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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thực tế Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – đang mở 

rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng trên 

toàn Việt Nam, đặc biệt chi nhánh Đà Nẵng của PBVN là chi nhánh 

chủ chốt tại địa bàn khu vực miền Trung, nơi đào tạo và cung cấp 

nhân lực cho các chi nhánh/ phòng giao dịch mở mới trong tương lai, 

công tác tuyển dụng được nguồn nhân lực phù hợp với công việc là 

một điều cực kỳ quan trọng. Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về lý 

luận lẫn thực tế đối với công tác tuyển dụng tại PBVN – CN Đà 

Nẵng, tác giả nhận thấy Chi nhánh cũng đã có nhiều cố gắng trong 

việc hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực và cũng có một 

số thành tựu nhất định nhưng vẫn có những tồn tại. Việc tuyển dụng 

chủ yếu thông qua đăng tuyển trên trang tuyển dụng trực tuyến, 

mạng xã hội, được giới thiệu bởi nhân viên hay khách hàng nhưng 

vẫn không được biết đến rộng rãi bởi khá ít người biết đến PBVN 

cũng như vì giới hạn kinh phí. 

Thêm vào đó, công tác đánh giá hiệu quả tuyển dụng và sau 

tuyển dụng vẫn chưa được tiến hành; do đó, vẫn chưa thể nhận biết 

được các ưu nhược điểm trong công tác tuyển dụng để tìm ra giải 

pháp nâng cao, khắc phục. Chính những tồn tại này đã làm cản trở sự 

phát triển của PBVN – CN Đà Nẵng. Nhận thức được tầm quan trọng 

của việc tìm hiểu và đưa ra giải pháp nêu trên để khắc phục công tác 

tuyển dụng tại PBVN – Chi nhánh Đà Nẵng, tác giả đã chọn đề tài 

“Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Ngân hàng TNHH MTV 

Public Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu 

luận văn tốt nghiệp cao học của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hiểu rõ các lý thuyết về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 

trong doanh nghiệp. 
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- Ứng dụng các lý thuyết trên để nghiên cứu bước lựa chọn trong 

quy trình tuyển dụng của PBVN – CN Đà Nẵng để tìm ra được 

những điểm cần cải thiện, bổ sung bước này và ngoài ra phát triển 

thêm bước đánh giá sau tuyển dụng để giúp quy trình tuyển dụng của 

PBVN – CN Đà Nẵng trở nên hiệu quả hơn. 

- Hệ thống hoá một số lý luận cơ bản về lý thuyết tuyển dụng 

nguồn nhân lực. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân 

lực tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – CN Đà Nẵng, qua 

đó nhận diện ra những bất cập trong quá trình tuyển dụng nhân lực 

một cách rõ ràng để tìm ra nguyên nhân gây ảnh hưởng đến công tác 

tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những bất cập nêu 

trên và giúp nâng cao hiệu quả trong công tác tuyển dụng nguồn 

nhân lực tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – CN Đà 

Nẵng trong tương lai tới. 

3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực và hiệu quả của 

công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Ngân hàng TNHH MTV 

Public Việt Nam – CN Đà Nẵng. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu:  

+ Không gian: giới hạn nghiên cứu tại Ngân hàng TNHH MTV 

Public Việt Nam – CN Đà Nẵng. 

Địa chỉ: 92 – 94 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng. 

+ Thời gian: nghiên cứu về công tác tuyển dụng tại Ngân hàng 

TNHH MTV Public Việt Nam – CN Đà Nẵng trong thời gian 2017 – 

2019. 



3 

 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

4.1. Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu 

- Thu thập thông tin trực tiếp tại Ngân hàng TNHH MTV Public 

Việt Nam – CN Đà Nẵng. 

- Phương pháp phỏng vấn. 

4.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 

- Phương pháp thống kê. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá. 

- Phương pháp so sánh. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài 

được chia làm 3 chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài 

Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng tại Ngân hàng 

TNHH MTV Public Việt Nam – CN Đà Nẵng. 

Chương 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng 

nhân lực của Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – CN Đà 

Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã tham khảo các 

nghiên cứu trước đó có liên quan để từ đó rút ra định hướng của đề 

tài. 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1.  KHÁI NIỆM VỀ TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực  

Nguồn nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, 

năng lực và tính sáng tạo của con người có quan hệ tới sự phát triển 

của mỗi cá nhân và của cả tổ chức. 
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1.1.2. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 

 “Quản trị nguồn nhân lực là những hoạt động nhằm tăng cường 

những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức 

trong khi đồng thời cố gắng đạt được các mục tiêu xã hội và mục 

tiêu cá nhân”. 

1.1.3. Khái niệm về tuyển dụng nhân lực 

Tuyển dụng nhân lực là quá trình tìm kiếm, thu hút và lựa chọn 

nhân lực để thỏa mãn nhu cầu sử dụng và bổ sung lực lượng lao 

động cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. 

