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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài. 

 Chất lượng nguồn nhân lực của VN hiện nay mới chỉ đạt 3, 9 điể  (thang điểm 10), xếp 

thứ 11 trong số 12 nước châu Á tham gia xếp hạng, theo đánh giá  ới của Ngân hàng Thế 

giới (WB). 1 nghiên cứu khác cho thấy lao động VN chỉ đạt 32/100 điểm. Nh ng nền 

kinh tế có chất lượng lao động  ưới 3  điể  đều có nguy cơ  ất sức cạnh tranh trên thị 

t ường toàn cầu. (Nguồn: WB).  

T ong khi đó, nền kinh tế Việt Na  đang ngày càng tiến vào hội nhập sâu với kinh tế 

quốc tế, vấn đề chất lượng nguồn nhân lực càng trở nên cấp thiết và vô cùng quan trọng.  

Hơn 90% các  oanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tiềm lực nguồn 

vốn h u hạn thì việc phát triển con người  ường như là  ột hướng đi đ ng đắn và hiệu 

quả nhất. 

Chính vì vậy “ hát t iển năng lực tổng thể của con người” là một vấn đề đáng quan t   

và góp phần n ng cao năng lực cạnh t anh cũng như hiệu quả kinh doanh của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Vì thế, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài này là một 

hướng đi  ới đầy thử thách nhưng cũng hứa hẹn nh ng kết quả đáng để cố gắng, nỗ lực. 

 

2. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài. 

Sau quá trình tìm hiểu qua nghiên cứu lý thuyết cũng như thực tiễn, nhóm nghiên 

cứu nhận định tình hình nghiên cứu về vấn đề “ hát t iển năng lực tổng thể của con 

người” là vấn đề tương đối mới mẻ ở cả bình diện thế giới và Việt Nam. Vì thế, các 

nghiên cứu về vấn đề này còn rất hiế  và đang ở gian đoạn sơ khai. 

Sau đ y, nhó  nghi n cứu đưa  a tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nước liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài. 
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Trên thế giới 

 Có một số các công trình nghiên cứu về vấn đề phát triển năng lực tổng thế của con 

người. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chưa nhiều và chỉ tập trung ở các nhà nghiên cứu 

Nhật Bản. Đ c biệt chưa có nghi n cứu nào chỉ ra rõ ràng khung khổ đánh giá và phương 

pháp áp dụng cho phù hợp với đ c điểm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Trong số các nghiên cứu đ  thực hiện, một số nghiên cứu quan trọng và có ảnh hưởng lớn 

đến các nghiên cứu sau này t ong cũng lĩnh vực, đó là các nghiên cứu của: 

- Mitsuyo Hanada. (2012), Management of Human Capacity Development, Keio 

University, Japan. 

Trong bài nghiên cứu này tác giả đ  đưa  a    h nh phát t iển nhân sự truyền thống 

cũng như ưu nhược điểm của nó. Sau đó Hana a có đề xuất một mô hình mới trong 

quản trị nhân sự nhằm phát triển năng lực tổng thể của con người, đó là : « Mô hình 

phát triển tự chủ ». Giáo sư cho  ằng cần phải xây dựng được một hệ thống mới được 

gọi là “ hát t iển nhân sự theo phương pháp tiếp cận dựa t  n đánh giá năng lực tổng 

thể”.  hương pháp này được bắt đầu bằng việc tạo ra và vận hành một chuỗi các hệ 

thống đo lường trở thành cơ sở của doanh nghiệp nhằ  đánh giá khả năng nghề 

nghiệp tiềm ẩn của con người, nh ng khả năng và kỹ năng tạo n n động lực phát triển 

cho tổ chức. Cùng chung ý tưởng đó, nhó  tác giả cũng đưa  a nh ng phương pháp 

để phát hiện năng lực tiềm ẩn của con người, đ c biệt là trong quá trình tuyển dụng. 

Từ đó có nh ng gợi ý về chính sách cho các doanh nghiệp nhằm phát triển nh ng 

năng lực đó l n th ng qua hoạt động quản trị nhân sự. 

- Dennis S. Tachiki. (2002), Human Capacity Building in SMEs: Japanese 

Experiences and Regional Challenges, Tamagawa University, Tokyo. 

Trong bài nghiên cứu tác giả đ  n u l n khái niệm Phát triển năng lực tổng thể theo 

UNPD 1992. Tachiki cho rằng muốn phát triển năng lực tổng thể của con người thì 

phải tập trung vào vấn đề đào tạo. Đào tạo th  được chia thành 2 giai đoạn  T ước khi 

tuyển dụng và sau khi tuyển dụng. Đào tạo t ước khi tuyển dụng là kết quả của hệ 

thống giáo dục Nhật Bản. Còn đào tạo sau khi tuyển dụng, tác giả kết hợp gi a lộ 
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trình phát triển của nhân viên và mục tiêu phát triển của tổ chức. Nói tóm lại, trong 

khuôn khổ bài nghiên cứu, Tachiki tập trung vào vấn đề đào tạo để phát triển năng lực 

tổng thể của con người chứ chưa đề cập tới việc phát hiện nh ng năng lực đó như thế 

nào. 

- Malikeh Beheshtifar, Mahmoud Nekoie.Moghadam. (2011), Studying the 

Competency-Related Models in Succession Planning, European Journal of 

Economics, Finance and Administrative Sciences. 

Trong bài nghiên cứu này, các tác giả cũng có đề cập đến mô hình tảng  ăng t  i 

trong quản trị nhân sự. Ngoài ra các tác giả còn khái quát một số kiến thức liên quan 

đến bản đồ năng lực. Th ng qua đó nhó  tác giả đ  đưa  a  ột cách khá cụ thể việc 

áp dụng quản lý nhân sự thông qua quản lý bản đồ năng lực. 

 

Tại Việt Nam. 

Nhìn chung vấn đề phát triển năng lực tổng thể của con người còn khá mới ở trên thế giới. 

Chính vì thế, ở Việt Nam các học giả, các nhà kinh tế học, và nh ng giá  đốc, quản lý 

doanh nghiệp càng bị hạn chế hơn về cơ hội tìm hiểu cũng như nghi n cứu về lĩnh vực 

này. Có thể điểm qua một vài bài nghiên cứu có đề cập đến năng lực tổng thể của con 

người như sau :  

- Lê Thị Mỹ Linh. (2009), “Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế”, luận án tiến sĩ kinh tế, trường 

đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 

Trong bài nghiên cứu này, ở phần định nghĩa về phát triển nguồn nhân lực, tác giả có 

hệ thống một số định nghĩa như khái niệm của GS.TS.  ùi Văn Nhơn t ong sách Quản 

lý và phát triển nguồn nhân lực xã hội hay theo Henry J. Sredl & William J. Rothwell. 

Qua đó tác giả có đề cập đến một số yếu tố của năng lực chìm thuộc về thể lực, trí lực, 

phẩm chất tâm lý xã hội. Bài viết chỉ dừng lại ở đó  à chưa đi s u khai thác làm thế 

nào để phát hiện được nh ng năng lực này.  Tuy nhiên, bài nghiên cứu cũng chỉ ra 
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rằng phát triển nguồn nhân lực là quá t  nh th c đẩy việc học tập có tính tổ  chức nhằm 

nâng cao kết quả thực hiện công việc và tạo  a thay đổi thông qua việc thực hiện các 

giải pháp đào tạo, phát triển, các sáng kiến và các biện pháp quản lý với mục đ ch phát 

triển tổ chức và phát triển cá nh n. Đó là nh ng cơ sở để nhóm tác giả tham khảo khi 

đưa  a nh ng nhận định về thực trạng phát triển năng lực ở các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa Việt Nam. 

3. Mục tiêu nghiên cứu. 

Mục tiêu chính của nghiên cứu là tìm ra nh ng vấn đề cơ  ản trong thực trạng của vấn đề 

“ hát t iển năng lực tổng thể của con người tại doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Na ”. Qua 

đó, nhóm nghiên cứu sẽ đưa  a giải pháp cho vấn đề này qua một mô hình chi tiết và bộ 

tiêu chí cụ thể. 

Để đạt được mục tiêu đó, đề tài phải giải quyết hai câu hỏi nghiên cứu trọng tâm sau: 

- Thực trạng của vấn đề phát triển năng lực tổng thể của con người tại doanh nghiệp nhỏ 

và vừa Việt Nam có nh ng đ c điểm cụ thể, chi tiết như thế nào? 

- Giải pháp nào cho vấn đề “Phát triển năng lực tổng thể của con người tại các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Việt Na ”? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

- Đối tượng: Vấn đề “Phát triển năng lực tổng thể của con người tại các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa Việt Nam”. 

- Phạm vi: 

Không gian nghiên cứu: Việt Nam. 

Thời gian tiến hành: từ tháng 10/2012 tới tháng 4/2013. 

5. Phương pháp nghiên cứu. 

Các phương pháp được sử dụng trong bài: 

-  h n t ch định lượng 

-  h n t ch định tính. 



5 

 

- Phỏng vấn sâu chuyên gia 

-  hương pháp điều tra, khảo sát tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa t  n địa bàn TP. Hà 

Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Bình. 

- Các phương pháp khác  thống kê, so sánh, miêu tả. 

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đ  sử dụng phương pháp nghi n cứu thực chứng theo hình 1 

(trang 5), với mục đ ch là t ả lời câu hỏi “Là  thế nào để phát triển năng lực tổng thể của 

con người trong DNNVV Việt Na ?”. Nhó  đ  thực hiện bài nghiên cứu theo 3  ước 

sau: 

 ước 1 (chương 1), nhóm thu thập d  liệu sơ cấp và thứ cấp thông qua các tài liệu về vấn 

đề phát triển năng lực tổng thể của con người t ong và ngoài nước (nghiên cứu lý thuyết) 

cùng với đi thực tế tại một số doanh nghiệp (nghiên cứu thực tiễn) cũng như phỏng vấn 

chuyên gia về quản trị nhân sự. Sau đó, nhó  tiến hành phân tích d  liệu, so sánh gi a 

tình hình phát triển năng lực tổng thể của con người trong thực tế tại các doanh nghiệp. 

 ước 2 (chương 2), sau khi có được cái nhìn tổng quan về vấn đề phát triển năng lực tổng 

thể của con người trên cả phương  iện lý thuyết và thực tiễn, nhóm nghiên cứu đi t   

hiểu vấn đề cụ thể tại DNNVV Việt Na . Để thực hiện điều này, các tác giả đ  tiến hành 

xử lý các số liệu thứ cấp và đ c biệt là phỏng vấn sâu các chuyên gia nhân sự, nhà quản lý 

để qua đó có kết luận về thực trạng và nguyên nhân của hạn chế trong việc áp dụng 

phương pháp phát t iển năng lực tổng thể tại các DNNVV ở Việt Nam.  

 ước 3 (chương3, chương  4), khi đ  có được cái nhìn về thực trạng và nguyên nhân của 

vấn đề, nhóm nghiên cứu tiến hành xây dựng giải pháp giải quyết vấn đề này bằng việc 

xây dựng một mô hình giả định thể hiện sự tác động của các phương pháp th c đẩy năng 

lực tiềm ẩn tới các năng lực tương ứng (các phương pháp và năng lực này được tìm ra từ 

 ước 1). Sau đó nhó  đi thực tế các DN g p l nh đạo công ty, các nhà quản lý về lĩnh 

vực nhân sự cũng như các chuy n vi n của nh ng c ng ty này để kiể  định tính thuyết 

phục của các giả thiết. Sauk hi có được đáp án về tính thuyết phục của giả thiết đưa  a về 

phương pháp khả dụng, nhó  đ  đưa  a  ột số các giải pháp, các giải pháp này cũng đ  
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được kiểm tra tính khả thi với các doanh nghiệp. Cuối cùng, các giải pháp phù hợp nhất 

đ  được trình bày trong bài nghiên cứu. 

(Xem trang sau – Sơ đồ  hương pháp nghi n cứu) 
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Hình 1:  Phương pháp nghiên cứu 

Phân tích d  liệu 

Bước 1 

    Bước 2 

Bước 3 

Chưa phù hợp 

 

Phù hợp 

Phát triển năng lực tổng thể tại các DNNVV 

Việt Nam- Thực trạng và giải pháp 

Nghiên cứu lý thuyết 

và thực tiễn 

Phỏng vấn chuyên 

gia 

Tìm ra vấn đề 

Phân tích nguyên 

nhân 

Đưa  a giải pháp  Đề xuất 

mô hình áp dụng 

Kết luận 

Kiểm tra tính khả thi 

của giải pháp bằng cách 

chạy mô hình giả định 

Đề xuất giải pháp 

khả thi 
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6. Đóng góp mới của đề tài. 

Đề tài có ý nghĩa quan t ọng t  n hai phương  iện: 

- Phương diện lý luận: tổng quan cơ sở lý luận về phát triển năng lực tổng thể của con 

người, mô hình phát triển năng lực tổng thể của con người. 

- Phương diện thực tiễn: đưa  a    h nh và phương pháp áp  ụng để phát triển năng 

lực tổng thể con người mà xuất phát điểm là từ việc phát hiện năng lực chìm của con 

người. T  n cơ sở đó thực hiện khảo sát để đánh giá thực trạng vấn đề nhân sự tại các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ việc phân tích mô hình sử dụng số liệu khảo sát, đưa  a 

đề xuất nhằm giúp các doanh nghiệp có thể áp dụng mô hình phát triển năng lực tổng 

thể của con người vào chiến lược nhân sự. 

7. Kết cấu của đề tài. 

Nội dung của đề tài được chia làm 4 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về vấn đề phát triển năng lực tổng thể của con người. 

Chương 2: Thực trạng của vấn đề phát triển năng lực tổng thể của con người tại 

doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 

Chương 3: Mô hình giả định và kết quả thu được 

Chương 4: Đề xuất giải pháp phát triển năng lực tổng thể cho doanh nghiệp 
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CHƯƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔNG 

THỂ CỦA CON NGƯỜI  

1.1. Phát triển năng lực 

1.1.1. Định nghĩa và khái niệm 

Phát triển năng lực tổng thể đề cập đến các cách tiếp cận, chiến lược và phương pháp 

được sử dụng để tìm kiế , th c đẩy và n ng cao năng lực của cá nhân, tổ chức, cũng như 

một hệ thống rộng lớn hay toàn xã hội. Các cách tiếp cận mới này sẽ giúp công ty, tổ chức 

phát huy tốt hơn sức mạnh nguồn nhân lực của mình bằng cách tạo ra nh ng quy chuẩn 

giúp trả lời nh ng câu hỏi làm thế nào để phát hiện  a năng lực của từng cá nh n, năng lực 

đó  ùng để làm gì, làm thế nào phát huy được nh ng năng lực đó và các cách để gi  được 

năng lực đó  ền v ng. 

Mục đ ch của việc phát triển năng lực tổng thể là: 

- Th c đẩy, tận dụng có hiệu quả nh ng kỹ năng, khả năng, và các nguồn lực.  

- Chú trọng các giá trị, thái độ, động lực và các điều kiện để th c đẩy sự phát triển bền 

v ng. 

Chương tr nh Phát triển Liên Hợp Quốc  UNDP  đ  định nghĩa phát t iển năng lực là 

quá t  nh  à qua đó các cá nh n, tổ chức, và xã hội nhận được, tăng cường và duy trì khả 

năng của cá nh n, tổ chức hay    hội đó, để thiết lập và đạt được các mục tiêu phát triển 

của mình theo thời gian. 

Hiệp hội hợp tác quốc tế của Đức  GI   cho  ằng phát t iển năng lực là quá t  nh tăng 

cường khả năng/ năng lực của các cá nhân, tổ chức và xã hội để tạo hiệu quả sử dụng các 

nguồn lực và qua đó đạt được mục đ ch của họ t  n cơ sở bền v ng 
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Ng n hàng Thế giới   B  – Khu vực Ch u Phi  ác định phát t iển năng lực như khả 

năng đ  được chứng minh của nh ng nh n tố chủ chốt t ong  ột tổ chức để đạt được các 

mục tiêu kinh tế - xã hội của  i ng   nh. Điều này được thể hiện thông qua sự hiện diện 

về   t chức năng của sự kết hợp hầu hết các yếu tố sau  sự khả thi đối với các tổ chức, 

cam kết và tầm nhìn của l nh đạo, nguồn lực tài chính và vật chất, nguồn nhân lực có tay 

nghề 

1.1.2. Cấp độ phát triển năng lực tổng thế. 

M c dù các nhà nghiên cứu có nh ng đánh giá và nhận định khác nhau về phát triển năng 

lực tổng thể nhưng hầu hết đều thống nhất ở một điểm chung là chia phát triển năng lực 

tổng thể thành 3 cấp độ: cấp độ cá nhân, cấp độ tổ chức và cấp độ xã hội.   

1.1.2.1. Cấp độ cá nhân 

Cấp độ này trong khung khổ phát triển năng lực được đề cập đến như nh ng nhân tố của 

tổ chức ho c xã hội mà kỹ năng và khả năng của họ được củng cố để đóng góp vào các 

mục tiêu phát triển. Từ quan điểm phát triển năng lực, việc thay đổi năng lực ở cấp độ 

từng cá nh n n n được  nhìn nhận như  ột phần của khung khổ rộng lớn. Tuy nhiên, 

nh ng dự án phát triển chỉ tập trung một cách hạn chế vào việc đào tạo cá nhân mà không 

có một sự chú ý nhất định đến nh ng tình huống cụ thể trong tổ chức, ho c quá trình phân 

bổ quyền lực. 

