh giá thành tích của nhân viên 

Bước 4: Lưu giữ và sử dụng kết quả đánh giá 

3.3.4. Hoàn thiện chính sách thăng tiến 

Công ty cần xây dựng và ban hành quy định cụ thể việc bổ nhiệm, 

miễn nhiệm dựa vào khả năng, thành tích, sự đóng góp của NLĐ, 

nên tránh dựa trên thâm niên công tác hoặc được sự hài lòng của cấp 

trên, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến NLĐ để mọi người 

đều được biết và cố gắng, phấn đấu trong công việc. 

Công ty cần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, chú trọng 

đào tạo những cán bộ trẻ, có năng lực. Để chủ động trong công tác sắp 

xếp, sử dụng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho NLĐ thăng tiến hợp lý 

đòi hỏi Công ty phải quan tâm hơn đến việc quy hoạch đội ngũ cán bộ 

kế cận. 

3.2.5. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ tại Công ty 

a. Hoàn thiện phương pháp tính chi trả tiền lương 

Cải cách chính sách tiền lương phải bảo đảm tính tổng thể, hệ 

thống, đồng bộ, kế th a và phát huy những ưu điểm, khắc phục có 

hiệu quả những hạn chế, bất cập của chính sách tiền lương hiện hành. 

Xây dựng phương pháp trả lương cần căn cứ vào các tiêu chuẩn sau: 

- Khối lượng công việc. 

- Trình độ và thâm niên: Thông qua hệ số lương. 

- Thời gian làm việc thực tế: Là thời gian làm việc tính trên ngày 

công. 

- Hiệu quả công việc được đánh giá dựa vào kết quả bình xét đối 

với t ng Phòng, Phân xưởng hàng tháng.  
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- Mức độ phức tạp trong công việc: Dựa vào kết quả đánh giá 

công việc và phân tích công việc.  

- Thường xuyên theo dõi thang lương của các Công ty cùng 

ngành trên thị trường để đảm bảo rằng mặt bằng lương của đơn vị là 

hợp lý. 

- Tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm trong công việc, tuân thủ 

nội quy lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu... 

Các tiêu chuẩn này có thể thêm hoặc bớt tùy thuộc vào t ng vị trí 

chức danh công việc và t ng loại lao động cụ thể. 

b. Đảm bảo công bằng, hợp lý trong chính sách chi trả tiền 

lương  

Công khai các chính sách tính lương, thưởng cho NLĐ thông qua 

các Quy chế phân phối tiền lương trong Công ty và gửi bảng lương 

cho NLĐ. 

Công ty cần có biện pháp hợp lý để tăng lương tương xứng với kết 

quả thực hiện công việc của NLĐ và tiền lương phải gắn chặt với chất 

lượng lao động, phải phản ánh sự cống hiến của NLĐ, t  đó mới kích 

thích họ hăng say làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. 

Hàng năm, Công ty cần tổ chức họp để xem xét, đánh giá lại 

chính sách tiền lương đang thực hiện và điều chỉnh mức lương cho 

phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển.  

c. Hoàn thiện chính sách phúc lợi 

Công ty cần đưa ra những chính sách động viên giúp đỡ NLĐ khi 

họ có gặp phải những vấn đề khó khăn xảy ra trong cuộc sống để 

giúp NLĐ nhanh chóng khắc phục những khó khăn đó và trở lại với 

công việc. Công ty cần tăng cường các hoạt động giải trí, nên có các 

chính sách quan tâm hơn nữa đến NLĐ trực tiếp. Tổ chức các phong 

trào thi đua trong lao động sản xuất, phấn đấu nâng cao năng suất lao 

động, tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao hiệu quả kinh tế.  



 24  

 

KẾT LUẬN 

Phát triển nguồn lực con người được xem là hướng ưu tiên của 

Công ty Cổ phần Sông Ba nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu 

kinh tế của công ty. Trên cở sở những phương hướng trên, công ty đã 

xác định rõ huớng phát triển nguồn lực của mình, đó là phải coi việc 

phát triển nguồn nhân lực v a là mục tiêu v a là động lực cho sự 

phát triển của công ty trong tương lai. 

Qua quá trình nghiên cứu, luận văn cơ bản đã đạt được mục 

tiêu đề ra là: 

- Hệ thống hóa và làm rõ các cơ sở lý luận cơ bản về phát 

triển nguồn nhân lực. 

- Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 

Cổ phần Sông Ba (SBA). 

- Một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực SBA trong 

giai đoạn 2020 đến 2025 phù hợp với định hướng phát triển Công ty. 

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm nghiên cứu nên 

luận văn còn một số hạn chế như sau: 

- Chưa đánh giá được mức độ tác động của các chính sách 

nhân sự lên năng lực làm việc của người lao động tại Công ty.  

- Chưa thiết kế được khung năng lực chuyên môn và kỹ năng 

cần thiết cho t ng vị trí nhân lực. 

- Các giải pháp đưa ra chưa có thời gian kiểm chứng nên còn 

mang tính định hướng. 

Tuy nhiên, với sự hướng dẫn tận tình của giảng viên cùng với 

sự nỗ lực của bản thân. Luận văn cũng đạt được giá trị về mặt khoa 

học, có thể làm tài liệu tham khảo cho Công ty Cổ phần Sông Ba và 

đọc giả quan tâm đến phát triển nhân lực. 

 