1.2. NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TRONG DOANH 

NGHIỆP 

1.2.1. cầu tuyển dụng 

Xác định tuyển dụng nhân lực là việc xác định số lượng, chất 

lượng, cơ cấu nhân lực cần tuyển và thời gian cần có nhân lực đó tại 

doanh nghiệp. 

Trong quá trình xác định nhu cầu tuyển dụng nhân lực, việc xác 

định nhu cầu về chất lượng đóng vai trò quan trọng. Việc xác định 

nhu cầu tuyển dụng nhân lực có thể được áp dụng theo quy trình từ 

dưới lên, quy trình từ trên xuống, hoặc quy trình kết hợp (kết hợp từ 

dưới lên, từ trên xuống). 

1.2.2. Chiêu mộ  

Chiêu mộ là quá trình tìm kiếm và thu hút ứng viên nhằm có 

một lực lượng ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng nộp đơn 

ứng tuyển để doanh nghiệp lựa chọn. Chiêu mộ có hiệu quả, thu hút 

được lượng ứng viên phong phú, đa dạng về cả số lượng và chất 

lượng sẽ làm cơ sở để lựa chọn được nhân lực phù hợp với vị trí cần 

tuyển. Đồng thời, chiêu mộ nhân lực tốt cũng tạo cơ sở thuận lợi để 

triển khai các hoạt động khác của quản trị nguồn nhân lực. Để thực 

hiện chiêu mộ, có các công việc chính cần thực hiện: 

a. Xác định nguồn chiêu mộ 

Xác định nguồn chiêu mộ là xác định các địa chỉ cung cấp ứng 

viên phù hợp đối với từng vị trí để xây dựng phương án chiêu mộ 
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phù hợp. Có 2 nguồn chiêu mộ cơ bản mà nhà tuyển dụng có thể cân 

nhắc sử dụng tùy thuộc trường hợp cụ thể, đó là nguồn bên trong 

doanh nghiệp và nguồn bên ngoài doanh nghiệp. 

Nguồn nhân lực bên trong tổ chức, bao gồm những người đang 

làm việc cho tổ chức đó.
 

Đối với nguồn chiêu mộ từ bên ngoài tổ chức, đây là những 

người mới đến xin việc, những người này bao gồm: 

+ Những sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, 

trung học và dạy nghề (bao gồm cả những người được đào tạo trong 

nước và ở nước ngoài). 

+ Những người đang trong thời gian thất nghiệp, bỏ việc cũ. 

+ Những người đang làm việc tại các tổ chức khác. 

b. Tiếp cận nguồn và thu hút ứng viên 

Tiếp cận nguồn và thu hút ứng viên là việc sử dụng các phương 

pháp khác nhau nhằm tiếp cận được các địa chỉ cung cấp ứng viên và 

thu hút ứng viên nộp đơn ứng tuyển tại doanh nghiệp. Mỗi nguồn 

tuyển mộ khác nhau, nhà tuyển dụng sẽ có cách thức tiếp cận nguồn 

khác nhau, có thể tiếp cận qua hệ thống cơ sở đào tạo, qua sự giới 

thiệu của người quen, qua các công ty tuyển dụng, qua mạng tuyển 

dụng, qua xây dựng mạng lưới…. 

Các phương pháp chiêu mộ: 

- Đối với nguồn chiêu mộ từ bên trong tổ chức chúng ta có thể 

sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp thu hút thông qua bản 

thông báo chiêu mộ, phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu 

của cán bộ, công nhân viên trong tổ chức, phương pháp thu hút căn 

cứ vào các thông tin trong: “Danh mục các kỹ năng”, mà các tổ chức 

thường lập về từng cá nhân người lao động, lưu trữ trong phần mềm 

nhân sự của các tổ chức.  

- Đối với nguồn chiêu mộ từ bên ngoài chúng ta có thể áp dụng 

các phương pháp thu hút sau: Phương pháp thu hút thông qua sự giới 

thiệu của cán bộ công chức trong tổ chức (tương tự như trên), 

phương pháp thu hút nguồn chiêu mộ qua quảng cáo trên các phương 
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tiện truyền thông, phương pháp thu hút các ứng viên thông qua các 

trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm, phương pháp thu hút các 

ứng viên thông qua các hội chợ việc làm.  