1.1.2.2. Cấp độ tổ chức 

Phát triển năng lực ở cấp độ tổ chức chủ yếu tập trung vào các tình huống li n quan đến 

cấu trúc, quá trình, tài nguyên và quản lý doanh nghiệp. Điều đ c biệt là năng lực của tổ 

chức lại phụ thuộc vào việc sử dụng có hiệu quả năng lực của cá nhân. Chính vì thế, để 

phát huy được năng lực tổ chức, các doanh nghiệp phải tận dụng tốt nh ng yếu tố bên 

ngoài về luật pháp, quy định, hệ thống giá trị xã hội,… và nh ng yếu tố   n t ong như kỹ 

năng, kiến thức, quan hệ, ho c sự l nh đạo, quản lý. Vì thế nhóm tác giả cho rằng việc 

phát triển năng lực tổng thể con người là một việc là  đ ng đắn. 
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1.1.2.3. Cấp độ xã hội 

Năng lực xã hội là tổng hòa của năng lực tổ chức và năng lực cá nh n, thường được đề 

cập đến như  ột cộng đồng. Ở cấp độ này, các tổ chức, cá nhân sẽ sử dụng toàn bộ kỹ 

năng, khả năng và nguồn lực của   nh để giúp cộng đồng đạt được nh ng mục tiêu chung 

như  óa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, hay nh ng mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng hay bảo vệ   i t ường, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng,… 

1.2. Năng lực tổng thể của con người 

“Năng lực tổng thể con người (human capacity) là quá trình trang bị cho mỗi cá nhân 

nh ng hiểu biết, kĩ năng, và được tiếp cận thông tin, kiến thức, các hoạt động đào tạo mà 

qua đó họ có khả năng  ộc lộ, thể hiện bản thân một cách hiệu quả” (UN   -1992). 

 ưới đ y là    h nh Tảng  ăng t  i t ong quản trị nhân sự. Học thuyết cho rằng năng lực 

tổng thể của con người được chia thành hai phần: Phần “nổi” – phần dễ nhìn thấy được và 

phần “ch  ” – khó nhìn thấy,  phát hiện cũng như phát t iển được. Mô hình tảng  ăng t  i 

dựa vào ý tưởng dùng tảng  ăng để giải th ch quan điểm về năng lực của con người. Một 

tảng  ăng th  chỉ có 1/9 khối lượng nổi trên m t nước, phần còn lại ch    ưới đáy đại 

 ương. Cũng giống như vậy, năng lực của con người cũng có nhiều phần ch   như các 

nhân tố thuộc về hành vi như thái độ, đ c t nh cá nh n, phong cách suy nghĩ, định vị bản 

th n, … 
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Hình 2 – 1.1: Mô hình tảng băng trôi trong quản trị nhân sự (1)  

(Nguồn: Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, “Competence at Work Models for 

Superior Performance”) 

Phát triển năng lực tổng thể của con người, các doanh nghiệp sẽ thực hiện hai nhiệm vụ 

chính.  

Thứ nhất là phát triển năng lực “nổi” của nhân viên lên một tầm cao mới.  

Thứ hai là phát hiện  a năng lực “ch  ” của nh n vi n, sau đó có nh ng chính sách nhân 

sự phù hợp để th c đẩy nh ng năng lực đó.  

Tuy nhiên trong khuôn khổ bài nghiên cứu này, nhóm tác giả chỉ tập t ung đi s u vào việc 

xây dựng phương pháp để có thể đánh giá và phát hiện các năng lực “ch  ” của con 

người. Từ đó đưa  a nh ng khuyến nghị, gợi ý để có thể khai thác và phát triển nh ng 

năng lực đó th ng qua các hoạt động trong quản trị nhân sự. 
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1.2.1. Tầm quan trọng của việc phát hiện năng lực chìm 

Như đ  t  nh  ày ở trên, theo học thuyết tảng  ăng t  i th  năng lực nổi (gồm nh ng kỹ 

năng và kiến thức li n quan đến nghề nghiệp cụ thể) là nh ng năng lực dễ phát hiện, dễ 

đào tạo và phát triển hơn so với năng lực chìm. Chính vì vậy, việc tuyển dụng và lựa chọn 

nh ng người có năng lực tiềm ẩn là một quyết định th ng  inh hơn.  ởi nh ng nhân viên 

này có sẵn tố chất và năng lực, đảm bảo cho sự thành công trong công việc sau này, còn 

các yếu tố bề nổi thì doanh nghiệp có thể giúp họ đạt được thông qua các khóa đào tạo 

ngắn hạn. Để phát triển năng lực chìm, doanh nghiệp sẽ trao cho họ nh ng cơ hội phát 

triển giúp họ thể hiện năng lực ở nh ng vị trí quan trọng hơn.  

Hơn n a, nh ng cá nhân xuất sắc thường  o đ c tính ở phần chìm của tảng  ăng Ice e g 

quyết định hơn là nh ng kỹ năng và kiến thức cụ thể li n quan đến công việc ở phần nổi
1
.  

Chính vì vậy, việc lựa chọn nhân viên dựa t  n đánh giá kỹ năng hay  ằng cấp phù hợp 

với nghề không còn là cách tốt nhất để tìm ra nh ng cá nhân xuất sắc nhất trong công việc 

n a.  

M t khác nh ng quyết định tuyển dụng sai lầm sẽ dẫn đến một sự lãng phí rất lớn về chi 

ph  đào tạo, phát triển, chưa kể đến nh ng ảnh hưởng dài hạn như  ục tiêu kinh doanh 

của công ty ho c làm giảm sự hài lòng của khách hàng.  

Như vậy, rõ ràng việc phát hiện đ ng người dựa t  n năng lực tiềm ẩn của ứng viên là rất 

quan trọng.  o đó các  oanh nghiệp cần phải có nh ng chiến lược cho riêng mình trong 

vấn đề quản trị nhân sự. Việc xây dựng bộ ti u ch  để phát hiện năng lực ẩn của ứng viên 

hay các chương t  nh để th c đẩy năng lực tổng thể của con người là cần thiết cho các 

doanh nghiệp hiện nay. 

Một vị dụ cho vấn đề này là  Qua nhiều vòng tuyển  ụng của Unileve  (  vòng), gồ  có 

  t đơn, phỏng vấn online, là  việc nhó  hay phỏng vấn t ực tiếp, Unileve  có khả năng 

phát hiện hầu hết các điể   ạnh, điể  yếu của các ứng vi n. Qua đó sẽ quyết định tuyển 

 ụng vào các vị t   phù hợp hay kh ng, đ y là  ột t ong nh ng    h nh tuyển  ụng khá 

                                              
1
 HayGroup©, Using Competencies to  Identify High Performers: An Overview of the Basics 
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c ng phu và chuy n nghiệp, nhưng cũng đòi hỏi sự sáng tạo và nghi   t c t ong quá t  nh 

tuyển  ụng nếu kh ng sẽ  ất khó phát hiện nh ng năng lực ch   của ứng vi n. 

1.2.2. Các loại năng lực ch m 

Để xây dựng được bộ tiêu chí nhằ  đánh giá và phát hiện năng lực chìm của con người, 

t ước tiên phải có cái nhìn rõ ràng về Năng lực ch   là g ? Năng lực chìm gồm nh ng đ c 

t nh nào? Sau đ y nhó  tác giả  in đề cập tới một số loại năng lực chìm dựa vào các 

nghiên cứu t ước đ y. 

Nhìn chung các nhà nghiên cứu đều lấy mô hình tảng  ăng t  i t ong quản trị nhân sự làm 

cơ sở để phát triển các học thuyết về năng lực chìm của con người.  ưới đ y là    h nh 

được tổ chức tư vấn và phát triển doanh nghiệp Persolog® của Đức phát triển.  

 

Hình 3 – 1.2: Mô hình tảng băng trôi trong quản trị nhân sự (2) 

Nguồn: Persolog®, dịch bởi nhóm tác giả 
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Các nhà nghiên cứu ở đ y cho  ằng phần chìm gồm 10 yếu tố là: Sở thích, năng khiếu, sự 

điều tiết hợp lý, tiềm năng, sự hiểu biết sâu rộng, linh hoạt, sáng tạo, ngay thẳng, bộc 

trực, thông minh và sự trung thành.  

M c dù mô hình tảng  ăng t  i t ong quản trị nhân sự có đề cập đến 4 yếu tố là: Vai trò xã 

hội, Định vị cá nh n, Đ c t nh cá nh n và Động lực th c đẩy, nhưng t ong hầu hết nh ng 

tài liệu có liên quan mà nhóm tác giả đ  đọc, phần lớn các nhà nghiên cứu đều cho rằng 

vai trò xã hội là một yếu tố kh ng có tác động rõ nét.   

 

Hình 4 – 1.3: Mô hình tảng băng trôi trong Quản trị nhân sự (3) 

Nguồn: Spencer, L. & Spencer, S. (1993) – Dịch bởi nhóm tác giả 

1.2.2.1. Định vị bản thân 

Học thuyết về định vị bản th n được phát triển bởi hai nhà tâm lý học là Carl Rogers và 

A  aha  Maslow. S ith và Mackie định nghĩa khả năng định vị bản th n như sau  Định 

vị bản thân là nh ng điều ch ng ta nghĩ về bản thân mình, về giá trị của mình, bao gồm cả 

nh ng đánh giá t ch cực và tiêu cực, cũng như cách ch ng ta cảm nhận về nó. Sự định vị 

bản th n còn được biết đến với nh ng cách đánh giá đa chiều bao gồm nh ng cảm xúc 

của bản thân về giá trị, niềm tự hào và cả nỗi thất vọng.  

Nghiên cứu của Trautwein et al (2009) chỉ ra rằng trẻ em và trẻ vị thành niên bắt đầu so 

sánh vị trí xã hội bằng việc đánh giá vị trí của họ so với nh ng bạn đồng trang lứa. Như 
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vậy là họ đ   ắt đầu có ý niệm về định vị bản thân. Theo Maslow, nh ng người có nhu 

cầu tự định vị bản th n cao lu n có  u hướng t   cơ hội để phát triển, khẳng định mình và 

có khả năng về l nh đạo, quản lý.  ale Ca ne gie cũng cho  ằng mỗi con người đều có 

khao khát mãnh liệt muốn thể hiện   nh. Như vậy năng lực định vị bản thân có thể nói là 

một “năng lực đang  ị ẩn trong lớp  ăng” của mỗi con người. Khả năng th ch nghi và sự 

tự tin là 2 đ c điểm nổi bật nhất của một người có năng lực về định vị bản thân.  

Cùng với kết quả thu được từ phần phỏng vấn chuyên gia, nhóm tác giả xin đưa  a 3 khả 

năng cụ thể là: (1)Khả năng lãnh đạo, quản lý, (2)Khả năng thích nghi và  3 Sự tự tin 

vào nhó  năng lực ẩn thể hiện sự định vị bản thân của con người. 

1.2.2.2. Đặc tính cá nhân 

Theo Spencer, nh ng đ c tính cá nhân là một loại năng lực chìm quan trọng thứ 2 cần 

được phát hiện và khai thác. Chúng ta có thể thấy cùng chung quan điểm này, nhóm các 

nhà nghiên cứu ở  e solog® cũng đ  phát t iển một loạt các đ c tính cá nhân mà họ cho 

là năng lực ch  . Đó là  Sở th ch, năng khiếu, sự điều tiết hợp lý, tiề  năng, sự hiểu biết 

sâu rộng, linh hoạt, sáng tạo, ngay thẳng, bộc trực, thông minh và sự trung thành.  

Ngoài ra, nhóm tác giả có tham khảo học thuyết về đ c t nh cá nh n. Người đi ti n phong 

trong học thuyết này là Go  on Allpo t, sau đó học thuyết được phát triển bởi hàng loạt 

các nhà tâm lý học như Hans Eysenck, Saul  assin,  lock, J,… Lý thuyết về 1  đ c tính 

cá nhân của Ray on  Cattell cũng được nhóm tác giả đ c biệt ch  ý. Cattell cho  a đời 

bảng câu hỏi 16 yếu tố (16 PF) bắt nguồn từ nghiên cứu đánh giá tính khí của con người – 

đó là các kiểu tư  uy, cảm nhận và hành động khác nhau của con người trong một khoảng 

thời gian  ài tương đối và trong nh ng tình huống khác nhau trên diện rộng. Ngày nay mô 

hình 16 PF của Cattell được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới để đánh giá, ph n loại và 

 ác định các đ c tính cá nhân. Khác với nh ng kiểu ph n t ch th ng thường khác, mục 

đ ch của mô hình này là nhằm phát hiện nh ng đ c t nh cơ  ản sâu kín ẩn  ưới cách ứng 

xử của con người mà không cần quan t   đến cách mỗi cá nhân thể hiện chúng trong 

nh ng tình huống cụ thể. 



17 

 

Xét về m t tâm lý, mô hình 16 PF của Cattell có thể giúp doanh nghiệp tuyển chọn và 

phát triển nhân sự qua việc phân biệt tính cách của từng cá nh n, v  điều này có thể ảnh 

hưởng lên cách ứng xử của cá nh n t ong   i t ường làm việc. Từ đó,  oanh nghiệp có 

thể sử dụng mô hình này trong việc giải quyết vấn đề, quản lý, hoạch định công việc, đưa 

ra các mục tiêu ho c định hướng nghề nghiệp, và để tạo ra một chương t  nh đào tạo phát 

triển nghề nghiệp hiệu quả
2
.  

16 yếu tố đó là  Sự ấm áp, sự lập luận, trạng thái ổn định về tình cả , ưu thế, tính hoạt 

bát, ý thức các quy tắc, ý thức xã hội, sự nhạy cảm, sự thận trọng, sự lơ đễnh, sự lĩnh hội, 

đón nhận thay đổi, sự tự lực, sự cầu toàn, tình trạng căng thẳng.  

Sau khi thảo luận nhóm, tìm hiểu về con người Việt Na , cũng như tha  khảo ý kiến của 

một số chuyên gia, nhóm tác giả  in được đưa  a   yếu tố thuộc về đ c tính cá nhân, hiện 

đang là khả năng ch   của con người Việt Nam trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần 

được phát huy như sau  (1)Sự sáng tạo, (2)Trách nhiệm, (3)Sự trung thành, (4)Khả 

năng chịu áp lực công việc, (5)Tính cách lạc quan.  

1.2.2.3. Động lực thúc đẩy 

Loại năng lực chìm thứ 3 trong mô hình tảng  ăng t  i của Spence  (1993) là động lực 

th c đẩy.  

Nhóm tác giả đ  tha  khảo các lý thuyết về tháp nhu cầu của Maslow, các học thuyết như 

hai nhân tố của Herzberg, học thuyết ERG của Alderfer. 

                                              
2
 http://caphesach.wordpress.com/2013/01/20/16-yeu-to-nhan-cach-cua-cattell/,  

(2008), Koenraad Tommissen – Tư vấn quản lý một quan điểm mới – NXB TH TPHCM 

http://caphesach.wordpress.com/2013/01/20/16-yeu-to-nhan-cach-cua-cattell/
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H nh 5 – 1.4: Tháp nhu cầu Maslow 

(Nguồn: doanhnhan.net) 

Thuyết nhu cầu của Maslow có thể được tóm tắt như sau  Mong  uốn và nhu cầu của con 

người ảnh hưởng đến hành vi của họ. Tuy nhiên chỉ nh ng nhu cầu chưa được thỏa mãn 

mới ảnh hưởng đến hành động, còn nh ng nhu cầu đ  được thỏa mãn rồi thì không. Các 

nhu cầu được sắp xếp theo thứ tự tùy vào mức độ quan trọng với đời sống con người, từ 

cơ  ản đến phức tạp. Con người sẽ tiến đến đáp ứng nh ng nhu cầu ở mức cao hơn chỉ 

khi ở các mức  ưới họ đ  được đáp ứng ở mức tối thiểu. Càng ở tiến tới mức cao hơn ở 

tháp nhu cầu, con người càng thể hiện được màu sắc cá nhân hóa và nh ng đ c tính cá 

nhân của mình. 
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Nhu cầu của con người được chia làm hai nhóm chính: 

- Nhu cầu cơ bản (basic needs): Nhu cầu cơ  ản li n quan đến các yếu tố thể lý 

(physiological) của con người như nhu cầu về thức ăn, nước uống, nơi t   ngụ, t nh 

 ục,  ài tiết… Nh ng nhu cầu cơ  ản này đều là các nhu cầu không thể thiếu hụt vì 

nếu con người kh ng được đáp ứng đủ nh ng nhu cầu này, họ sẽ không tồn tại được 

nên họ sẽ đấu t anh để có được và tồn tại trong cuộc sống hàng ngày. 

- Nhu cầu bậc cao (meta needs): Các nhu cầu cao hơn nhu cầu cơ  ản t  n được gọi là 

nhu cầu bậc cao. Nh ng nhu cầu này bao gồm nhiều nhân tố tinh thần như sự đòi hỏi 

công bằng, an tâm, vui vẻ, địa vị xã hội, sự tôn trọng, vinh danh với một cá nhân v.v. 

V   ụ   hi  ột người thiếu thức ăn tới  ức  ần cùng, nhu cầu cơ  ản sẽ lấn át tất cả 

nh ng nhu cầu còn lại.  o đó, họ chắc chắn sẽ kh ng quan t   đến các nhu cầu khác v  

nhu cầu cơ  ản của họ (Tầng thấp nhất t ong tháp Maslow) chưa được thỏa   n. 

Al e fe  đ   ở rộng thuyết nhu cầu của Maslow thành học thuyết ERG (Existence, 

Relatedness, and Growth). Học thuyết này chỉ ra 3 nhóm nhu cầu chính là: (1) nhu cầu để 

tồn tại, (2) nhu cầu thuộc về một cộng đồng nào đó, và (3) nhu cầu phát triển.   