1.2.3. Lựa chọn  

Lựa chọn được hiểu là quá trình đánh giá năng lực của các ứng 

viên nhằm lựa chọn ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của 

doanh nghiệp. Để thực hiện lựa chọn nhân lực, một số công việc cần 

thực hiện: 

a. Tiếp nhận và sàng lọc ứng viên 

b. Thiết kế và thực hiện đánh giá ứng viên 

- Kiểm tra 

- Phỏng vấn 

c. Quyết định lựa chọn 

1.2.4. Hội nhập nhân viên mới và đánh giá tuyển dụng 

a. Hội nhập nhân viên mới 

Hội nhập nhân viên mới là việc giới thiệu cho người mới được 

tuyển những kiến thức quan trọng nhất về doanh nghiệp, môi trường 

làm việc và công việc giúp người lao động nhanh chóng nắm bắt 

được phương thức tiến hành công việc đạt được yêu cầu của doanh 

nghiệp.  

b. Đánh giá tuyển dụng 

Đánh giá tuyển dụng được hiểu là quá trình thu thập và xử lý 

thông tin để lượng định tình hình và kết quả tuyển dụng theo các 

mục tiêu tuyển dụng nhân lực đã đề ra của doanh nghiệp, từ đó có 

các hành động điều chỉnh thích hợp. 
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1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN 

DỤNG NHÂN LỰC 

1.3.1. Các yếu tố bên ngoài tổ chức  

a. Chính sách, pháp luật 

b. Các yếu tố kinh tế 

c. Thị trường lao động 

d. Sự cạnh tranh của các tổ chức khác 

1.3.2. Các yếu tố bên trong tổ chức 

a. Mục tiêu, chiến lược phát triển của tổ chức 

b. Thương hiệu và uy tín của tổ chức 

c. Khả năng tài chính của tổ chức 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN 

HÀNG TNHH MTV PUBLIC VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ 

NẴNG 

2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TNHH 

MTV PUBLIC VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Thông tin cơ bản 

2.1.2. Mô hình tổ chức hoạt động 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN 

HÀNG TNHH MTV PUBLIC VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ 

NẴNG 

2.2.1. Đặc điểm cơ cấu lao động của Chi nhánh giai đoạn 

2017 – 2019 
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Bảng 2.1. Cơ cấu lao động theo độ tuổi lao động giai đoạn 2017 - 2019 

Năm Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Chỉ tiêu Số lƣợng % Số lƣợng % Số lƣợng % 

Từ 22 – 30 12 34 15 44 18 51 

Từ 30 – 40 14 40 11 32 11 31 

Từ 40 – 50 4 11 3 9 3 9 

Trên 50 5 15 5 15 3 9 

Tổng 35 100 34 100 35 100 

(Nguồn: Phòng Hành chính – Kế toán) 

2.2.2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 

tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 

Chi nhánh Đà Nẵng đang áp dụng quy trình tuyển dụng gồm 04 

bước: 

a. Xác định nhu cầu tuyển dụng 

Bảng 2.1. So sánh nhu cầu tuyển dụng dự kiến và thực tế của Chi 

nhánh qua các năm từ 2017 - 2019 

Đơn vị: Người 

  Số lƣợng lao động Số lƣợng lao động 

STT Các Bộ phận 
tuyển dụng dự 

kiến 
tuyển dụng thực tế 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Hành chính – Kế toán 0 3 1 0 3 1 

2 Quầy giao dịch 2 4 1 2 4 1 

3 Tín dụng 2 4 2 2 3 2 

4 Kinh Doanh 4 5 4 2 0 1 

5 Bảo hiểm nhân thọ 0 1 0 0 1 0 

 Tổng số lao động 8 17 8 6 11 5 
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b. Chiêu mộ 

Khi Giám đốc Chi nhánh xem xét và phê duyệt đề xuất, Phó 

Giám đốc sẽ căn cứ vào yêu cầu tuyển dụng của các bộ phận và sẽ 

lập bản kế hoạch tuyển dụng và trình lên cho Giám đốc để thảo luận 

và chốt số lượng tuyển dụng theo nhu cầu. Những năm gần đây 

PBVN đang thực hiện kế hoạch mở thêm nhiều chi nhánh mới tại 

khu vực miền Trung, nguồn nhân lực hiện có của Chi nhánh chưa thể 

đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng, do vậy Chi 

nhánh phải tuyển dụng thêm nhân lực từ nguồn bên ngoài. Ngoài ra, 

nguồn tuyển dụng bên ngoài của Chi nhánh cũng có thể là các ứng 

cử viên nộp đơn tự nguyện thông qua trang web tuyển dụng.  

Dưới đây là bảng thông tin tuyển dụng nhân viên của PBVN – 

CN Đà Nẵng năm 2019 (tại quầy giao dịch): 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI 

NGÂN HÀNG TNHH MTV PUBLIC VIỆT NAM  

– CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

(Ngân hàng 100% vốn nước ngoài) 

Public Bank Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng có nhu cầu tuyển 

dụng việc làm tại 92 – 94 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng với các 

thông tin chi tiết sau: 

I/ Vị trí tuyển dụng 

- 02 Nhân viên Tín dụng 

- 04 Nhân viên Kinh doanh 

- 01 Nhân viên Kế toán 

- 01 Nhân viên Giao dịch (Quầy). 