- Nhu cầu tồn tại  Ước muốn khỏe mạnh về thân xác và tinh thần, được đáp ứng đầy đủ 

các nhu cầu căn  ản để sinh tồn như các nhu cầu sinh lý, ăn,   c, ở, đi lại, học hành... 

và nhu cầu an toàn. 

- Nhu cầu giao tiếp  Nhu cầu của  ỗi người  ong  uốn lu n được quan hệ với  ọi 

người. Mỗi người đều có ha   uốn thiết lập nh ng  ối quan hệ khác nhau và quyết 

định có  uy t   nó hay kh ng. 

- Nhu cầu phát triển  Nhu cầu phát t iển  ản th n t ong cuộc sống, t ong c ng việc. Sự 

nghiệp càng thăng tiến th  nhu cầu phát t iển càng được thỏa   n, đáp ứng. 

Al e fe  đ  để riêng nh ng nhu cầu về sự phát triển như  ột động lực   n t ong th c đẩy 

mỗi con người. Nó bao gồm các yếu tố từ 2 nhu cầu cao nhất trong tháp Maslow là định 

vị bản thân và khẳng định bản th n.  Tuy nhi n, Al e fe  cho  ằng  ột người có thể có 
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nhiều ha   uốn tại cùng  ột thời điể   khác so với Maslow khi  ng cho  ằng  ỗi người 

chỉ có  ột ha   uốn nhất định vào  ột thời điể , và nếu nhu cầu đ  thỏa mãn thì không 

còn th i th c con người hành động.   

Còn học thuyết hai nhân tố của Herzberg gồm 2 nhân tố. Nhó  1 li n quan đến sự thỏa 

  n đối với công việc được gọi là nhân tố động viên (Motivator) – nhân tố bên trong. Các 

nhân tố li n quan đến bất   n được gọi là các nhân tố duy trì (Hygiene Factors) - nhân tố 

bên ngoài. 

Nhân tố động viên là tác nhân của sự thoả mãn, sự hài lòng trong công việc, như  Đạt kết 

quả mong muốn, sự thừa nhận của tổ chức, l nh đạo và đồng nghiệp, trách nhiệm, sự tiến 

bộ, thăng tiến trong nghề nghiệp, sự tăng t ưởng như  ong  uốn. 

Nhân tố duy trì là tác nhân của sự bất mãn của nhân viên trong công việc tại một tổ chức, 

có thể là do:  Chế độ, chính sách của tổ chức, sự giám sát trong công việc không thích 

hợp, các điều kiện làm việc kh ng đáp ứng  ong đợi của nh n vi n, lương  ổng và các 

khoản thù lao không phù hợp ho c chứa đựng nhiều nhân tố không công bằng, quan hệ 

với đồng nghiệp "có vấn đề", quan hệ với các cấp (cấp trên, cấp  ưới) kh ng đạt được sự 

hài lòng. 

Học thuyết này giúp cho các nhà quản trị biết được các yếu tố gây ra sự bất mãn cho nhân 

viên và từ đó t   cách loại bỏ nh ng nhân tố đó. V   ụ, nhân viên có thể bất mãn với 

công việc vì mức lương của họ quá thấp, cấp trên giám sát quá nghiêm khắc, quan hệ với 

đồng nghiệp không tốt. Như vậy, nhà quản trị phải tìm cách cải thiện mức lương, giảm 

bớt giám sát và xây dựng t nh đồng nghiệp tốt hơn. Tuy nhi n khi các nh n tố gây bất 

  n được loại bỏ th  cũng kh ng có nghĩa là nh n vi n sẽ hài lòng. Nếu muốn động viên 

nhân viên, làm cho họ hài lòng trong công việc th  người quản trị cần chú trọng đến 

nh ng yếu tố như sự thành đạt, sự thừa nhận và giao việc. Ví dụ, nhân viên sẽ cảm thấy 

hài lòng với công việc khi họ được giao việc đ ng khả năng và t nh cách của   nh, có cơ 

hội để học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và được thăng tiến. 
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Các nhà quản lý đã áp dụng những học thuyết này vào chiến lược quản trị nhân sự nhằm 

thúc đẩy động lực cho nhân viên. Để có thể thúc đẩy một ai đó làm gì thì trước tiên ta 

phải hiểu xem họ muốn gì, và chỉ cho họ thấy họ sẽ đạt được điều gì qua việc sắp làm. 

Thực chất động lực thúc đẩy cũng là một dạng năng lực và cần được phát hiện, khơi gợi.  

Dựa vào các học thuyết trên và quá trình phỏng vấn chuyên sâu các chuyên gia, nhóm tác 

giả quyết định chọn ra 3 tiêu chí mà nhóm cho rằng phù hợp nhất với văn hóa, con người 

cũng như môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Đó là: (1)Sự cầu tiến, (2)Ham học hỏi, 

(3)Nhu cầu quyền lực.  

Như đ  t  nh  ày, nhó  nghi n cứu còn tiến hành phỏng vấn chuy n gia để đưa  a nh ng 

nhận định  ác đáng hơn về nh ng năng lực tiềm ẩn này.  

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đưa  a c u hỏi 1, phần 3, phụ lục 1 (đ nh kè  theo) như sau  

“Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp Việt Na , đ c biêt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

thường chỉ quan tâm tới các yếu tố như bằng cấp, chứng chỉ hay kinh nghiệm làm việc 

của ứng vi n/nh n vi n  à chưa có sự quan t   đ ng  ức tới các năng lực khác của họ, 

đ c biệt là các năng lực tiềm ẩn, khó phát hiện. 

Vậy xin quý vị vui lòng cho biết quan điểm của mình về nh ng năng lực tiềm ẩn, khó 

phát hiện của ứng viên/nhân viên cần được quan tâm? Vui lòng cho biết ÍT NHẤT 5 

năng lực”. 

Kết quả thu được từ nh ng chuy n gia được phỏng vấn góp phần quan trọng vào nh ng 

phát hiện của nhóm trong việc định nghĩa các năng lực tiềm ẩn thực sự là g , đ c biệt là 

các năng lực tiềm ẩn có tiề  năng lớn trong việc đóng góp cho  oanh nghiệp. 

Tổng kết:  

Trong khuôn khổ bài nghiên cứu này nhóm tác giả muốn t    a phương pháp và ti u ch  

phát hiện cũng như th c đẩy 11 năng lực chìm của con người. Đó là  (1)Khả năng lãnh 

đạo,  quản lý, (2) Khả năng thích nghi,  3 Sự tự tin, (4)Sự sáng tạo, (5)Trách nhiệm, 
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(6)Sự trung thành, (7)Khả năng chịu áp lực công việc, (8)Tính cách lạc quan, (9)Sự 

cầu tiến, (10)Ham học hỏi, (11)Nhu cầu quyền lực.  

1.3. Các mô h nh quản trị nh n sự và đánh giá năng lực nh n viên. 

1.3.1. Mô h nh quản trị nh n sự truyền thống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H nh 6 – 1.5: Mô hình quản trị nhân sự truyền thống 

Nguồn: M. Hanada – Dịch bởi nhóm tác giả 

Các doanh nghiệp thường áp dụng một số  ước nhất định trong quản trị nhân sự  Đi từ 

tuyển dụng, đào tạo, phát triển nghề nghiệp. Sau đó  ựa vào các đánh giá để quyết định 

thăng tiến và các chế độ đài ngộ khác.  hương pháp t uyền thống thường có bảng đánh 

giá xếp hạng với các tiêu chí về điểm số, kỹ năng, khả năng, hay giá t ị, mức độ của công 

việc khá khắt khe.  hương pháp này được coi là trái tim của hệ thống quản trị nhân sự 

t ước đ y – một cách tiếp cận hướng tới tổ chức.  hương pháp này đ  tỏ ra không còn phù 

hợp trong thời đại mới khi các doanh nghiệp và các tổ chức đang chuyển dần sang mô 

hình quản trị nguồn nhân lực hướng vào con người, tập trung vào từng cá nhân.  

 Tưởng thưởng 

Đánh giá 

Đào tạo và phát triển 

nhân viên 

Bố trí nhân sự (Giao 

việc, Thuyên chuyển, Bổ 

nhiệm) 

Thâm niên công tác 

(năng lực và vai trò 

trong công việc ) 

Sự khuyến khích 

Đa  ạng hóa 

Giá trị tổ chức  

Phát triển nghề 

nghiệp bên trong 

tổ chức 
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Ngoài  a, phương pháp t uyền thống này không hiệu quả trong việc phát hiện ra nh ng 

năng lực tiềm ẩn của nhân viên. Trong mô hình, quá trình tuyển dụng và đào tạo khá đơn 

giản, chỉ tập trung vào nh ng kỹ năng và khả năng phù hợp với công việc cụ thể, có thể 

 ùng ngay được  à kh ng  ang t nh đầu tư  ài hạn. Nhân viên sẽ làm việc ở một bộ 

phận nhất định liên tục trong một thời gian. Nh ng cá nhân xuất sắc kết hợp với thâm 

niên công tác sẽ được thăng tiến lên nh ng chức vụ cao hơn th ng qua hệ thống đánh giá 

năng lực, hiệu quả công việc truyền thống.  

 o đó, y u cầu phải có một    h nh đánh giá  ới, giúp các doanh nghiệp cũng như các 

tổ chức phát hiện và phát triển được năng lực tiềm ẩn của ứng viên là rất cần thiết.  

 avi  McClellan  là người đi ti n phong t ong lĩnh vực này. Ông đưa nh ng suy nghĩ 

 ang t nh th c đẩy cao, phát triển nh ng lý thuyết và mô hình dựa vào thành tích, cải 

thiện hệ thống đánh giá nh n vi n, chủ t ương tán thành nh ng đánh giá để phát hiện năng 

lực trong hệ thống quản trị nhân sự. Ông cho rằng nh ng phương pháp đó hiệu quả hơn 

rất nhiều so với nh ng bài kiểm tra IQ ho c bài trắc nghiệm tính cách truyền thống. 

1.3.2. Mô h nh phát triển tự chủ 

Gần đ y các c ng ty lớn như Toyota, Nissan hay Hon a đ  ti n phong t ong việc thực 

hiện một chiến lược phát triển nhân sự mới - “phát t iển nhân sự theo kiểu đầu tư hướng 

vào cá nh n”, thường được biết đến với phương pháp “Off the Jo  T aining – Off-JT”. 

Các doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để nhân viên rời khỏi chuyên ngành của họ để tham gia 

các khóa đào tạo ho c làm việc ở các bộ phận khác. Nhờ đó họ có được một cái nhìn tổng 

thể cũng như các kỹ năng, khả năng đánh giá phân tích, giải quyết vấn đề hay đưa  a 

chiến lược,… Cách là  này đ  được chứng minh là vô cùng hiệu quả khi nó được kết hợp 

với chiến lược “thu  suốt đời” của các công ty Nhật Bản. Sau đ y là    h nh phát t iển  
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H nh 7 – 1.6: Mô hình phát triển tự chủ 

Nguồn: M. Hanada (2012) - Dịch bởi nhóm tác giả 

Giáo sư Mitsuyo Hana a, t ường ĐH  eio th  cho  ằng cách tiếp cận này chỉ dựa trên giả 

thuyết giai đoạn tăng t ưởng của c ng ty đang t ong thời kỳ quá độ và diễn ra trong 

khoảng thời gian ngắn. Như vậy đào tạo cho nhân viên một số kỹ năng ngoài chuy n 

ngành chỉ là cách đánh giá tạm thời. Xét về m t l u  ài, giáo sư cho  ằng cần phải xây 

dựng được một hệ thống mới được gọi là “ hát t iển nhân sự theo phương pháp tiếp cận 

dựa t  n đánh giá năng lực tổng thể”.  hương pháp này được bắt đầu bằng việc tạo ra và 

vận hành một chuỗi các hệ thống đo lường trở thành cơ sở của doanh nghiệp nhằ  đánh 

giá khả năng nghề nghiệp tiềm ẩn của con người, nh ng khả năng và kỹ năng tạo nên 

động lực phát triển cho tổ chức. 
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1.3.3. Lập bản đồ năng lực 

Cách tốt nhất để đánh giá hiệu suất, hiệu  uả công việc là theo d i trực tiếp nhân viên 

c a  ạn thực sự làm gì, hơn là chỉ dựa vào những giả định.  à cách tốt nhất để phỏng 

đoán hiệu suất công việc là đánh giá những người có năng lực ch  chốt.  o đó,  ản đồ 

năng lực là một trong những cách thức hiệu  uả nhất để  ác định và phát triển năng lực 

c a con người,  ua đó sẽ đánh giá được hiệu  uả công việc thực sự
3
. 

Lập  ản đồ năng lực là  ột quá t  nh  ác định năng lực quan trọng cho nh ng vị t    ác 

định của  ột tổ chức và kết hợp nh ng năng lực trong suốt quá trình khác nhau (ví dụ 

như c ng việc đánh giá, đào tạo, tuyển dụng) của tổ chức.   ản đồ năng lực sẽ được sử 

 ụng cho đào tạo và phát t iển, quản lý hoạt động hiệu quả, hay lập kế hoạch kế tiếp. 

 ản đồ năng lực có thể  ao gồ  các yếu tố như  Đào tạo và  hát t iển, Tuyển  ụng và 

Lựa chọn,  ế hoạch nghề nghiệp, Đánh giá hiệu quả c ng việc,  ế hoạch liền kề, Chế độ 

lương, thưởng, và  ế hoạch thay thế. 

Những  ước để l p một  ản đồ năng lực: 

-  ước 1:  h n t ch c ng việc  ằng cách đưa  a  ột  ảng hỏi th ng tin vị t   ( IQ) và 

y u cầu nh n vi n vị t   đó hoàn thành  ảng hỏi 

-  ước 2:  h n t ch kết quả của  ảng hỏi  ựa vào  i u tả c ng việc 

-  ước 3:  ắt đầu lập  ản đồ năng lực  ựa vào  i u tả c ng việc, nh ng    liệu, th ng 

tin này là cần thiết để đánh giá hiệu quả c ng việc 

-  ước 4: Sử dụng kết quả đánh giá để  ác định trong nh ng năng lực cá nh n nào cần 

phát triển thêm ho c đào tạo. 

 

Những lợi ích c a việc s  dụng  ản đồ năng lực: 

- Nh ng năng lực quan t ọng sẽ được ph n  ố hợp lý cho  ột vị t    ác định 

- Xác định nh ng kiến thức và kỹ năng  à nh n vi n cần thiết trong c ng việc, tăng 

hiệu quả c ng việc 

                                              
3
 David McClelland , HayGroup©, Using Competencies to  Identify High Performers: An Overview of the Basics 
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- Việc  ác định nh ng năng lực quan t ọng y u cầu tổ chức cần có sự đào tạo  ột cách 

 ài  ản và hiệu quả 

 

1.4. Kết luận 

Nh n chung  a    h nh đánh giá nh n vi n như t  n có nh ng ưu và nhược điể   i ng. 

Với    h nh quản t ị nh n sự t uyền thống, như đ  đề cập, các hoạt động t ong quản t ị 

nh n sự còn đơn giản và  ang t nh “ăn sổi”, ngắn hạn. Ch nh v  thế khó có thể phát hiện 

được nh ng năng lực tiề  ẩn của nh n vi n. Đương nhi n, với tiề  lực hạn chế như hiện 

nay của  oanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Na  th  việc “ăn” được hiệu quả ngắn hạn là cực 

kỳ cần thiết. Tuy vậy, các  oanh nghiệp cũng n n có  ột chiến lược nh n sự l u  ài,  ài 

 ản.  o đó việc phát hiện  a năng lực ẩn của ứng vi n t ở n n v  cùng quan t ọng. T ong 

ngắn hạn,  oanh nghiệp có thể tận  ụng được khả năng là  việc được của người đó. X t 

về   t l u  ài,  oanh nghiệp có thể cất nhắc họ l n nh ng vị t   cao hơn  à kh ng cần 

phải th ng qua  ột quá t  nh đầu tư tuyển  ụng tốn k   khác. 

M  h nh phát t iển tự chủ của Hana a th  tương đối phức tạp và cần nhiều nguồn lực về 

con người cũng như tài ch nh. Ch nh v  thế nó chưa phù hợp với các  oanh nghiệp nhỏ và 

vừa Việt Na  khi nguồn vốn còn h u hạn.  o đó nhó  tác giả chỉ chọn các ti u ch   à 

hoạt động nh n sự của Việt Na  cũng đang là  nhưng  à chưa hiệu quả. Đó là  Giá t ị 

tổ chức ( ao gồ  các hoạt động tuyển  ụng và đào tạo) và phát t iển các hệ thống động 

lực th c đẩy. Nhó  tác giả sẽ đưa các yếu tố này vào phương pháp áp  ụng để t   kiế  

năng lực ch   của ứng vi n cho các  oanh nghiệp Việt Na . 

 hương pháp lập  ản đồ năng lực là phương pháp tỏ  a khá hiệu quả t ong việc t   kiế  

năng lực ứng vi n nhưng thời gian để tiến hành phương pháp này khá  ài. Ở đ y  uốn 

nói đến vấn đề để lập được  ản đồ năng lực cho  ột ứng vi n sẽ khá là kỳ c ng. Phương 

pháp này ngoài ra còn kh ng thể áp  ụng cho  ột số lượng lớn các ứng vi n  ột l c  à 

chỉ có giá t ị với từng vị t   cụ thể.  Nhó  tác giả sẽ  ùng ý tưởng của  ản đồ năng lực để 

thiết kế các hoạt động phù hợp t ong các quy t  nh tuyển  ụng với  ục đ ch là phát hiện 

các năng lực ch   của ứng vi n.  
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Nói tó  lại, hiện nay chưa có  ột giải pháp nào để phát hiện năng lực ch   của con 

người phù hợp với điều kiện của các  oanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Na . Ch nh v  thế, 

nhó  nghi n cứu  uốn khảo sát thực t ạng phát t iển năng lực tổng thể của con người tại 

các  oanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Na .  ết hợp với việc tha  khảo các    h nh ở t  n, 

từ đó nhó   in đề  uất  ột phương pháp để phát hiện năng lực ch   của con người (đ c 

 iệt là các ứng vi n t ong vòng tuyển  ụng) cho các  oanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Na . 

 hương pháp này sẽ được trình bày  õ hơn ở chương 3 của bài nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔNG THỂ CỦA CON 

NGƯỜI TẠI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM 

 

2.1. Khái quát t nh h nh phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt 

Nam 

T ước khi đi vào phần nội dung chính với nh ng phân tích về thực trạng của vấn đề phát 

triển năng lực tổng thể của con người tại doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Chúng ta 

khái quát đ i ch t về đ c điểm của các DNNVV Việt Nam và vai trò của ch ng đối với 

nền kinh tế Việt Na  để thấy được rõ hơn t nh cấp thiết của việc nghiên cứu và ứng dụng 

vấn đề này vào các DNNVV. 