II/ Tiêu chuẩn dự tuyển 

- Tốt nghiệp đại học trở lên (ĐH Kinh tế, ĐH ngoại ngữ,…) 

- Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh tốt, thành thạo 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí việc làm tương 

đương. 

III/ Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn xin việc (Tiếng Anh và Tiếng Việt) 
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- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương) 

- CMND, Sổ Hộ khẩu (có công chứng) 

- CV (Tiếng Anh) 

- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (có công chứng) 

- Giấy khám sức khoẻ (trong vòng 06 tháng) 

- 2 ảnh 4x6 (trong vòng 06 tháng). 

IV/ Hình thức nhận hồ sơ 

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại: PBVN – CN Đà Nẵng, 92 – 94 

Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng, gặp Ms. Ngọc Anh. 

Bảng thông báo tuyển dụng của Chi nhánh thiếu những thông tin 

mà người lao động khi quyết định tham gia dự tuyển rất quan tâm đó 

là thù lao, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ, điều này làm hạn 

chế khả năng thu hút ứng viên. Mặt khác, thông tin quan trọng nhất 

là phần mô tả công việc (những việc sẽ làm nếu ứng viên ứng tuyển 

vào vị trí này) lại không được nêu ra.  

Bảng 2.2: Kết quả chiêu mộ của PBVN – CN Đà Nẵng giai đoạn 

2017 – 2019 

  Số lƣợng lao động Số lƣợng ứng viên 

STT Các bộ phận tuyển dụng dự kiến nộp hồ sơ dự tuyển 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Hành chính – Kế toán 0 3 1 0 6 2 

2 Quầy giao dịch 2 4 1 5 8 4 

3 Tín dụng 2 4 2 5 7 4 

4 Kinh doanh 4 5 4 3 4 2 

5 Bảo hiểm nhân thọ 0 1 0 0 3 0 

 Tổng số lao động 8 17 8 13 28 12 

(Nguồn: Phòng Hành chính – Kế toán) 

c. Lựa chọn 

Quy trình tuyển chọn của Chi nhánh gồm 4 bước: tiếp nhận và 

sàng lọc ứng viên, kiểm tra, phỏng vấn và ra quyết định tuyển dụng. 

 Tiếp nhận và sàng lọc ứng viên: 
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Bảng 2.3: Kết quả tiếp nhận và sàng lọc ứng viên của PBVN – 

CN Đà Nẵng giai đoạn 2017 – 2019 

  
Số lƣợng ứng 

viên 

Số lƣợng ứng 

viên 

Số lƣợng ứng 

viên 

STT Vị trí ứng tuyển 

nộp hồ sơ ứng 

tuyển  bị loại  
vào vòng kiểm 

tra 

  2017 2018 2019 2017 2018  2019 2017 2018 2019 

1 NV Kế toán 0 6 2 0 2  0 0 4 2 

2 NV Quầy giao dịch 5 8 4 2 2  1 3 6 3 

3 NV Tín dụng  5 7 4 2 2  2 3 5 2 

4 NV Kinh doanh 3 4 2 1 2  0 2 2 2 

5 

NV Bảo hiểm nhân 

thọ 0 3 0 0 1  0 
0 2 0 

 Tổng số lao động 13 28 12 5 9  3 8 19 9 

    (Nguồn: Phòng Hành chính – Kế toán) 

 Kiểm tra: 

Bảng 2.4: Kết quả vòng thi tuyển của PBVN – Chi nhánh Đà 

Nẵng giai đoạn 2017 – 2019 

  

Số lƣợng ứng viên 

vào 

Số lƣợng ứng viên 

thi 

STT Vị tri ứng tuyển vòng kiểm tra đạt vòng kiểm tra 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 NV Kế toán 0 4 2 0 4 1 

2 NV Quầy giao dịch 3 6 3 2 5 2 

3 NV Tín dụng 3 5 2 3 3 2 

4 NV Kinh doanh 2 2 2 2 1 2 

5 

NV Bảo hiểm nhân 

thọ 0 2 0 0 1 0 

 Tổng số lao động 8 19 9 7 14 7 

(Nguồn: Phòng Hành chính – Kế toán) 

 Phỏng vấn: 
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 Bảng 2.5: Kết quả vòng phỏng vấn của PBVN – CN Đà 

Nẵng giai đoạn 2017 – 2019 

STT 

 
Số lƣợng ứng viên 

tham 

Số lƣợng ứng viên 

đạt vòng 

Vị tri ứng 

tuyển 
gia thi phỏng vấn  

thi phỏng 

vấn  

  2017 2018 2019 2017  2018  2019 

1 NV Kế toán 0 4 1 0  3  1 

2 NV Quầy giao dịch 2 5 2 2  4  1 

3 NV Tín dụng 3 3 2 2  3  2 

4 NV Kinh doanh 2 1 2 2  0  1 

5 

NV Bảo hiểm nhân 

thọ 0 1 0 0  1  0 

 Tổng số lao động 7 14 7 6  11  5 

(Nguồn: Phòng Hành chính – Kế toán) 