2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.1.1.1. Số lượng và vốn của doanh nghiệp qua các giai đoạn 

Trong nh ng nă  đầu thế kỷ 21, doanh nghiệp nhỏ và vừa nước ta đ  phát triển nhanh 

chóng. Tình hình phát triển  NNVV  được thể hiện  ở bảng 1 (trang sau). Số lượng 

 NNVV đăng ký kinh  oanh từ nă  1991 đến nă  1999 t ong cả nước là 39.915 doanh 

nghiệp với số vốn 25.563.897 triệu  đồng. Sau khi Luật doanh nghiệp  an hành vào nă  

1999 được áp dụng nă  2000 với sự thay đổi về thủ tục hành chính, số lượng doanh 

nghiệp và vốn đăng ký đ  tăng l n nhanh chóng.   

Nhìn vào bảng 1 ta thấy số doanh nghiệp mới  đăng ký t ong   nă  (2000-200 ) ước cao 

gấp 4 lần so với 9 nă  t ước đ y (1991-1999) và số vốn đăng ký tăng gấp 12 lần. Nă  

2006 so với nă  200  tốc  độ tăng số lượng doanh nghiệp giảm xuống còn 1 % nă , tốc 

độ tăng vốn là 32% . Tốc độ tăng vốn  đ  tăng  đột biến l n 313% nă  200  so với nă  

2006, tốc  độ tăng vốn đăng ký này là  o tốc độ tăng vốn của công ty cổ phần (tăng 

325%).  
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Sự tăng nhanh về vốn này đ  được một chuyên viên của cục phát triển DNNVV giải thích 

bởi nhiều nguyên nhân,  thứ nhất do sự tác  động của luật  doanh nghiệp 2005, kế hoạch 

phát triển DNNVV từ 2006-2010 được chính phủ phê duyệt và thực hiện, chỉ thị 40 (nă  

2006) về  đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp dân doanh;  thứ hai là  o giai đoạn 2006 - 

200  là giai đoạn rất thành công của thị t ường chứng khoán, nhiều chủ doanh nghiệp 

thành công  ở chứng khoán  đ  chuyển sang mở công ty kinh doanh;  thứ ba là các doanh 

nghiệp  đ  hoạt  động thực chất hơn họ đăng ký vốn hoạt động sát với thực tế nhu cầu 

hoạt động hơn. Như vậy vốn  đăng ký   nh qu n  ột doanh nghiệp t ước  đ y thường từ 

2-3 tỷ  đồng, nhưng nă  200  tăng l n 8,4 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, do  ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên số lượng DNNVV thành 

lập nă  2008 tăng kh ng đáng kể 2% so với nă  200 , tốc độ tăng về vốn là 19%. Nă  

2009, nền kinh tế đ  có  ấu hiệu phục hồi, số lượng  NNVV  đăng ký  ới thành lập  đến 

8/2009 so với cùng kỳ tăng 1 % nhưng vốn đăng ký giảm 18%.  

“Đến hết tháng   nă  2009, cả nước có khoảng 412000 doanh nghiệp được thành lập và 

hoạt động trong nền kinh tế, t ong đó có 20 .23   oanh nghiệp   n  oanh đăng ký thành 

lập mới trong giai đoạn 2006- /2009”- Theo l nh đạo Vụ phát triển doanh nghiệp- Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 
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Bảng 1 – 2.1: Tổng hợp số lượng và vốn DNNVV đăng ký kinh doanh qua các giai 

đoạn 

Đơn vị: SLDN: số lượng doanh nghiệp; Vốn: triệu đồng 

 (Nguồn: Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2009) 
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2.1.1.2. Cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa ph n theo qui mô lao động 

Qui mô doanh nghiệp có ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, đến hoạt động 

quản lý nhân lực và phát triển nguồn nhân lực. Cơ cấu doanh nghiệp ph n theo lao động 

thể hiện trong bảng 2. Cột 11 là tỷ lệ % số doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo định nghĩa là 

doanh nghiệp có số lao động  ưới 300 lao động) trên tổng doanh nghiệp.  Nhìn vào bảng 

2 ta thấy DNNVV chiếm 98,7% trong tổng doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Chia 

theo loại hình doanh nghiệp thì 100% công ty hợp doanh, 99,7% doanh nghiệp tư nh n, 

98,5% công ty trách nhiệm h u hạn và 97,7% công ty cổ phần không có vốn nhà nước 

thuộc DNNVV. 

T nh quy    lao động bình quân của DNNVV trong 3 nă  (2004-2006) ta thấy số lượng 

các doanh nghiệp có số lao động  từ   đến 9 người chiếm tỷ trọng cao nhất 37,3% và có 

 u hướng tăng l n  õ  ệt, tiếp đến doanh nghiệp có từ 10 đến 49 lao động chiếm tỷ trọng 

34,4%, doanh nghiệp có  ưới   lao  động chiếm 20%, doanh nghiệp có từ  0 đến 199 lao 

động chiếm 7,5% và ít nhất là doanh nghiệp có từ 200 đến 299 lao động. 

Xét theo từng loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nh n có số lượng lao động  ưới 5 

người có  u hướng giảm xuống, số doanh nghiệp loại này có số lượng lao động từ   đến 9 

người có  u hướng tăng l n và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp tư nh n 

(41, % nă  200 ). C ng ty hợp danh thì phần lớn có số lao động từ 10 đến 49 và có xu 

hướng giảm xuống qua 3 nă  (nă  200  là  1, %), tỷ lệ doanh nghiệp hợp danh có từ 5 

đến 9 lao động lại tăng l n nhanh chóng (nă  200  là 3 , % tăng gần gấp đ i so với nă  

2004). Phần lớn c ng ty TNHH tư nh n có lao động từ   đến 9 người và có  u hướng tăng 

nhanh (nă  200  là  0, % tăng gấp 1,5 lần so với nă  2004), tỷ lệ công ty TNHH có số 

lao động từ 10 đến 49 cũng  ất cao và có  u hướng giả  nă  200  còn 32,2%. Xu hướng 

tương tự ở công ty cổ phần không có vốn nhà nước. 
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Đơn vị tính: Doanh nghiệp 

Bảng 2 – 2.2: Cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa ph n theo quy mô lao động 

Nguồn: Tổng cục thống kê (2008) 
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2.1.2. Đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự phát triển kinh tế đất nước 

Đóng góp  uan trọng vào GDP và tốc độ tăng trưởng kinh tế  

Trong nh ng nă  qua, với sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, các 

 NNVV đ  góp phần quan trọng vào mục ti u tăng t ưởng kinh tế cũng như đóng góp 

vào ngân sách; góp phần đáng kể trong việc huy động nguồn vốn đầu tư t ong   n cho 

phát triển kinh tế - xã hội. Theo số liệu từ vụ Phát triển doanh nghiệp bộ Kế hoạch và Đầu 

tư th  “Sự đóng góp của DNNVV vào GDP là rất lớn, vì DNNVV chiếm phần lớn trong 

khối doanh nghiệp   n  oanh và  “kinh tế ngoài nhà nước  đ   đóng góp 4 , % G   nă  

200  và tăng l n 4 % nă  200 ”.
4
 

Sự phát triển nhanh chóng của DNNVV về số lượng, quy mô góp phần quan trong trong 

việc th c đẩy tăng t ưởng nền kinh tế Việt Nam, nhất là khi các doanh nghiệp nhà nước 

ngày càng hoạt động kém hiệu quả.   

Tạo công ăn việc làm  

Đóng góp quan t ọng nhất của DNNVV là  tạo c ng ăn việc làm góp phần gi  v ng ổn 

định chính trị-xã hội của đất nước. Theo đó, nh ng con số cụ thể cần kể đến như 

sau:“Suất đầu tư cho một chỗ làm việc ở DNNVV thấp, chỉ bằng 3-10% so với các doanh 

nghiệp lớn.  Khu vực đầu tư nước ngoài mỗi năm cũng chỉ tạo ra khoảng 30000 chỗ làm 

mới, một tỷ lệ không đáng kể”. Mặt khác,  NNN đang trong  uá trình cải cách, không 

tạo thêm được nhiều việc làm mới, khu vực hành chính đang thực hiện tinh giản biên chế 

thì “khu vực tư nhân chính là nơi tạo ra nhiều việc làm mới, thu hút lao  động xã hội (s  

dụng khoảng 16% lực lượng lao  động xã hội với khoảng trên 6 triệu người”.  NN   tạo 

ra khoảng 1,5 triệu chỗ việc làm mỗi năm”
5
 

Tăng vốn đầu tư phát triển .  

Ngoài  a ,các đóng góp khác của khu vực tư nh n cũng thể hiển ở vai t ò tăng vốn đầu tư 

phát triển. “Cho đến năm 2009, đầu tư c a doanh nghiệp khu vực tư nhân đã  chiếm 27% 

                                              
4
 Nguồn: Vụ Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

5
 Nguồn: Vụ Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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tổng đầu tư  ã hội c a nước ta. Đầu tư c a doanh nghiệp khu vực tư nhân và dân cư theo 

khoản đầu tư  ã hội đã lớn hơn tỉ trọng c a  NNN (26%).”
6
 

Đóng góp vào  uất khẩu  

Đóng góp vào  uất khẩu của  NNVV ngày càng tăng. Các  NNVV chủ yếu  đảm nhận 

xuất khẩu các m t hàng thủ công, mỹ nghệ, các ngành nghề truyền thống và cũng tha  

gia xuất khẩu thuỷ sản, dệt  ay. Các  NNVV cũng là nguồn động lực chính mở rộng các 

m t hàng, khai thác các m t hàng mới, mở rộng thị t ường, mở rộng quan hệ bạn hàng 

sang nhiều nước khác nhau trên thế giới. Đóng góp của khu vực này vào thu ngân sách 

của khu vực tư nh n cũng lớn, dù theo con số thống kê chính thức th  đóng góp này chỉ là 

7% của thu ng n sách t ung ương.
7
   

Góp phần làm chuyển dịch cơ cấu  kinh tế  

Việc thành lập các DNNVV tại các vùng nông thôn, miền núi sẽ góp phần là  tăng tỷ 

trọng ngành công nghiệp và dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Ngoài ra, khu 

vực tư nh n cũng đóng góp nhiều vào việc th c đẩy phát triển thị t ường và đổi mới kinh 

tế tài chính ở Việt Nam bằng việc tạo nên nh ng cạnh tranh mới trên các thị t ường và các 

lĩnh vực hoạt động khác nhau ở thị t ường Việt Na , đưa  a y u cầu thúc \đẩy hình thành 

thị t ường vốn, thị t ường lao động, thị t ường công nghệ, thị t ường đất đai,  ất động sản, 

th c đẩy cải cách kinh tế ở Việt Nam.   

Xóa đói giảm nghèo  

Cuối cùng đóng góp của khu vực tư nh n cũng  ất lớn trong việc phát triển xã hội ở nước 

ta,  oá đói giảm nghèo, phát triển các vùng miền khác nhau, giảm sự chênh lệch gi a các 

vùng, tạo nên liên kết mới trong xã hội, nâng cao vai trò và vị trí cho phụ n  phát triển. 

                                              
6
 Nguồn: Vụ Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

7
 Nguồn: Vụ Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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2.2. Thực trạng phát triển năng lực tổng thể của con người tại 

doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 

Chất lượng nguồn nhân lực chịu tác động mạnh bởi công tác quản trị và phát triển con 

người của doanh nghiệp. Vì thế, khi chất lượng của nguồn vốn con người ở mức đáng  áo 

động như vậy thì chắc hẳn vấn đề này cần được quan tâm nhiều hơn n a. Bài nghiên cứu 

đi vào t   hiểu về vấn đề này sẽ gi p đưa  a cái nh n  õ  àng hơn về nh ng vấn đề còn tồn 

Phát triển năng lực tổng thể của con người tại doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; từ đó 

đưa  a nh ng kiến giải phù hợp. 

“Vậy đâu là thực trạng cụ thể và nguyên nhân của vấn đề phát triển năng lực tổng thể 

của con người tại doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam?” 

Trong nh ng nă  qua, các  oanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Na  đ  có hoạt 

động phát triển năng lực con người chủ yếu thông qua quy trình quản trị nhân sự có trong 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, có thể nói khái niệ  “năng lực tổng thể của con người” còn là 

một khái niệm xa lạ với doanh nghiệp. Vì thế, hoạt động phát triển năng lực tổng thể của 

con người trong DNNVV Việt Na  cơ  ản chỉ dừng ở “c ng tác quản trị nhân sự” t uyền 

thống. Hay nói cách khác, doanh nghiệp mới chỉ đang “quản trị” là ch nh chứ chưa nghĩ 

tới vấn đề “phát t iển” nh n vi n của mình. 

Trong thực tế đó, nhóm tác giả nh n thấy rằng DNNVV Việt Nam hiện cũng chỉ đã và 

đang áp dụng (gần giống) mô hình Quản trị nhân sự truyền thống (Hình 5).  o đó, trong 

khuôn khổ phần này, chúng tôi đi sâu vào phân tích thực trạng c a vấn đề “phát triển 

năng lực tổng thể c a con người tại doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam” thông  ua việc 

nghiên cứu, đánh giá công tác  uản trị nhân sự trong các DNNVV.  

Qua sự cân nhắc với điều kiện DNNVV Việt Nam, nhóm tác giả nhận thấy “M  h nh 

quản trị nhân sự truyền thống” có thể được phân tích dựa vào việc phân chia thành 3 hoạt 

động chính nhất, quan trọng nhất: (1) Tuyển dụng, (2) Đào tạo và phát triển nhân viên, (3) 

Đánh giá và khen thưởng. Vậy tình hình thực hiện quy trình này ở các DNNVV Việt Nam 

ra sao? 
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Bài nghiên cứu có đối tượng là vấn đề “Phát triển năng lực tổng thể của con người tại 

doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Na ”.  o đó, nhóm nghiên cứu sẽ mở rộng thu t ngữ 

“Quản trị nhân sự”để tạo nên cái nhìn  ác đáng hơn.  ì thế, từ phần sau chúng tôi sẽ s  

dụng cụm thu t ngữ “Công tác  uản trị và phát triển nguồn nhân lực” thay cho “Công 

tác quản trị nhân sự”. Đồng thời, chúng tôi đi sâu vào việc chỉ ra những điểm hạn chế 

trong thực trạng c a công tác này tại DNNVV Việt Nam. 

2.2.1. Phần nghiên cứu của nhóm tác giả 

2.2.1.1. Thực trạng hoạt động tuyển dụng và nguyên nhân hạn chế. 

Hoạt động tuyển dụng tại các DNNVV hiện nay cơ  ản được thực hiện không quá phức 

tạp và thường chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết chứ ít có doanh nghiệp nào có kế hoạch 

tuyển dụng thường kỳ, thường niên. 

Với mục tiêu của bài nghiên cứu, ch ng t i đi s u vào t   hiểu m t hạn chế của thực 

trạng này nhóm nghiên cứu phân tích và lựa chọn một số vấn đề đáng ch  ý t ong hoạt 

động tuyển dụng của các doanh nghiệp có thể kế ra với thực trạng với nh ng hạn chế như 

sau: 

- Tiêu chí tuyển ứng viên: sơ sài, thiếu chuyên nghiệp, chỉ đánh vào nh ng yếu tố bề 

nổi. 

Trên thực tế, các  NNVV thường đưa  a các ti u ch   ột cách chủ quan mà họ thấy 

cần thiết cho vị trí làm việc  à chưa quan t   đến nhưng năng lực ngầm; hay gọi cách 

khác là giá trị gia tăng t ong con người mà họ sẽ tuyển dụng kh ng được chú ý. 

Nguyên nhân của vấn đề này là các DNNVV với tính chất công việc ở các doanh 

nghiệp này thường không có yêu cầu quá khắt khe. Hơn n a, nhằm làm cho hoạt động 

tuyển dụng của mình trở n n đơn giản thì doanh nghiệp chọn cách tinh giản ngay từ 

 ước tiêu chí chọn ứng vi n. Đ y cũng là  ột điều dế hiểu nhưng v  h nh  ung lại hạn 

chế chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp này. 
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- Quy trình và thủ tục hồ sơ tuyển dụng  thường thiếu hợp lý và mang lại bất tiện cho 

ứng viên. 