 Quyết định tuyển dụng 

Bảng 2.6: Bảng đánh giá năng lực các ứng viên năm 2018 

 

 (Nguồn Phòng Hành chính – Kế toán) 

Ứng 

viên/ 

năng 

lực 

Kiến 

thức 

chuyên 

môn 

Kỹ 

năng 

giao 

tiếp 

Kỹ 

năng 

tin 

học 

văn 

phòng 

Kỹ 

năng 

tiếng 

Anh 

Kỹ 

năng 

phân 

tích 

Kỹ 

năng 

tổng 

hợp 

Kỹ 

năng 

sáng 

tạo 

Kỹ 

năng 

xử lý 

tình 

huống 

Ứng 

viên 1 
     

   

Ứng 

viên 2 
     

   

Ứng 

viên n 
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d. Hội nhập nhân viên mới 

PBVN – CN Đà Nẵng hiện đang áp dụng hội nhập nhân viên 

mới theo 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Trước khi nhân viên tới làm việc 

- Giai đoạn 2: Bắt đầu làm việc 

Khi hoàn thành quá trình thử việc, Trưởng bộ phận và Ban Giám 

đốc sẽ đánh giá nhân viên mới theo bảng sau:  

Bảng 2.7: Bảng đánh giá nhân viên mới của PBVN – Chi 

nhánh Đà Nẵng năm 2019 

ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN MỚI CỦA PBVN – CN ĐÀ NẴNG NĂM 2019 

STT Họ tên 
Thời gian 

thử việc 

Nhận xét 

quá trình 

thử việc 

Đánh giá 

     

     

     

(Nguồn: Phòng Hành chính – Kế toán) 
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2.3.  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN 

DỤNG TẠI PBVN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Nhân tố bên trong Chi nhánh 

a. Thương hiệu và uy tín của PBVN 

b. Hoạt động kế hoạch hoá nguồn nhân lực 

c. Bộ phận làm công tác tuyển dụng tại Chi nhánh 

d. Văn hoá tổ chức của PBVN 

2.3.2. Nhân tố bên ngoài Chi nhánh 

a. Kinh tế - Chính trị 

b. Thị trường lao động 

c. Nhân tố văn hoá – xã hội, khoa học công nghệ 

d. Sự cạnh tranh của các ngân hàng khác trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

2.4.  ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN 

NHÂN LỰC TẠI PBVN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.4.1. Kết quả phỏng vấn các chuyên viên của các bộ phận 

tại PBVN – Chi nhánh Đà Nẵng 

 

- Đối với bộ phận Tín dụng: Chất lượng tuyển dụng chỉ nằm ở 

mức 80%, bộ phận Tín dụng đề xuất nên có sự nâng cấp trong bài 

kiểm tra đầu vào, đặc biệt ở mảng kiến thức ngân hàng và trình độ 

tiếng Anh. 

- Đối với bộ phận Quầy giao dịch: Chất lượng tuyển dụng chỉ ở 

mức 60 – 70%, bộ phận Quầy giao dịch đề xuất Ban Giám đốc nên 

phỏng vấn kỹ hơn ở mặt chịu áp lực của ứng viên và thêm vị trí công 

việc mới nhằm đáp ứng với khối lượng công việc ngày càng nhiều. 

- Đối với bộ phận Kế toán: Chất lượng tuyển dụng nằm ở mức 

80 – 90%, hầu hết các ứng viên ứng tuyển vào bộ phận này đều 

nhanh chóng rời tổ chức cường độ công việc cao và chế độ đãi ngộ 

không tốt bằng các ngân hàng đối thủ. 
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Đối với bộ phận Kinh doanh: Chất lượng tuyển dụng đạt được ở 

khoảng 60% và thiếu về số lượng liên tục trong các năm. Bộ phận 

Kinh doanh đề xuất nên thêm yếu tố đã có kinh nghiệm trong lĩnh 

vực ngân hàng, bảo hiểm trong tuyển dụng nhân viên Kinh doanh. 

2.4.2. Những kết quả đạt đƣợc 

- Thông báo tuyển dụng nguồn nhân lực của Chi nhánh được 

thực hiện đăng tuyển công khai trên các phương tiện truyền thông, 

bảng thông báo tuyển dụng tại quầy giao dịch của Chi nhánh.  

- Có sự phân công rõ ràng về quyền hạn và trách nhiệm cụ thể 

của mỗi cá nhân trong quy trình tuyển dụng. 

- Chất lượng tuyển dụng nhìn chung khá ổn, các ứng viên hầu 

như thích ứng và đáp ứng được yêu cầu công việc khá ổn. 