Cụ thể thì trong nhiều doanh nghiệp nh ng thủ tục, giấy tờ yêu cầu đối với ứng viên 

ngay khi nộp hồ sơ thường bao gồm tất cả ho c một số giấy tờ sau: 

 Đơn  in việc t ong đó n u  õ các vị t    ong  uốn tuyển  ụng 

 Sơ yếu lý lịch (có  ác nhận của địa phương) 

  ản sao chứng  inh thư, hộ khẩu 

  ản sao c ng chứng các văn  ằng, chứng chỉ,  ảng điể  li n quan 

 Giấy khá  sức khỏe tại cơ sở có thẩ  quyền (có thời hạn khoảng 1-3 tháng) 

 Ảnh thẻ 

Thực tế th  kh ng phải  oanh nghiệp nào cũng y u cầu tất cả nh ng giấy tờ t  n nhưng 

đ y là nh ng loại giấy tờ quen thuộc với người lao động khi  uốn ứng tuyển vào 

 NNVV Việt Na . Hơn n a, họ thường được y u cầu nộp nh ng giấy tờ này ngay từ 

vòng   t hồ sơ. Tuy nhi n, chỉ nh ng hồ sơ được chọn vào vòng phỏng vấn  ới được 

li n hệ và nh ng hồ sơ còn lại kh ng được t ả lại. Thiết nghĩ đ y là  ột việc là   ất 

kh ng cần thiết và g y tốn k   thời gian, tiền  ạc và phiền hà cho người  in việc. 

Ch ng ta cùng so sánh sự khác nhau gi a 2 th ng  áo tuyển  ụng của 1  NNVV Việt 

Nam và Samsung Electronics Vietnam để thấy sự khác  iệt  ất lớn: 
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Hình 8 – 2.1: Yêu cầu hồ sơ – vị trí Nhân viên kinh doanh, Công Ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Thăng Long 

(Nguồn  vietna wo ks.co , ảnh được chụp từ t ang we ) 

 

Hình 9 – 2.2: Hồ sơ và thông tin tuyển dụng khác của SEV 

(Nguồn  sa sung.co .vn, ảnh được chụp từ t ang we ) 
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Nguyên nhân của hạn chế này có thể nói ngắn gọn là doanh nghiệp còn gi  tác phong làm 

việc n ng về giấy tờ, thủ tục nhi u kh   à chưa có tư  uy  ới trong việc tinh gọn thủ tục 

hồ sơ. Ngoài  a, khi y u cầu ứng viên nộp rất nhiều hồ sơ như vậy thì doanh nghiệp đ  

cho thấy một cách nghĩ theo kiểu “cầ  đằng chu i”  họ muốn ở thế chủ động, có lợi và 

đẩy sự thiệt thòi về ph a người lao động. Thiết nghĩ, tư  uy này cần từng  ước thay đổi để 

DNNVV Việt Na  hướng tới một  ước phát triển mới với một nền kinh tế ngày càng hội 

nhập sâu với quốc tế. 

2.2.1.2. Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên và nguyên nhân hạn 

chế 

Các hoạt động đào tạo trong các DNNVV Việt Nam hiện nay chủ yếu là  chương t  nh 

định hướng giới thiệu cho nhân viên mới  đào tạo thông qua hình thức kèm c p; các khóa 

đào tạo ngắn hạn n ng cao năng lực cho CBCNV; tham gia hoạt động đào tạo từ xa: 

Chương tr nh định hướng giới thiệu cho nhân viên mới: Đ y là hoạt động khá phổ 

biến được áp dụng tại các DNNVV Việt Nam nhằm giúp cho nhân viên mới hiểu rõ về 

công ty nh ng quy định, cũng như c ng việc mà nhân viên cần phải làm. Tuy nhiên hoạt 

động này chưa được các DNNVV Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng, chưa thành    h nh 

chuẩn từ khâu tuyển dụng cũng như sau tuyển dụng.  

Đào tạo thông qua hình thức kèm cặp, hướng dẫn là hình thức đào tạo phổ biến nhất 

trong các DNNVV Việt Nam hiện nay. Nh ng nhân viên có kinh nghiệm sẽ “cầm tay chỉ 

việc” hướng dẫn cho nh ng nhân viên mới biết công việc của họ là gì, họ phải làm gì và 

họ nên làm công việc đó như thế nào. Hình thức đào tạo này tỏ ra khá hiệu quả và phù 

hợp với DNNVV Việt Na . Theo như nghi n cứu luận văn tiến sĩ của tác giả Lê Thị Mỹ 

Linh thì tác giả đ  tiến hành phỏng vấn hơn 200  NNVV và thu được kết quả trả lời từ 

phía chủ các doanh nghiệp rằng đ y là h nh thức đào tạo rất hay và hiệu quả. Các nhân 

viên mới được kèm c p hướng dẫn trung bình chỉ mất khoảng 1 tháng để nắm bắt được 

công việc và 3 tháng để có thể làm thành thạo công việc. Hình thức đào tạo này giúp 

doanh nghiệp tiết kiệ  được chi ph  đào tạo và giảm thiểu tổn thất t ong t ường hợp 

người lao động rời bỏ  N sau khi được đào tạo. Tuy nhi n, đ y vẫn chỉ là hình thức đào 
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tạo tự phát và chưa được thực hiện bài bản, quy chuẩn. Người được giao hướng dẫn chủ 

yếu dựa trên kinh nghiệm chủ quan để hướng dẫn nhân viên mới; họ thường quá bận, 

chưa được qua đào tạo về kỹ năng hướng dẫn, truyền đạt, có tâm lý ngại nói nh ng điểm 

yếu t ước đ y   nh  ắc phải  o đó kết quả hướng dẫn kèm c p cho nhân viên mới nhiều 

khi kh ng được như  ong đợi.  

Hình thức tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn: mục đ ch của hình thức này là nhằm 

n ng cao năng lực con người, t  nh độ chuyên môn cho CBCNV thông qua việc phối hợp 

các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp hay gửi C CNV đi đào tạo theo các lớp công cộng thì 

vẫn còn  t được thực hiện do hạn chế về tài chính của các DNNVV Việt Nam. Thực tế 

cho thấy chỉ nh ng doanh nghiệp vừa và nh ng doanh nghiệp nhỏ có hoạt động tương đối 

bài bản thì mới chú trọng phát triển loại h nh đào tạo này. Còn các doanh nghiệp siêu nhỏ 

th  thường không tổ chức thực hiện ho c thực hiện rất nhỏ lẻ và kh ng có định hướng bài 

bản.  o đó, việc phát triển năng cao năng lực và t  nh độ chuyên môn của C CNV chưa 

đạt được hiệu quả cao như  ong  uốn.  

Hoạt động đào tạo từ xa qua mạng internet tỏ ra không mấy hiệu quả do nh ng hạn 

chế và yếu kém của loại h nh đào tạo này tại Việt Nam: hạn chế về cơ sở hạ tầng, hạn chế 

về phương pháp đào tạo, hạn chế về nội dung thực tiễn… 

Bên cạnh đó,  ột số hoạt động mang tính phát triển nhân viên ở mức độ s u hơn cũng 

được triển khai, ví dụ như  

Phát triển nhân viên qua hoạt động đánh giá nh n viên phổ biến nhất tại các DNNVV 

Việt Na  là đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. Hầu hết các doanh 

nghiệp mới sử dụng hoạt động đánh giá này t ong việc trả lương cho nh n vi n.  ản thân 

phương pháp đánh giá nh n vi n của các DNNVV Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế khi mà 

ít doanh nghiệp có văn  ản quy định đánh giá  õ  àng, các ti u ch  đánh giá còn chung 

chung hay không thật sự khách quan để đánh giá được hết khả năng của nhân viên. Chính 

vì thế mà hoạt động này chưa gi p  ch được các doanh nghiệp trong việc đánh giá đ ng 

năng lực phẩm chất của C CNV để từ đó có nh ng chính sách hay các hoạt động năng 

cao năng lực con người cho hiệu quả.  
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Phát triển nhân viên thông qua giao các công việc khó khăn thử thách hơn cho nh n 

viên hay luân chuyển công việc cho nhân viên. Giao các công việc khó khăn thử thách 

hơn được các DNNVV Việt Nam thực hiện khá phổ biến. Hình thức này tỏ ra khá hiệu 

quả khi nh n vi n được tôi luyện, t ưởng thành hơn, đ c   t được nhiều kinh nghiệm quý 

báu và giúp nhân viên tự đánh giá và nhận thức được năng lực của bản thân. Hình thức 

luân chuyển công việc được sử dụng khá phổ biển trong các doanh nghiệp trên thế giới 

tuy nhiên các DNNVV Việt Nam lại ít áp dụng hình thức này. Nguyên nhân có thể là do 

các DNNVV Việt Na  “sợ”  ủi  o khi hoán đổi nhân viên sẽ làm cho bộ máy hoạt động 

của doanh nghiệp kém hiệu quả thậm chí là ngừng hoạt động. Nhưng vấn đề quan trọng 

nhất, cũng ch nh là thực trạng chung là các DNNVV Việt Na  chưa có được mô hình hệ 

thống quản lý công việc, nhân sự quy chuẩn nhất định đủ để đảm bảo thực hiện thành 

công hình thức này.  o đó  à c ng tác gi p nh n vi n có thể nhận thức và phát huy được 

năng lực “tiềm ẩn” của bản thân thông qua luân chuyển công việc không phát huy được 

hiệu quả to lớn của nó như ở trên thế giới. 

Tựu chung lại, hạn chế của hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên tại các DNNVV 

Việt Nam có nh ng điể  cơ  ản như sau  

- Doanh nghiệp chưa có ch nh sách đào tạo và phát triển nhân viên trong dài hạn và phù 

hợp 

- Các ch nh sách, chương t  nh được thực hiện chưa tốt và  o đó chưa  ang lại hiệu quả 

như kỳ vọng của doanh nghiệp. 

- Nhân viên chủ yếu được đào tạo nh ng kỹ năng, kiến thức liên quan trực tiếp đến 

công việc chuyên môn tại vị trí của họ. 

- Doanh nghiệp chưa chú trọng nhiều đến việc phát hiện và phát triển năng lực tiềm ẩn 

của nhân viên. 
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Nguyên nhân c a những hạn chế này có thể kể đến như sau: 

- Doanh nghiệp chưa coi t ọng hiệu quả từ một kế hoạch phát triển nguồn nhân lực bài 

bản, lâu dài 

- DNNVV g p khó khăn về tài chính. 

- Thực tế kinh doanh của DNNVV không yêu cầu cao về năng lực của nhân viên 

- Khái niệ  “năng lực tổng thế” và “năng lực tiềm ẩn” của con người còn xa lạ với 

doanh nghiệp. 

2.2.1.3. Thực trạng hoạt động đánh giá khen thưởng và nguyên nhân của hạn chế 

Trên thế giới, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên là một biện pháp được sử dụng 

rộng rãi từ nh ng nă  1980 khi vấn đề cạnh tranh trên thị t ường trở nên gay gắt, buộc 

các doanh nghiệp phải chú trọng và khuyến khích nhân viên thực hiện tốt các mục tiêu và 

yêu cầu trong công việc.  

Đánh giá hiệu quả công việc của nh n vi n được hiểu là: quá trình xem xét nhằ  đánh giá 

một cách có hệ thống hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên, bao gồm kết quả 

công việc, phương pháp là  việc, nh ng phẩm chất và kỹ năng thực hiện công việc. 

Đánh giá hiệu quả công việc của nh n vi n được sử dụng cho nhiều mục đ ch khác nhau 

như  

- Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên về mức độ thực hiện công việc của họ so 

với các tiêu chuẩn mẫu và so với các nhân viên khác; 

- Giúp nhân vi n điều chỉnh, sửa ch a các sai lầm trong quá trình làm việc; 

-   ch th ch, động viên nhân viên thông qua nh ng điều khoản về đánh giá, ghi nhận và 

hỗ trợ; 

- Cung cấp các th ng tin là  cơ sở cho các vấn đề đào tạo, trả lương, khen thưởng, 

thuyên chuyển nhân viên, cải tiến cơ cấu tổ chức …  
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- Phát triển sự hiểu biết về c ng ty th ng qua đà  thoại về các cơ hội và hoạch định 

nghề nghiệp; 

- Tăng cường quan hệ tốt đẹp gi a cấp trên và cấp  ưới. 

Tại Việt Nam, nh ng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc được khá nhiều DNNVV Việt 

Nam bắt đầu nghiên cứu và đi vào thực hiện dựa trên nh ng lý thuyết cơ  ản về quản lý 

nguồn nhân lực như  (1) cách tiếp cận quản lý bằng mục tiêu (MBO), (2) các chỉ số KPIs 

(chỉ số hiệu quả trọng yếu), (3) phương pháp 3 0 độ.  Các phương pháp này có thể được 

tóm tắt như sau  

“Quản lý bằng mục tiêu”: là một quá trình chuyển đổi mục đ ch/ ục tiêu của tổ chức 

thành mục đ ch,  ục tiêu của các nh n, đ y là  ột trong nh ng phương quản lý và thực 

hiện chính sách hiệu quả nhất. 

Các  ước bao gồm: 

- Thiết lập mục tiêu 

- Hoạch định các  ước công việc 

- Tự quản lý  

- Đánh giá, phản hồi kết quả 

“Các tiêu chí hoàn thành công việc - KPIs”: được xuất phát từ hệ thống các mục tiêu 

được thiết lập, căn cứ trên mục tiêu, và các chức năng của từng cá nhân, bộ phận để thiết 

lập các KPI phù hợp. Các KPIs là  định hướng phấn đấu cho các cá nh n và cơ sở để 

đánh giá  ức độ hoàn thành công việc. 

“Phương pháp đánh giá 360 độ”  được phát triển vào đầu nh ng nă  90 tại các nước 

T y Âu, phương pháp này đề cập tới tất cả các khía cạnh của việc đánh giá năng lực và 

hiệu quả công việc của nhân viên. Ví dụ  Đối tượng đánh giá là  ột nhân viên X cụ thể 

nào đó. Xung quanh nh n vi n X này có nhiều người khác cùng tham gia việc đánh giá  

cấp trên trực tiếp, đồng nghiệp cùng một chức vụ, nhân viên  ưới quyền, khách hàng, và 
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bản th n người nh n vi n đó.  ết quả đánh giá sẽ bao gồm bản tự đánh giá của nhân viên, 

bản đánh giá của cấp trên trực tiếp, đồng nghiệp, nh n vi n  ưới quyền… Việc phân tích 

so sánh các kết quả đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nh n vi n cho ph p “tạo 

dựng”  ột cách khách quan ch n  ung cá nh n được đánh giá. 

Trên thực tế, các DNNVV Việt Nam không thực sự thực hiện theo bất kỳ phương pháp 

hay mô hình nào. Tuy nhiên, phương pháp quản lý theo mục ti u và   Is đang được sử 

dụng phổ biến nhất và nh n chung đạt được nh ng mục tiêu bắt buộc của hoạt động đánh 

giá (đưa  a ở trên) 

 ưới đ y là h nh  inh họa cho một ví dụ về việc sử dụng phương pháp   Is t ong việc 

đánh giá khen thưởng của C ng ty địa ốc Sài Gòn Thương T n – SacomReal (phần nhân 

viên tự đánh giá). T n hệ thống KPIs Sacomreal: 

 

Hình 10 – 2.3: Giao diện hệ thống hệ thống KPIs Sacomreal 

(Nguồn: sacomreal.com.vn, ảnh được chụp từ trang web) 
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M c dù vậy, c ng tác đánh giá khen thưởng của các DNNVV Việt Nam vẫn hiện hiện 

một số hạn chế của vấn đề này vẫn có thể được chỉ  a như  

- Các mô hình tự phát chưa chuy n nghiệp và thực sự khách quan 

- Doanh nghiệp mới chỉ đánh giá nh n vi n  ựa trên các tiêu chí công việc chứ chưa 

ch  ý đến phần “năng lực tiềm ẩn” 

- Ch nh sách khen thưởng chưa có tác động đáng kể đến phần năng lực tiềm ẩn của 

nhân viên. 

Trên thực tế nguyên nhân của nh ng hạn chế này cũng kh ng nằm ngoài nh ng nguyên 

nh n đ  n u ở nh ng phần t ước. Bên cạnh đó, suy  ộng ra cả quy trình quản trị và phát 

triển nhân sự ở DNNVV Việt Nam thì chúng ta vẫn có thể thấy được thêm một số nguyên 

nhân, cụ thể như sau  

- Phát hiện và phát huy năng lực tiềm ẩn của nhân viên là một việc là  khó khăn 

(không có nhiều phương tiện gi p đỡ) và tốn kém (nếu muốn làm phải tự xây dựng 

quy trình cho mình. 

- Vai trò của đội ngũ quản lý và l nh đạo doanh nghiệp chưa tốt. Đ c biệt là, l nh đạo 

doanh nghiệp chưa có nhận thức đ ng đắn về tầm quan trọng của việc phát triển năng 

lực tổng thể của nh n vi n, đ c biệt là nh ng năng lực ngầm, khó phát hiện. 

- T  n đ y là nh ng phân tích của nhóm tác giả về thực trạng và nguyên nhân của 

nh ng hạn chế trong công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực tại DNNVV Việt 

Na . Để hoàn thiện nh ng phân tích của   nh và tăng th   t nh thuyết phục, nhóm 

nghiên cứu tiến hành phỏng vấn chuyên sâu một số chuyên gia/nhà quản lý về lĩnh 

vực quản trị nhân sự để có được góc nh n đa chiều hơn về vấn đề này. 
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2.2.2. Phần phỏng vấn chuyên s u 

Nhóm tác giả thiết kế một bảng hỏi  ang t nh định lượng đơn giản để tìm hiểu ý kiến, 

quan điểm của các chuy n gia lĩnh vực nhân sự ho c nhà kinh doanh trong vấn đề này. 

Bảng hỏi được thiết kế với mỗi phần gồm 2 nhóm câu hỏi: (1) câu hỏi mở - thể hiện quan 

điểm cá nhân của người được phỏng vấn, (2) nhóm nh ng giả thiết của nhóm tác giả và 

các câu trả lời được ghi nhận với các mức điểm số tương đương như sau (vui lòng xem tại 

phụ lục 1): 

- Hoàn toàn không đồng ý: 1 điểm 

- Không đồng ý: 2 điểm 

- Đồng ý một phần: 3 điểm 

- Đồng ý: 4 điểm 

- Hoàn toàn đồng ý: 5 điểm 

Đối tượng phỏng vấn sâu bao gồm: 

- Chuyên gia: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thắng, chủ nhiệm bộ môn Quản trị chiến lược, 

t ường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Quản lý  Ông Cao Giang Qu n, t ưởng phòng Nhân Sự c ng ty  inh Đ   iền Bắc. 

Kết quả của phỏng vấn được thể hiện ở 2 vấn đề: (1) thực trạng vấn đề quản trị và phát 

triển nguồn nhân lực tại DNNVV Việt Nam, (2) nguyên nhân chính của thực trạng vấn đề 

quản trị và phát triển nguồn nhân lực tại DNNVV Việt Nam. Cụ thể được t  nh  ày như 

sau. 
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2.2.2.1. Kết quả phỏng vấn phần thực trạng 

Câu trả lời của 2 chuyên gia và quản lý cho câu hỏi mở cụ thể như sau  

Chuyên gia: Chưa phát t iển và chưa chuy n nghiệp 

Quản lý   NNVV chưa có ch nh sách phát t iển nhân lực phù hợp và dài hạn 

Câu trả lời cho nhóm câu hỏi giả thiết như sau  

Các yếu 

tố 
Các hạng mục 

Chuyên 

gia 

Quản 

lý 

Trung 

bình 

Công tác 

tuyển 

dụng 

Tiêu chí tuyển dụng chi tiết, hợp lý 3 3 3 

Tiêu chí tuyển dụng nhắ  đến năng lực 

tiềm ẩn của ứng viên  
3 5 4 

Quy trình tuyển dụng đơn giản, hợp lý 3 4 3.5 

Quy trình quyển dụng hướng đến sự tiện 

lợi của ứng viên 
4 2 3 

Công tác tuyển dụng có nhiều cải thiện do 

học tập từ doanh nghiệp nước ngoài 
2 5 3.5 

Công tác 

đào tạo – 

phát 

triển 

Doanh nghiệp có ch nh sách đào tạo, phát 

triển nhân viên bài bản. 
3 5 4 

Các ch nh sách, chương t  nh này  ang lại 

hiểu quả thiết thực cho doanh nghiệp 
2 5 3.5 

Nhân viên được đào tạo những kỹ năng, 

kiến thức liên quan trực tiếp đến công 

việc 

4 5 4.5 

Năng lực tiềm ẩn của nh n vi n được chú 

trọng phát hiện và phát triển 
3 4 3.5 

Công tác 

đánh giá 

Doanh nghiệp có quy t  nh đánh giá nh n 

viên chuyên nghiệp, khách quan 
2 4 3 
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Các yếu 

tố 
Các hạng mục 

Chuyên 

gia 

Quản 

lý 

Trung 

bình 

– Khen 

thưởng 

Doanh nghiệp chủ yếu đánh giá nh n vi n 

dựa trên các tiêu chí công việc 
2 3 2.5 

Doanh nghiệp có ch nh sách đánh giá 

năng lực tổng thể của nhân viên (bên cạnh 

tiêu chí công việc) 

3 5 4 

Doanh nghiệp có ch nh sách khen thưởng 

phù hợp ti u ch  đánh giá 
2 5 3.5 

Ch nh sách khen thưởng có tác động đến 

phần năng lực tiềm ẩn của nhân viên 
2 5 3.5 

 

Bảng 3 – 2.3: Kết quả phỏng vấn chuyên sâu phần thực trạng 

Một số kết luận rút ra từ kết quả t  n như sau  

- Đánh giá của chuyên gia và nhà quản lý có sự sai lệch tương đối lớn. 

- Nhà quản lý có cái nhìn tích cực hơn về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực 

của DNNVV Việt Nam 

- Việc “Nh n vi n được đào tạo nh ng kỹ năng, kiến thức liên quan trực tiếp đến công 

việc” được đánh giá cao từ cả hai người được phỏng vấn (trung bình 4.5). Điều này 

góp phần chứng minh rằng DNNVV Việt Nam vốn làm tốt vấn đề này. 

=> Đ y không phải là hạn chế tiêu biểu, LOẠI 

 Tất cả nh ng nhân tố còn lại (điểm trung bình từ 4 trở xuống và có ít nhất 1 điể   ưới 

4) đều cho thấy nh ng hạn chế nhất định trong công tác quản trị và phát triển nguồn 

nhân lực của DNNVV Việt Na   đ c biệt là các nhân tố nhận được sự đánh giá ch nh 

lệch từ hai người được phỏng vấn 
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2.2.2.2. Kết quả phỏng vấn phần nguyên nhân 

Câu trả lời của 2 chuyên gia và quản lý cho câu hỏi mở cụ thể như sau  

 Chuyên gia: (1) Việt Nam là quốc gia mới nổi và đang phát t iển, (2) Việt Nam 

chuyển sang nền kinh tế thị t ường muộn, (3) Chủ yếu doanh nghiệp Việt nam là vừa 

và nhỏ nên thiếu nguồn lực cho hoạt động HRM 

 Quản lý: DNNVV n ng về tư  uy ăn  ổi dù họ cũng  iết tới lợi ích của việc thực hiện 

tốt công tác này  

Câu trả lời cho nhóm câu hỏi giả thiết như sau  

Các yếu 

tố 
Các nguyên nhân 

Chuyên 

gia 

Quản 

lý 

Trung 

bình 

Cơ bản 

Doanh nghiệp chưa  õ hiệu quả của kế 

hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp 
2 4 3 

Doanh nghiệp còn g p nhiều khó khăn về 

m t tài chính 
3 3 3 

Thực tế kinh doanh không yêu cầu cao về 

năng lực của nhân viên/người lao động 
2 3 2.5 

Vai trò của đội ngũ quản lý và l nh đạo 

doanh nghiệp chưa được phát huy tốt 
2 5 3.5 

Năng lực 

tiềm ẩn 

Doanh nghiệp mới chỉ quan tâm tới “Quản 

trị”  à chưa ch  t ọng đến “ hát t iển” 

nguồn nhân lực 

3 5 4 

Khái niệ  “Năng lực tổng thể của con 

người” còn  a lạ với doanh nghiệp 
3 4 3.5 

Năng lực tiềm ẩn của nh n vi n chưa được 

chú ý và quan tâm 
4 4 3 

Phát hiện và phát huy năng lực tiềm ẩn của 

nhân viên là rất khó khăn và tốn kém 
4 3 3.5 
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Các yếu 

tố 
Các nguyên nhân 

Chuyên 

gia 

Quản 

lý 

Trung 

bình 

L nh đạo doanh nghiệp chưa có nhận thức 

đ ng đắn về tầm quan trọng của việc phát 

triển năng lực tổng thể của nh n vi n, đ c 

biệt là nh ng năng lực ngầm, khó phát hiện 

4 4 4 

 

Bảng 4 – 2.4: Kết quả phỏng vấn chuyên sâu phần nguyên nhân 

Nh ng kết luận rút ra từ kết quả của bảng trên là: 

 Đánh giá của chuyên gia và nhà quản lý vẫn tiếp tục có nh ng sai số khá lớn. 

 Chuyên gia nhân sự có cái nhìn tích cực hơn khi nói về nguyên nhân gây ra thực trạng 

của vấn đề. Nhà quản lý, với cái nhìn từ bên trong doanh nghiệp đưa  a quan điểm 

đồng thuận rất cao với nh ng giả thiết mà nhóm nghiên cứu đ t ra. 

 Nhà quản lý đ c biệt đề cao vai trò của người l nh đạo/quản lý trong vấn đề này và coi 

yếu kém của đội ngũ này là nguy n nh n ch nh g y  a hạn chế cho hoạt động quản trị 

và phát triển chất lượng nguồn nhân lực trên cả 2 phương  iện cơ  ản và năng lực 

tiềm ẩn. 

 Năng lực tiềm ẩn đều được cho là xa lạ với doanh nghiệp và là vấn đề khơi  ậy năng 

lực tiềm ẩn là tương đối tốn kém (vẫn có chênh lệch tương đối gi a 2 đánh giá) 

 Chuyên gia nhân sự cho rằng luận điểm “Thực tế kinh doanh không yêu cầu cao về 

năng lực c a nhân viên/người lao động” là kh ng  ác đáng t ong khi nhà quản lý 

cũng kh ng cho đó là  ột nguyên nhân chính (Điểm trung bình 2.5, thấp hơn mức 

Đồng ý một phần) 

=> Loại và đ  đến lúc doanh nghiệp cần chú trọng hơn tới chất lượng nguồn nhân lực 

của   nh  đ y ch nh là ch a khóa để n ng cao năng lực cạnh tranh và tiến tới hội nhập 

kinh tế quốc tế một cách v ng vàng hơn. 
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2.2.3. Kết luận phần thực trạng và nguyên nh n 

Từ nh ng phân tích cá nhân của nhóm nghiên cứu cùng với nh ng kết quả từ bảng hỏi 

phỏng vấn chuyên sâu, nhóm nghiên cứu đưa  a thực trạng của vấn đề quản trị và phát 

triển nguồn nhân lực tại DNNVV Việt Na  theo như  ảng sau: 

Các yếu tố Hạn chế của thực trạng 

Công tác 

tuyển dụng 

Tiêu chí tuyển dụng chưa hợp lý, chưa nhắm tới năng lực tiềm ẩn của 

nhân viên 

Quy trình tuyển dụng phức tạp, chưa hướng đến sự tiện lợi của ứng viên. 

Cần học tập thêm từ  N nước ngoài. 

Công tác 

đào tạo – 

phát triển 

Doanh nghiệp chưa có ch nh sách đào tạo, phát triển nhân viên bài bản. 

Năng lực tiềm ẩn của nhân viên không được chú trọng phát hiện và phát 

triển  

Các ch nh sách, chương t  nh nh n sự chưa mang lại hiệu quả cao cho 

doanh nghiệp 

Công tác 

đánh giá – 

Khen 

thưởng 

Đa số doanh nghiệp  không có quy t  nh đánh giá nh n vi n chuy n 

nghiệp, khách quan 

Doanh nghiệp chủ yếu đánh giá nh n vi n  ựa trên các tiêu chỉ công việc 

mà chưa ch  ý đến việc đánh giá “năng lực tổng thể” của nhân viên 

Ch nh sách khen thưởng không có nhiều tác động đến phần năng lực tiềm 

ẩn của nhân viên 

(Các hạn chế được điều chỉnh thành mệnh đề phủ định của giả thiết và kết hợp giả thiết) 

Bảng 5 – 2.5: Kết luận hạn chế trong thực trạng công tác quản trị và phát triển NNL 
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Ngoài ra, nh ng nguyên nhân dẫn đến thực trạng và nh ng hạn chế trong công tác quản 

trị và phát triển nguồn nhân lực trong DNNVV Việt Na  cũng có thể được tóm tắt lại dựa 

t  n cơ sở nh ng phân tích và kết quả đ  có, như sau  

Các yếu 

tố 
Các nguyên nhân 

Cơ bản 

Doanh nghiệp chưa  õ hiệu quả của kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù 

hợp (do mới hội nhập,  o điều kiện đất nước là quốc gia đang phát t iển, 

thua sút nhiều về kinh nghiệ …) 

DNNVV Việt Nam còn g p nhiều khó khăn về m t tài chính 

Vai trò của đội ngũ quản lý và l nh đạo  NNVV chưa được phát huy tốt 

Năng lực 

tiềm ẩn 

Doanh nghiệp mới chỉ quan tâm tới “Quản trị”  à chưa ch  t ọng đến 

“ hát t iển” nguồn nhân lực 

Khái niệ  “Năng lực tổng thể của con người” còn  a lạ với DNNVV Việt 

Nam vì thế năng lực tiềm ẩn của nh n vi n chưa được chú ý và quan tâm 

Phát hiện và phát huy năng lực tiềm ẩn của nhân viên là việc làm rất khó 

khăn và tốn kém 

L nh đạo doanh nghiệp chưa có nhận thức đ ng đắn về tầm quan trọng của 

việc phát triển năng lực tổng thể của nh n vi n, đ c biệt là nh ng năng lực 

ngầm, khó phát hiện 

(Một số nguyên nh n có được nhờ kết hợp giả thiết cho phù hợp) 

Bảng 6 – 2.6: Kết luận nguyên nhân của hạn chế 
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TÓM LẠI 

Với nh ng kết quả thu được có thể đi tới nh ng kết luận cơ  ản là: 

Vấn đề phát triển năng lực tổng thể của con người tại DNNVV Việt Nam hiện còn rất mới 

mẻ. Doanh nghiệp nhìn chung mới chỉ thực hiện công tác quản trị nhân sự truyền thống 

và có nhiều thiếu sót, hạn chế. Hơn n a, thực trạng này khiến cho phần năng lực tiềm ẩn 

của con người trong doanh nghiệp kh ng được chú ý và phát triển. 

Để th c đẩy việc phát triển năng lực tổng thể của con người tại DNNVV Việt Nam, chúng 

ta cần phải giải quyết được nh ng vấn đề đang là nguy n nh n cản trở như đ  đề cập ở 

trên: (1) Nh n thức c a doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp, (2) Phương pháp phù 

hợp nhằm phát hiện và phát huy năng lực tiềm ẩn c a nhân viên 

Chương 3 sẽ  ang đến 1 mô hình nghiên cứu phù hợp và nh ng kết quả thu được sẽ là 

nền tảng để nhóm nghiên cứu đưa  a nh ng giải pháp khắc phục nh ng nguyên nhân cản 

trở và từ đó có thể là một phần của giải pháp phát triển năng lực tổng thể của con người, 

 à đ c biệt là năng lực tiềm ẩn tại DNNVV Việt Nam. 
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CHƯƠNG 3 

KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC 

3.1. Mô h nh biểu diễn các giả thiết về phương pháp phát hiện năng 

lực tiềm ẩn của con người. 

3.1.1. Mô h nh biểu diễn các giả thiết về phương pháp phát hiện năng lực tiềm ẩn 

của con người 

 Các biến phụ thuộc  

Nhóm các biến phụ thuộc trong mô hình là nh ng khả năng tiềm ẩn của con người mà 

nhóm tác giả muốn tập trung tìm hiểu và đưa  a phương pháp áp dụng giúp phát hiện cũng 

như phát t iển trong khi thực hiện các chiến lược nhân sự. Đó là các khả năng sau  

1. Khả năng l nh đạo, quản lý 

2. Khả năng th ch nghi 

3. Sự tự tin 

4. Sự sáng tạo 

5. Tinh thần trách nhiệm 

6. Sự trung thành 

7. Khả năng chịu áp lực cao trong công việc 

8. Tính cách lạc quan 

9. Sự cầu tiến 

10. Ham học hỏi 

11. Nhu cầu quyền lực 

Nhóm khả năng thuộc định vị cá nh n, đ c t nh cá nh n và động lực th c đẩy này tỏ ra 

khá độc lập với nhau. Ch nh điều đó sẽ mang lại t nh ch nh  ác cao hơn cho    h nh giả 

định và giả thiết nghiên cứu. Hơn n a các yếu tố này có xuất hiện trong nh ng bài nghiên 

cứu t ước đó, phần nào chứng  inh được t nh đ ng đắn của giả thiết nghiên cứu. Nhóm 
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nghiên cứu cho rằng đ y là nh ng năng lực chìm phù hợp nhất cần được phát hiện và khai 

thác hiệu quả ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay. 

 Các biến độc lập 

Các biến độc lập là các hoạt động trong quản trị nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát 

triển hệ thống động lực,… Sau khi tham khảo các mô hình ở trên và tham khảo ý kiến 

chuyên gia (xem câu hỏi 2, phần 3, phụ lục 1) nhóm nghiên cứu tập trung chủ yếu vào 

các hoạt động nhân sự trong 2 quy trình chính là Tuyển Dụng và Đào Tạo, bao gồm 8 

hoạt động đó là: Lọc đơn, Test (IQ,EQ, logic), Phỏng vấn, Giải quyết tình huống (Thuộc 

hệ thống trung tâm đánh giá), Làm việc nhóm (thuộc hệ thống trung tâm đánh giá), làm 

việc độc l p (thuộc hệ thống trung tâm đánh giá), thuyết trình nhóm (thuộc hệ thống 

trung tâm đánh giá), luân phiên công việc. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát triển hệ 

thống phát triển động lực bằng việc xây dựng các hoạt động được các chuy n gia đánh giá 

cao về mức độ hiệu quả. 

 ưới đ y là    h nh  iểu diễn của nhóm. Từ việc phân tích số liệu nhóm nghiên cứu sẽ 

đưa  a các phương pháp có khả năng phát hiện năng lực ẩn được sắp xếp theo mức độ 

hiệu quả. 

LƯU Ý   

Mô hình này là một phát hiện từ nghiên cứu thực chứng gồm quá trình nghiên cứu lý 

thuyết, nghiên cứu thực tiễn và phỏng vấn chuy n gia như đ  t  nh  ày ở t  n. Đ y kh ng 

phải lấy y nguy n hay điều chỉnh từ các nghiên cứu t ước đó. 