2.4.3. Những hạn chế, tồn tại 

- Đầu tiên, phải kể đến nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực của 

Chi nhánh không sát với thực tế khối lượng công việc nên chưa đáp 

ứng được tính cấp thiết và sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh 

của Chi nhánh. Thêm vào đó, mỗi đợt tuyển dụng Chi nhánh đều 

không tuyển được số lượng nhân lực theo nhu cầu mong muốn để 

đáp ứng được công việc. 

- Thứ hai, nguồn tuyển dụng nhân lực bên ngoài chưa được đa 

dạng. Thêm vào đó, Chi nhánh cần hoàn thiện bảng mô tả công việc 

của các vị trí để bổ sung vào bảng tuyển dụng nhằm giúp ứng viên dễ 

dàng nắm bắt và ứng tuyển hơn. 

- Thứ ba, bước lựa chọn của quy trình tuyển dụng vẫn chưa thực 

sự hiệu quả, cần phải cải thiện để tránh làm hạn chế khả năng toàn 

diện của ứng viên thi tuyển. 

- Thứ tư, chế độ đãi ngộ của PBVN hiện vẫn còn chưa tốt bằng 

của các đối thủ cạnh tranh nên rất khó để giữ chân nhân viên giỏi 

trong thời gian thử việc. 
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- Cuối cùng, hiện Chi nhánh vẫn còn thiếu bước đánh giá tuyển 

dụng, đây là một bước rất quan trọng để xác định được những ưu – 

nhược điểm của quá trình tuyển dụng để từ đó nâng cao, cải thiện 

quy trình tuyển dụng trong tương lai. 

 Nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại này: 

- Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực là một công tác cực kỳ 

quan trọng nhưng lại chưa được hoạch định thực hiện sâu sát. Điều 

này thể hiện ra khi nó chỉ áp dụng theo khung cũ mà Hội sở yêu cầu 

chứ không đi sát nhu cầu và mục đích công việc thực tế tại Chi 

nhánh. Về phần Chi nhánh, hiện còn chưa có kế hoạch thăng chức, 

luân chuyển rõ ràng mà chỉ làm theo tính chủ quan của Ban Giám 

đốc. 

- Các bài kiểm tra và phỏng vấn ở bước lựa chọn vẫn còn chung 

chung và chưa đi vào cụ thể và chưa khai thác tốt về vấn đề văn hoá 

doanh nghiệp của PBVN nói chung và của Chi nhánh Đà Nẵng nói 

riêng. 

- Chế độ đãi ngộ nhân viên của PBVN được đưa xuống từ ngân 

hàng mẹ - Public Bank Behard nên điều này khó có thể can thiệp ở 

cấp chi nhánh. 

CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI 

NGÂN HÀNG TNHH MTV PUBLIC VIỆT NAM – CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA PBVN 

– CN ĐÀ NẴNG 
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3.1.1. Định hƣớng phát triển 

3.1.2. Mục tiêu phát triển 

3.1.3. Những định hƣớng chiến lƣợc về chính sách nguồn 

nhân lực tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – Chi 

nhánh Đà Nẵng 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN 

DỤNG TẠI PBVN – CN ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Cải thiện bảng thông báo tuyển dụng nhân viên và mở 

rộng phạm vi tuyển dụng 

a. Cải thiện bảng thông báo tuyển dụng 

b. Hoàn thiện các bản mô tả công việc để áp dụng vào bảng 

thông báo tuyển dụng 

c. Mở rộng phạm vi tuyển dụng 

3.2.2. Hoàn thiện các bƣớc ở vòng lựa chọn 

a. Hoàn thiện đánh giá năng lực ứng viên để đi đến quyết định 

tuyển dụng 

Hiện phần đánh giá năng lực ứng viên của Chi nhánh còn khá sơ 

xài và chỉ dựa trên 5 kỹ năng chung để đưa đến quyết định tuyển 

dụng. Vậy nên cần có những cải thiện, đổi mới để nâng cao chất 

lượng đánh giá năng lực của ứng viên sau phỏng vấn để nâng cao 

chất lượng tuyển dụng dựa vào các tiêu chí được xây dựng từ mô 

hình KSA như sau: 

- Đối với Knowledge (Kiến thức): Có 5 mức độ đánh giá: 

+ Hiểu biết thấu đáo. 

+ Hiểu biết tốt. 

+ Hiểu biết cơ bản. 

+ Một hoặc hai ý tưởng. 

+ Không có kiến thức. 

- Đối với Skill (Kỹ năng): Có 5 mức độ đánh giá như sau: 

+ Kỹ thuật cao. 
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+ Thành thạo. 

+ Thực hành. 

+ Đang tiến triển. 

+ Khởi đầu. 

- Đối với Attitude (Thái độ/Phẩm chất): Có 5 mức độ đánh 

giá: 

+ Hoàn toàn tập trung. 

+ Quyết tâm. 

+ Quan tâm. 

+ Bình thường. 

+ Không quan tâm. 

Từ đây, Chi nhánh sẽ có bảng đánh giá ứng viên sau phỏng vấn 

để đưa đến quyết định tuyển dụng với thang điểm từ 1 đến 5 (1 là tệ 

nhất và 5 là tốt nhất) dựa vào phân tích mô hình KSA theo trên như 

sau: 

Chi nhánh Đà 

Nẵng 

Tên ứng 

viên: … 

Vị trí ứng 

tuyển: … 
Ngày: …   

Tiêu chí Đánh 

giá/ Thang 

điểm 

1 2 3 4 5 

Kiến thức      

Kỹ năng      

Thái độ      

 

Ứng viên được chọn sẽ cần phải có điểm của cả 3 tiêu chí ít nhất 

từ thang điểm 3 trở lên và ngược lại, các ứng viên dù 2 tiêu chí còn 

lại có đạt điểm tối đa nhưng tiêu chí có điểm dưới 3 sẽ bị loại. 

b. Hoàn thiện bài kiểm tra ở vòng lựa chọn 

Ở từng vị trí tuyển dụng cần có các bài kiểm tra riêng về kiến 

thức, kỹ năng. Bài kiểm tra này vẫn nên gồm 3 phần: phần giới thiệu 

bản thân và công việc, phần chỉ ra điểm mạnh – yếu của bản thân và 
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vị trí mong muốn, cuối cùng là phần kiểm tra kiến thức và kỹ năng 

xử lý tình huống của ứng viên. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ bài kiểm 

tra đối với vị trí ở các bộ phận khác nhau dựa trên phần 3 của bài 

kiểm tra bởi mỗi vị trí sẽ cần những kiến thức, kỹ năng và thái độ 

khác nhau.  

Bảng 3.2: Bảng đánh giá bài kiểm tra năng lực ứng viên 

Bảng đánh giá bài kiểm tra năng lực ứng 

viên 

Tên ứng viên: 

Vị trí ứng tuyển: 

Ngày: 

Tiêu chí 
Điểm đánh 

giá chi tiết 

Điểm tổng 

từng tiêu chí 
Ghi chú 

Giới thiệu bản 

thân, công việc 

(20 điểm) 

   

Điểm mạnh – 

điểm yếu và vị 

trí mong muốn 

(20 điểm) 

   

Kiến thức 

chuyên môn (30 

điểm) 

  

Xử lý tình huống 

(30 điểm) 

  

Tổng 

   

Đánh giá chung:  

Kết quả: Đạt / Loại 

c. Thay đổi và hoàn thiện bước phỏng vấn 

Đến bước phỏng vấn, Ban Giám đốc cần lưu ý khi đánh giá độ 

phù hợp của ứng viên với văn hoá của PBVN: 
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- Chú ý vào các mục tiêu tương lai của Chi nhánh. Ưu tiên 

những ứng cử viên có khả năng dẫn dắt tập thể đi đúng hướng. 

- Vì văn hoá gắn liền với hành vi, nên Ban Giám đốc cần nói 

chuyện với những nhân viên đã từng giao tiếp với ứng viên trước và 

sau cuộc phỏng vấn (thư ký hoặc nhân viên an ninh). 

- Cần phải có những câu hỏi khác và yêu cầu ứng viên đưa ra 

các ví dụ cụ thể hơn nếu cảm thấy ứng viên chỉ muốn gây ấn tượng 

cho nhà tuyển dụng. 

- Cần phải nhận biết được tính phù hợp với giá trị của PBVN. 

- Cũng cần phải xác định ứng viên có sự tôn trọng với chính 

sách của công ty hay không. Kinh nghiệm làm việc trước đây của 

ứng viên sẽ tiết lộ liệu họ có tuân theo các chính sách của công ty và 

đưa ra các đề xuất để cùng nhau cải thiện vấn đề hay không. 

Bảng 3.3: Bảng kết quả đánh giá phỏng vấn ứng viên 

Các yếu tố cần đánh giá 

Tầm quan 

trọng tính 

bằng điểm 

(1-5) 

Điểm của 

ứng viên 

(1-5) 

Mức độ 

đáp ứng 

1 2 3 4=2*3 

1. Kiến thức đào tạo: 

- Văn hoá 

- Chuyên môn 

- Ngoại ngữ 

   

2. Kỹ năng: 

- Thành tích 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng phân tích, ra 

quyết định 
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3. Phẩm chất cá nhân: 

- Khả năng lôi kéo, 

thuyết phục 

- Phong cách (hành vi, 

cử chỉ, nói năng) 

- Linh hoạt, tháo vát 

- Điềm đạm chính chắn 

- Có tham vọng, cầu tiến 

- Có tinh thần trách 

nhiệm 

- Tự tin, quả quyết 

- Ngoại hình, trang phục 

- Đặc điểm cá nhân khác 

cần thiết cho công việc 

   