Hơn n a, mô hình  ưới đ y là    h nh  iểu diễn các giả thiết và được kiể  định để kiểm 

tra mức độ hiệu quả của từng phương pháp với từng năng lực tiềm ẩn trong việc phát hiện 

các năng lực này. M  h nh này kh ng được dùng trực tiếp như  ột mô hình phát hiện trực 

tiếp mà chỉ có ý nghĩa  ước đệm. Các giải pháp để phát hiện sẽ được trình bày trong 

chương 4. 
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H nh 11 – 3.2: Mô h nh biểu diễn các giả thiết 
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Sau khi có được các kết quả về mức độ hiệu quả của các phương pháp, nhó  nghi n cứu 

tiến hành xây dựng một số tiêu chí áp dụng cho doanh nghiệp. Các ti u ch  đó có thể được 

sử dụng như  ột yếu tố dự đoán để phát hiện ch nh  ác năng lực chìm của ứng viên nhờ 

sự phát triển mô hình sau: 

 

H nh 12 – 3.3  M  h nh phát hiện ch nh  ác năng lực ch   của ứng vi n 

(Nguồn  Ro e t L.Mathis an  John H.Jackson, “Hu an Resou ce Manage ent”, 13
th

 

Edition) 
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Tuy nhi n, đ y là  ột trong nh ng  ước kiể  định lại    h nh và đưa  a ứng dụng, nhóm 

nghiên cứu chưa có đủ nguồn lực để phát triển một cách triệt để. Nhóm tác giả sẽ tiếp tục 

nghiên cứu để hoàn thiện vào thời gian sắp tới. 

3.1.2. Giả thiết nghiên cứu 

Nhóm nghiên cứu đưa  a giả thiết như sau  8 hoạt động mà nhóm  n u  a đều có tác động 

tích cực trong việc phát hiện 11 năng lực chìm mà nhó  đ  đề cập.  

Bởi v  đối tượng của bảng khảo sát của nhóm là các chuyên gia về quản trị nhân sự, là các 

CEO, tổng giá  đốc, phó giá  đốc, các cấp quản lý cấp trung và quản trị, chuyên viên dự 

án nên ít nhiều có nhiều kinh nghiệ  t ong lĩnh vực đánh giá và tuyển dụng nhân sự. 

Chính vì thế, nhóm nghiên cứu đưa  a giả thiết là nh ng câu trả lời, thông tin mà nhóm 

thu được ít nhiều có độ chính xác. 

3.1.3. Thiết kế bảng hỏi 

Nhóm nghiên cứu đưa  a nh ng câu hỏi về mức độ hiệu quả của các hoạt động nhân sự 

vào việc phát hiện  a năng lực ẩn của con người. Nh ng người trả lời phỏng vấn sẽ dựa 

vào cách t nh theo thang điể    để đánh giá (1-hoàn toàn kh ng đồng ý, 2-kh ng đồng ý, 

3-phân vân, 4-đồng ý, 5-hoàn toàn đồng ý). Bảng khảo sát gồm có 3 nhóm câu hỏi: Nhóm 

1: Gồm nh ng câu hỏi li n quan đến vấn đề tuyển dụng; Nhóm 2 gồm nh ng câu hỏi liên 

quan đến đào tạo; Nhóm 3 gồm nh ng câu hỏi li n quan đến phát triển hệ thống phát triển 

động lực, lương thưởng, ghi nhận thành tích. 

 Bảng câu hỏi chi tiết được đ nh kè  ở phần phụ lục 2 trong bài nghiên cứu. 

3.1.4. Đối tượng phỏng vấn 

Đối tượng trả lời bảng hỏi cho nhóm nghiên cứu là các CEO, giá  đốc, phó tổng giám 

đốc, các t ưởng phòng nhân sự, ho c t ưởng dự án đ  có  t nhiều kinh nghiệ  t ong lĩnh 

vực nhân sự. Đó là nh ng chuyên gia t ong lĩnh vực nhân sự ho c cấp quản lý tại nh ng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu t  n địa bàn TP Hà Nội, 2 doanh nghiệp ở tỉnh Thái 

Bình và 1 doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh. Nhóm tác giả sử dụng 2 phương pháp là đến 
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phỏng vấn, hỏi trực tiếp và điều tra online. Nhó  phát đi 40  ảng hỏi, thu về 37 bản, 5 

bản không hợp lệ. 

Trong số nh ng người trả lời phỏng vấn có   CEO,   phó giá  đốc, 9 t ưởng, phó phòng 

nhân sự và 13 t ưởng dự án, chuyên viên phòng nhân sự. 

3.1.5. Thu thập và ph n tích số liệu 

Để kiểm chứng mô hình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đ  tiến hành thu thập d  liệu thông 

qua sử dụng bảng hỏi đối với các cấp quản lý cấp trung tại một số doanh nghiệp t  n địa 

bàn TP. Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Thải Bình. Nhóm nghiên cứu đ  tiến hành phát 

ra 40 bảng hỏi, thu về được 37 bảng hỏi t ong đó có 32  ảng hỏi hợp lệ. Sau khi thu thập 

số liệu từ bảng hỏi, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích thống kê và xử lý số liệu trên 

phần mềm Microsoft Excel.  

3.2. Kết quả thu được. 

Nhóm nghiên cứu đ  tiến hành sử dụng phương pháp thống kê mô tả kết hợp so sánh giá 

trị trung bình sau phân tích (T-test) để đo lường các biến trong mô hình nghiên cứu. Bảng 

3.1 và bảng 3.2  ưới đ y thể hiện lần lượt giá trị t ung   nh và phương sai của các giá trị 

đó qua th ng qua thống kê mô tả ảnh hưởng của các hoạt động nhân sự bao gồm hoạt 

động tuyển dụng và đào tạo đối với nh ng năng lực tiềm ẩn của nh n vi n. T ong đó  ao 

gồ  các phương pháp li n quan đến hoạt động tuyển dụng   hương pháp lọc đơn (LĐ)  

 hương pháp Test IQ, EQ và logic (Test)   hương pháp phỏng vấn ( V)   hương pháp 

giải quyết tình huống (GQTH)   hương pháp là  việc nhó  (LVN)   hương pháp thuyết 

t  nh nhó  (TTN)   hương pháp là  việc độc lập (LVĐL) và phương pháp li n quan đến 

hoạt động đào tạo   hương pháp lu n phi n t ong c ng việc (LPCV). Nh ng  năng lực 

tiềm ẩn của nhân viên bao gồ  11 năng lực được mã hóa d  liệu như sau   hả năng l nh 

đạo, quản lý (LĐ)   hả năng th ch nghi (THN)  Sự tự tin (TT); Sự sáng tạo (ST); Tinh 

thần trách nhiệm (TN) Sự trung thành (TTH); Khả năng chịu áp lực cao trong công việc 

(AL); Tính cách lạc quan (LQ); Sự cầu tiến (CT); Ham học hỏi (HH); Nhu cầu quyền lực 
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(QL). Các bảng từ 3.3 cho tới 3.13 là kết quả kiể  định T-test đối với việc phát hiện các 

năng lực tiềm ẩn.  

Sau khi tiến hành thống kê mô tả d  liệu thu thập được từ 32 bảng hỏi, nhóm nghiên cứu 

đ  nhận thấy rằng hiện nay các nhà quản lý cấp trung chủ yếu sử dụng các phương pháp 

tuyển dụng truyền thống như lọc đơn, Test hay phỏng vấn. T ong khi đó  t nhà quản lý 

tham gia khảo sát biết đến và áp dụng các phương pháp t ong hệ thống t ung t   đánh giá 

năng lực ứng viên (Assessment Center) trong công tác tuyển dụng. Qua quá trình nghiên 

cứu, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng Unilever Việt Nam là công ty sử dụng rất hiệu 

quả phương pháp này.  hi  à có đến 14/32 người tham gia khảo sát nói rằng họ không 

biết đến hệ thống đánh giá này. 18/32 nhà quản lý còn lại thì nói rằng họ ít sử dụng các 

phương pháp này v  chi ph  còn cao, đánh giá khá phức tạp và họ sử dụng chủ yếu phục 

vụ cho việc tuyển dụng các vị trí quản lý cấp  ưới hay t ưởng nhóm.  

 o đó, để đánh giá sự hiệu quả của các phương pháp nh n sự trong việc phát hiện các 

năng lực tiềm ẩn của nhân viên nhóm nghiên cứu đ  tiến hành sử dụng so sánh giá trị 

t ung   nh ( ean) đối với các biến có cùng mẫu khi thu thập d  liệu. Sau đó nhó  nghi n 

cứu sử dụng phương pháp so sánh giá t ị trung bình sau phân tích T-test với khoảng tin 

cậy nhằm so sánh hiệu quả của các phương pháp  à có  ẫu nghiên cứu sai khác nhau. Từ 

kết quả thu thập số liệu cho thấy có kết quả phân tích sẽ dựa trên số mẫu là 32 đối với các 

phương pháp tuyển dụng và đào tạo truyền thống bao gồ  LĐ, Test,  V, L CV và số 

mẫu là 14 đối với các phương pháp được sử dụng trong hệ thống đánh giá năng lực ứng 

viên gồ  có GQTH, LVN, TTN và LVĐL.    
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 hương pháp 

Năng 

lực 

 

LĐ THN TT ST TN TTH AL LQ CT HH QL 

LĐ 
3.37500 3.12500 3.71875 3.25000 2.78125 2.56250 2.87500 2.90625 3.12500 2.93750 3.03125 

Test 
3.31250 3.00000 3.03125 3.12500 2.96875 2.59375 2.93750 2.84375 3.03125 3.03125 2.84375 

PV 
4.21875 4.06250 4.37500 3.81250 3.71875 3.31250 3.59375 3.93750 3.96875 3.96875 3.93750 

GQTH 
3.83333 4.05556 3.83333 3.94444 3.61111 3.77778 3.66667 3.77778 3.27778 4.05556 3.44444 

LVN 
4.00000 4.33333 3.77778 3.72222 4.00000 3.00000 2.94444 4.00000 3.77778 3.83333 3.77778 

TTN 
3.38889 3.33333 3.72222 3.27778 3.27778 3.11111 2.83333 2.94444 3.16667 3.38889 3.50000 

LVĐL 
3.05556 3.55556 3.05556 4.05556 4.22222 3.22222 3.94444 3.77778 4.00000 3.38889 3.88889 

LPCV 
3.21875 3.84375 3.87500 3.43750 3.93750 3.31250 3.68750 3.37500 3.62500 3.93750 2.87500 

Bảng 7 – 3.1: Giá trị trung bình 

 hương 

pháp LĐ THN TT ST TN TTH AL LQ CT HH QL 

LĐ 
0.951612903 0.82258065 1.04737903 0.64516129 0.88608871 0.70564516 0.75806452 0.99092742 1.08064516 1.35080645 1.25705645 

Test 
0.931451613 1.41935484 1.12802419 1.08064516 0.93447581 0.70060484 1.02822581 0.91028226 1.06350806 1.19254032 0.97479839 

PV 
0.498991935 0.51209677 0.30645161 0.47983871 0.40221774 1.125 0.50705645 0.5766129 0.35383065 0.22479839 0.44758065 

GQTH 
1.441176471 0.29084967 0.38235294 0.40849673 0.95751634 0.88888889 0.94117647 0.77124183 1.15359477 0.29084967 1.20261438 

LVN 
1.529411765 0.82352941 1.00653595 1.03594771 1.52941176 1.05882353 1.46732026 1.41176471 1.00653595 1.44117647 0.41830065 
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Bảng 8 - 3.2: Phương sai 

 

T-TEST LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ 0 

       Test 0.064306745 0 

      PV 15.21388551 17.7986478 0 

     GQTH 3.560668242 4.36786867 0.62815419 0 

    LVN 2.910434939 3.56125273 0.47524661 0 0 

   TTN 0.00174751 0.05358716 8.96018087 3.34375598 2.55285443 0 

  LVĐL 0.697341038 0.45581438 11.9941689 5.49119001 4.52688347 0.56390244 0 

 LPCV 0.384818683 0.13996958 20.4740346 9.48405766 7.81077086 0.37044268 0.31347356 0 

         ACCEPT LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ TRUE 

       Test TRUE TRUE 

      PV FALSE FALSE TRUE 

     GQTH FALSE FALSE TRUE TRUE 

    LVN FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE 

   TTN TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE 

  LVĐL TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE 

 

TTN 
0.95751634 0.47058824 1.50653595 0.80065359 1.03594771 0.81045752 0.85294118 0.87908497 1.32352941 0.60457516 0.85294118 

LVĐL 
1.820261438 1.4379085 1.58496732 0.87908497 0.65359477 1.00653595 0.64379085 0.65359477 1.05882353 1.0751634 0.81045752 

LPCV 
1.015120968 0.45866935 0.62903226 0.89919355 0.64112903 0.93145161 0.86693548 0.82258065 0.56451613 0.44758065 1.08064516 
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LPCV TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE 

Bảng 9 - 3.3: Kiểm định T-test đối với khả năng lãnh đạo 
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T-TEST LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ 0 

       Test 0.216052158 0 

      PV 20.41399169 18.1190632 0 

     GQTH 11.85388231 9.50225386 0.00096351 0 

    LVN 15.32951716 12.7483936 1.01527921 1.17709352 0 

   TTN 0.538898887 0.89070423 9.24010019 11.6454459 13.1363636 0 

  LVĐL 1.534018489 1.86998794 2.62650293 2.4584121 4.5475273 0.43987823 0 

 LPCV 12.4992378 11.7513587 1.52806983 1.7302365 6.23991231 8.64365249 1.57266753 0 

         ACCEPT LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ TRUE 

       Test TRUE TRUE 

      PV FALSE FALSE TRUE 

     GQTH FALSE FALSE TRUE TRUE 

    LVN FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 

   TTN TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 

  LVĐL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE 

 LPCV FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 

Bảng 10 – 3.4: Kiểm định T-test đối với khả năng thích nghi 
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T-TEST LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ 0 

       Test 6.735461075 0 

      PV 9.861341214 39.0216312 0 

     GQTH 0.140398221 6.46643833 13.5020656 0 

    LVN 0.029151622 4.44079643 5.51793399 0.03777778 0 

   TTN 8.58982E-05 3.26278726 4.98545232 0.11111111 0.02087849 0 

  LVĐL 3.062350749 0.00394899 19.6182704 5.22739018 3.42167577 2.44397463 0 

 LPCV 0.451461966 12.5604023 8.28448276 0.0493619 0.18980103 0.37941134 10.5984421 0 

         ACCEPT LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ TRUE 

       Test FALSE TRUE 

      PV FALSE FALSE TRUE 

     GQTH TRUE FALSE FALSE TRUE 

    LVN TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE 

   TTN TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE 

  LVĐL FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 

 LPCV TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE 

Bảng 11 – 3.5: Kiểm định T-test đối với sự tự tin của nhân viên 
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T-TEST LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ 0 

       Test 0.280665888 0 

      PV 8.71875 9.38961563 0 

     GQTH 7.440980459 6.91768481 0.33120073 0 

    LVN 2.451715201 2.89479579 0.10354814 0.58119658 0 

   TTN 0.009508345 0.20581419 4.14964488 6.24864865 2.77717718 0 

  LVĐL 7.686959086 7.42167363 0.81854295 0.16300056 1.46700508 7.98702764 0 

 LPCV 0.70569517 1.52908605 3.16118421 7.05665507 1.69582636 0.25364373 8.496773 0 

         ACCEPT LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ TRUE 

       Test TRUE TRUE 

      PV FALSE FALSE TRUE 

     GQTH FALSE FALSE TRUE TRUE 

    LVN FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE 

   TTN TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE 

  LVĐL FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE 

 LPCV TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE 

Bảng 12 – 3.6: Kiểm định T-test đối với sự sang tạo của nhân viên 
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T-TEST LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ 0 

       Test 0.598629568 0 

      PV 21.14876761 13.0452489 0 

     GQTH 6.52564908 3.78151899 0.1662514 0 

    LVN 11.48215946 7.99931702 0.84583054 1.03380055 0 

   TTN 2.265976778 0.84974184 2.66530673 0.94754098 3.45654636 0 

  LVĐL 22.35830983 16.2896304 4.44498535 3.94061303 0.3845642 8.97496239 0 

 LPCV 35.43572511 25.4568305 4.66907199 5.14381863 0.2413372 9.56095747 0.2137701 0 

         ACCEPT LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ TRUE 

       Test TRUE TRUE 

      PV FALSE FALSE TRUE 

     GQTH FALSE FALSE TRUE TRUE 

    LVN FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 

   TTN FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 

  LVĐL FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE 

 LPCV FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE 

Bảng 13 – 3.7: Kiểm định T-test đối với tinh thần trách nhiệm của nhân viên 
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T-TEST LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ 0 

       Test 0.021527778 0 

      PV 9.525330396 8.77224255 0 

     GQTH 16.53732929 15.7636746 1.79847756 0 

    LVN 1.985796231 1.71890082 0.76622596 5.28001491 0 

   TTN 3.498110025 3.12449981 0.34634205 4.44615385 0.11227661 0 

  LVĐL 4.619870345 4.20924588 0.06505888 2.76819923 0.40646976 0.11550759 0 

 LPCV 10.65147783 9.81255791 0 3.62960355 1.53483225 0.70161883 0.13060776 0 

         ACCEPT LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ TRUE 

       Test TRUE TRUE 

      PV FALSE FALSE TRUE 

     GQTH FALSE FALSE FALSE TRUE 

    LVN FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE 

   TTN FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE 

  LVĐL FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 

 LPCV FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE 

Bảng 14 – 3.8: Kiểm định T-test đối với sự trung thành của nhân viên 
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T-TEST LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ 0.067790632 0 