4. Kinh nghiệm    

3.2.3. Thiết kế và thực hiện công tác đánh giá tuyển dụng 

nguồn nhân lực 

Chi nhánh cần quan tâm đến hoạt động thiết kế và thực hiện 

công tác đánh giá tuyển dụng sau khi hội nhập nhân viên mới dựa 

trên mô hình sau: 

Bảng 3.4: Mô hình đánh giá quá trình tuyển dụng

 
Theo mô hình, trong quá trình tuyển dụng, có bốn khả năng có 

thể xảy ra cho mỗi ứng viên: 



22 

 
Ô số 1 và ô số 3 chỉ các quyết định tuyển dụng chính xác: tuyển 

ứng viên có khả năng thực hiện tốt công việc và loại bỏ những ứng 

viên không có khả năng thực hiện công việc. 

Trong ô số 2, nhà quản trị đã đánh giá ứng viên thấp hơn khả 

năng thực tế. Có thể vì một biểu hiện sơ suất nào đó của ứng viên, 

đôi khi hoàn toàn không liên quan đến khả năng thực hiện công việc, 

lại làm cho nhà quản trị không hài lòng và ứng viên bị loại.  

Ngược lại trong ô số 4, nhà quản trị đã đánh giá nhân viên quá 

cao, thu nhận vào trong tổ chức, doanh nghiệp những nhân viên 

không phù hợp, thực hiện công việc ở mức yếu kém. Điều này 

thường xảy ra khi thái độ, tác phong, diện mạo, sở thích hoặc một số 

yếu tố nào đó của ứng viên đã gây ấn tượng rất tốt cho nhà quản trị, 

hoặc ứng viên đã khéo léo che giấu những điểm yếu kém của mình, 

hoặc nhà quản trị chưa có kinh ngiệm trong lĩnh vực tuyển.  

Ngoài ra, khi phân tích hiệu quả hoạt động tuyển dụng, Ban 

Giám đốc cần phân công cho Thư ký cần thu thập và tổng hợp các 

thông tin sau: 

– Chi phí cho các hoạt động tuyển dụng và chi phí cho một lần 

tuyển. Chi phí này bao gồm tất cả các khoản liên quan đến tuyển 

dụng như chi phí thuế dịch vụ tuyển, quảng cáo, v.v… 

– Số lượng và chất lượng các hồ sơ xin tuyển. 

– Số lượng ứng viên chấp nhận và số lượng ứng viên từ chối 

chấp nhận công việc ở một mức lương nhất định. 

– Kết quả thực hiện công việc của các nhân viên mới được 

tuyển. 

– Số lượng nhân viên mới bỏ việc. 

Cần lưu ý phân tích hiệu quả của các nguồn tuyển dụng khác 

nhau. Mỗi nguồn tuyển chọn thường sẽ có một kết quả khác nhau về 

mức độ thành công của các ứng viên và các chi phí tuyển đối với một 

nhân viên. Những phân tích như vậy sẽ giúp cho Chi nhánh đề ra các 

chính sách và biện pháp tương ứng nâng cao hoạt động của hiệu quả 

tuyển dụng trong tương lai. 
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KẾT LUẬN 

Tuyển dụng nguồn nhân lực chiếm một vai trò rất quan trọng 

trong việc duy trì và phát triển một tổ chức. Do đó, để có được một 

nguồn nhân lực chất lượng, không kể đến công tác đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực, thì việc tuyển dụng đầu vào là bước mấu chốt 

để có thể tìm và đưa những nhân lực chất lượng rồi từ đó thực hiện 

các bước tiếp theo của quản trị nguồn nhân lực để đạt đến mục tiêu 

của tổ chức. Vậy nên, các tiêu chí của công tác tuyển dụng luôn cần 

phải được làm rõ, hoàn thiện để đảm bảo chất lượng nhân lực đầu 

vào. 

Trong đề tài này nghiên cứu này tác giả đã đi sâu tìm hiểu về 

“Hoàn thiện Công tác tuyển dụng nhân lực tại PBVN – Chi nhánh 

Đà Nẵng” để  thấy  rõ hơn về tầm quan trọng của công tác  tuyển 

dụng trong một doanh nghiệp nói chung và PBVN – Chi nhánh Đà 

Nẵng nói riêng, qua đó tác giả phân tích thực trạng và đề xuất một số 

giải pháp cho Công tác tuyển dụng tại Chi nhánh. 

Sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu kết hợp với kiến thức đã 

được tích lũy trên ghế nhà trường, cùng với sự hướng dẫn tận tình 

của TS. Nguyễn Quốc Tuấn, tôi đã hoàn thành bài luận văn của 

mình. Dù đã cố gắng rất nhiều, song luận văn không tránh những 

thiếu sót. Kính mong nhận được sự đóng góp của Thầy, Cô để tôi có 

thể hoàn thiện đề tài của mình hơn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 