      Test 12.65859064 8.69585112 0 

     PV 6.57172301 4.60809017 0.06925185 0 

    GQTH 0.041115855 0.00035123 4.27158967 3.68166742 0 

   LVN 0.018934132 0.09713784 7.91028441 6.58014572 0.09045383 0 

  TTN 13.7833845 9.84505392 1.91019374 0.82760596 8.05263158 14.0223193 0 

 LVĐL 12.59375 9.20106383 0.19829879 0.00745994 7.83025048 13.002319 1.28918087 0 

LPCV 0.067790632 0 

      
         ACCEPT LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ TRUE 

       Test TRUE TRUE 

      PV FALSE FALSE TRUE 

     GQTH FALSE FALSE TRUE TRUE 

    LVN TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE 

   TTN TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE 

  LVĐL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 

 LPCV FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE 

Bảng 15 – 3.9: Kiểm định T-test đối với khả năng chịu áp lực cao trong công việc 
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T-TEST LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ 0 

       Test 0.063693001 0 

      PV 21.03153135 24.9412076 0 

     GQTH 7.197095759 8.76233599 0.34084385 0 

    LVN 9.047335918 10.5892636 0.03847173 0.3845642 0 

   TTN 0.013258275 0.09744068 12.4294402 7.15346535 8.26826755 0 

  LVĐL 7.547667923 9.21608602 0.36473117 0 0.40646976 7.70255864 0 

 LPCV 3.755992913 5.0488838 7.01017651 3.0989379 5.79885563 3.37801923 3.27123836 0 

         ACCEPT LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ TRUE 

       Test TRUE TRUE 

      PV FALSE FALSE TRUE 

     GQTH FALSE FALSE TRUE TRUE 

    LVN FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE 

   TTN TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE 

  LVĐL FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE 

 LPCV FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 

Bảng 16 – 3.10: Kiểm định T-test đối với khả năng lạc quan của nhân viên 
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T-TEST LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ 0 

       Test 0.12707158 0 

      PV 15.38494817 19.2234175 0 

     GQTH 0.182189346 0.47913619 6.42794174 0 

    LVN 3.493155576 4.61659916 0.53515919 1.96747352 0 

   TTN 0.012841548 0.1369245 7.90761409 0.08472589 2.7247156 0 

  LVĐL 6.166168459 7.63634612 0.01388596 4.00795995 0.40646976 4.95541838 0 

 LPCV 4.710784314 6.71286765 3.98878293 3.08012263 0.49543544 3.85153643 2.90922102 0 

         ACCEPT LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ TRUE 

       Test TRUE TRUE 

      PV FALSE FALSE TRUE 

     GQTH TRUE TRUE FALSE TRUE 

    LVN FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE 

   TTN TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE 

  LVĐL FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE 

 LPCV FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE 

Bảng 17 – 3.11: Kiểm định T-test đối với sự cầu tiến của nhân viên 
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T-TEST LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ 0 

       Test 0.107126932 0 

      PV 20.92388436 19.2234175 0 

     GQTH 11.14338773 10.4444904 0.2619076 0 

    LVN 5.012326479 4.33558783 0.23908075 0.48469602 0 

   TTN 1.626757116 1.12665383 8.03584871 8.4379562 1.64146255 0 

  LVĐL 1.40656112 0.96072236 5.47172943 5.53110048 1.33448773 0 0 

 LPCV 17.23766816 15.5232214 0.04502436 0.54728358 0.2069686 9.17075014 6.86398118 0 

         ACCEPT LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ TRUE 

       Test TRUE TRUE 

      PV FALSE FALSE TRUE 

     GQTH FALSE FALSE TRUE TRUE 

    LVN FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE 

   TTN FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 

  LVĐL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE 

 LPCV FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE 

Bảng 18 – 3.12: Kiểm định T-test đối với tinh thần ham học hỏi của nhân viên 
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T-TEST LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ 0 

       Test 0.488313008 0 

      PV 14.93570742 26.0724885 0 

     GQTH 1.192044493 2.95000789 2.9197077 0 

    LVN 5.041442953 9.73273239 0.50433998 1.16532258 0 

   TTN 1.707880783 3.99701195 2.7863874 0.02552553 1.03184804 0 

  LVĐL 5.796967314 10.3071608 0.03530974 1.66810967 0.17080378 1.54562323 0 

 LPCV 0.323752156 0.01472842 22.8998186 4.42908067 14.8640484 6.00798024 16.0565275 0 

         ACCEPT LĐ Test PV GQTH LVN TTN LVDL LPCV 

LĐ TRUE 

       Test TRUE TRUE 

      PV FALSE FALSE TRUE 

     GQTH FALSE FALSE FALSE TRUE 

    LVN FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE 

   TTN FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE 

  LVĐL FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE 

 LPCV TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 

Bảng 19 – 3.13: Kiểm định T-test đối với nhu cầu quyền lực của nhân viên 
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Từ d  liệu của bảng 3.1 cho thấy các hoạt động nhân sự có mức độ ảnh hưởng khác 

nhau đến việc phát hiện năng lực tiềm ẩn của nhân viên. Mỗi phương pháp tỏ ra hiệu 

quả trong việc phát hiện năng lực này nhưng lại tỏ ra kém hiệu quả trong việc phát 

hiện năng lực khác.  Có phương pháp lại tỏ ra hiệu quả trong việc phát hiện được 

nhiều năng lực tiềm ẩn hơn so với các phương pháp khác. V   ụ phương pháp phỏng 

vấn luôn có giá trị trung bình (mean) lớn hơn 3.  t ong khi các phương pháp còn lại 

trong quy trình tuyển dụng truyền thống đều  ao động lớn trong khoảng nhỏ hơn 3.0 

và lớn  hơn 3. . Như đ  t  nh  ày ở trên, nhóm nghiên cứu đ   ử lý số liệu đối với các 

phương pháp t ong hệ thống tuyển dụng và đào tạo truyền thống dựa trên mẫu là 32 và 

đối với các phương pháp t ong hệ thống đánh giá năng lực trong quy trình tuyển dụng 

với mẫu là 18. 

Đối với việc phát hiện khả năng l nh đạo của ứng vi n th  phương pháp phỏng vấn tỏ 

ra hiệu quả nhất khi có giá trị trung bình lớn nhất (4.22) vượt trội so với các phương 

pháp khác mà có các giá trị trung bình gần bằng nhau như phương pháp lọc đơn 

(3.38), Test (3.31) và luân phiên công việc (3.21).  o đó có khả năng các phương 

pháp này có hiệu quả gần tương đương nhau t ong việc phát hiện năng lực l nh đạo 

của ứng viên. Dựa vào kết quả kiể  định T-test ở bảng 3.3 cho thấy cả  a phương 

pháp này đều có kết quả TRUE  o đó có hiệu quả ngang nhau trong việc phát hiện 

năng lực l nh đạo của nh n vi n. Đối với các phương pháp t ong hệ thống đánh giá 

năng lực, từ kết quả của bảng 3.1 và 3.3 cho thấy rằng các phương pháp Giải quyết 

tình huống và làm việc nhóm có giá trị trung bình mean gần tương đương nhau lần 

lượt là 3.83 và 4, cùng với đó đều cho kết quả T-test là TRUE với nhau.  o đó hai 

phương pháp này có hiệu quả ngang nhau trong việc phát hiện năng lực l nh đạo của 

ứng vi n. Tương tự 2 phương pháp thuyết trình nhóm (3.39) và làm việc độc lập 

(3.06) có hiệu quả tương đương nhau khi đều cho ra kết quả TRUE với nhau trong 

kiể  định T-test. Hơn n a, kiể  định T-test cho phép kiể  định mức độ hiệu quả của 

các phương pháp với số mẫu nghiên cứu khác nhau.  o đó, có thể dễ dàng nhận thấy 
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các phương pháp Lọc đơn, Test, Thuyết trình nhóm, Làm việc độc lập và Luân phiên 

công việc đều có hiệu quả tương đương nhau t ong việc phát hiện năng lực l nh đạo 

của nh n vi n khi đều cho ra kết quả T-test là TRUE với nhau. Từ kết quả bảng 3.1 và 

3.3, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng để phát hiện năng lực l nh đạo của ứng viên các 

phương pháp phỏng vấn, giải quyết tình huống và làm việc nhóm tỏ ra hiệu quả hơn 

so với các phương pháp còn lại. 

Sử  ụng phương pháp ph n t ch và kiể  chứng tương tự đối với việc phát hiện 10 

năng lực tiề  ẩn còn lại nhó  nghi n cứu đ  thu được kết quả thứ tự hiệu quả của các 

phương pháp t ong hoạt động nh n sự như  ảng 3.14  ưới đ y   

Các năng lực ch m Thứ tự hiệu quả của các phương pháp 

Định vị 

bản th n 

 hả năng l nh 

đạo, quản lý 

 hỏng vấn = Giải quyết t nh huống = Là  việc nhó  

Lọc đơn = Test = Thuyết t  nh nhó  = Là  việc độc 

lập = Lu n chuyển c ng việc  

   hả năng 

thích nghi 

Là  việc nhó  

 hỏng vấn = Giải quyết t nh huống 

Lu n phi n c ng việc 

Lọc đơn = Test = Thuyết t  nh nhó  = là  việc độc 

lập 

Sự tự tin 

 hỏng vấn 

Lọc đơn = Giải quyết t nh huống = Là  việc nhó  = 

Thuyết t  nh nhó  = Lu n phi n c ng việc 

Test = Là  việc độc lập 

Đặc tính 

cá nhân 
Sự sáng tạo 

 hỏng vấn = Giải quyết t nh huống = Là  việc nhó  

= Là  việc độc lập 

Lọc đơn = Test = Thuyết t  nh nhó  = Lu n chuyển 

c ng việc 
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Các năng lực ch m Thứ tự hiệu quả của các phương pháp 

Tinh thần t ách 

nhiệ  

Là  việc nhó  = Là  việc độc lập = Lu n chuyển 

c ng việc 

 hỏng vấn  = Giải quyết t nh huống 

Lọc đơn = Test 

Thuyết t  nh nhó  

Sự t ung thành 

Giải quyết t nh huống 

 hỏng vấn = Là  việc nhó  = Thuyết t  nh nhó  = 

Là  việc độc lập = Lu n chuyển c ng việc 

Lọc đơn = Test 

   hả năng chịu 

áp lực cao 

t ong c ng việc 

Là  việc độc lập 

 hỏng vấn = Giải quyết t nh huống = Lu n chuyển 

c ng việc 

Lọc đơn = Test = Là  việc nhó  = Thuyết t  nh 

nhóm 

T nh cách lạc 

quan 

  hỏng vấn = Giải quyết t nh huống = Là  việc nhó  

= Là  việc độc lập 

Lu n phi n c ng việc 

Lọc đơn = Test = Thuyết t  nh nhó  

Động lực 

thúc đẩy 

  Sự cầu tiến 

 hỏng vấn = Là  việc nhó  = Là  việc độc lập 

Lu n phi n c ng việc 

Lọc đơn = Test = Giải quyết t nh huống = Thuyết 

trình nhóm 

 Ha  học hỏi 

Lọc đơn = Test 

 hỏng vấn = Giải quyết t nh huống = Là  việc nhó  

= Lu n phi n c ng việc 

Thuyết t  nh nhó  = Là  việc độc lập 
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Các năng lực ch m Thứ tự hiệu quả của các phương pháp 

 Nhu cầu quyền 

lực 

 hỏng vấn = Là  việc nhó  = Là  việc độc lập 

Lọc đơn = Test = Lu n chuyển c ng việc 

Giải quyết t nh huống = thuyết t  nh nhó  

Bảng 20 – 3.14: Thứ tự hiệu quả của các phương pháp nh n sự phát hiện các 

năng lực tiềm ẩn 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.14 đ  chỉ  a được thứ tự hiệu quả của các hoạt động nhân 

sự trong việc phát hiện mỗi năng lực tiềm ẩn của nhân viên. Dựa vào đó các  oanh 

nghiệp có thể  ác định được nên chú trọng sử dụng nh ng phương pháp nào nhằm 

phát hiện được nh ng năng lực tiềm ẩn của nhân viên mà phù hợp với yêu cầu của 

nh ng doanh nghiệp đó. V   ụ, doanh nghiệp nào mong muốn tuyển nhân viên cần 

phải có khả năng th ch nghi và tinh thần trách nhiệ  cao để phù hợp với đ c thù công 

việc của doanh nghiệp đó th  n n ch  t ọng vào công tác phỏng vấn, sử dụng phương 

pháp làm việc nhóm, và giải quyết tình huống trong hoạt động tuyển dụng nhân sự. 

Hay nói cách khác các doanh nghiệp có thể sử dụng kết quả ở bảng 3.14 như là “ ộ 

tiêu chí phát hiện năng lực tiềm ẩn của con người” nhằm có thể đánh thức và phát huy 

được hết năng lực của nhân viên từ đó  oanh nghiệp có thể sử dụng nh n vi n đạt hiệu 

quả cao nhất trong quá trình làm việc. 

Từ kết quả phân tích d  liệu cũng có thể thấy được tiề  năng và sự hiệu quả của các 

phương pháp t ong hệ thống đánh giá năng lực nhân viên (Assessment Center) trong 

việc phát hiện năng lực tiềm ẩn của nhân viên. M c  ù có đến 14/32 nhà quản lý tham 

gia khảo sát chưa  iết đến hệ thống này nhưng sau khi sử dụng kiể  định T-test nhóm 

nghiên cứu đ  nhận thấy được tiề  năng của hệ thống khi cho ra kết quả hiệu quả 

tương đương và còn vượt trội hơn so với nh ng phương pháp nh n sự truyền thống. 

Ví dụ như phương pháp giải quyết tình huống và làm việc nhó  lu n đạt kết quả cao 

trong việc phát hiện các năng lực tiềm ẩn trong bảng 3.14.  o đó, các  oanh nghiệp 
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nên tìm hiểu và chú trọng ứng dụng các phương pháp t ong hệ thống đánh giá năng 

lực trong quá trình tuyển dụng nhằm có thể phát hiện được năng lực tiềm ẩn của ứng 

viên ngay trong quá trình tuyển dụng từ đó có thể bố trí công việc phù hợp và đào tạo 

đ ng hướng để phát huy được hết năng lực của ứng vi n đó. Nhờ đó  à góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.   

3.3. Các kết quả khác  

Qua các kết quả khảo sát thu được, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng các hoạt động 

phát triển động lực đóng góp quan t ọng tới việc giúp phát hiện năng lực tiềm ẩn của 

nhân viên, đ c biệt là các yếu tố thuộc về động lực chìm. Các chính sách về lương 

thưởng, chế độ đ i ngộ nhân viên; chú trọng đào tạo các lớp kế cận; trao t ng các danh 

hiệu, vinh danh cho các cá nhân xuất sắc đạt tỉ lệ đồng thuận rất cao từ nh ng nhà 

quản lý tham gia trả lời khảo sát. Gần như 100% nh ng người được hỏi đều đánh giá 

các hoạt động này đóng góp quan t ọng và vô cùng quan trọng vào việc phát hiện năng 

lực chìm của nhân viên. Kết quả này được thể hiện trong các sơ đồ 3.4; 3.5 và 3.6 

 ưới đ y.  

 

 

Hoàn toàn đồng ý 
 

 

Đồng ý 

 

Phân vân 

 

 h ng đồng ý 

 

Hoàn toàn không 

đồng ý 
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H nh 13 – 3.4: Phát triển hệ thống lương, thưởng, các h nh thức đãi ngộ giúp 

phát hiện năng lực tiềm ẩn 

 

 

Hoàn toàn đồng ý 

 

Đồng ý 

 

Phân vân 

 

 h ng đồng ý 

 

Hoàn toàn không 

Đồng ý 

 
 

H nh 14 – 3.5: Đào tạo lớp kế cận giúp phát hiện năng lực tiềm ẩn của nhân viên 

 

 

Hoàn toàn đồng ý 
 

 

Đồng ý 

 

Phân vân 

 

 h ng đồng ý 

 

Hoàn toàn không 

đồng ý 

 

H nh 15 – 3.6: Tổ chức trao tặng danh hiệu, vinh danh giúp phát hiện năng lực 

tiềm ẩn của nhân viên 
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H nh 16 – 3. : Biểu đồ thống kê phần trả lời phỏng vấn 

Ngoài ra kết quả khảo sát cũng cho thấy các hoạt động đào tạo trên thực tế đ  góp 

phần không nhỏ trong việc phát hiện, phát huy nh ng năng lực tiềm ẩn của nhân viên. 

Hơn   % các nhà quản lý tham gia khảo sát trả lời rằng các khóa học mà doanh 

nghiệp họ tổ chức đều giúp nhân viên ngoài việc nâng cao chuyên môn còn có thể 

tăng cường được các kỹ năng  ề  khác. Đa số họ đều đồng ý rằng các khóa học của 

doanh nghiệp họ giúp họ phát hiện được năng lực tiềm ẩn của nhân viên. Bên cạnh các 

hoạt động tuyển dụng, các doanh nghiệp cũng n n ch  ý tới các hoạt động liên quan 

đến đào tạo, hoạt động phát triển động lực nhằm phát hiện và phát huy các năng lực 

tiềm ẩn của nhân viên hiệu quả nhất.  
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CHƯƠNG 4 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔNG THỂ 

CỦA CON NGƯỜI CHO DNNVV VIỆT NAM 

 

4.1. Quá trình phát triển năng lực tiềm ẩn của con người 

Bài nghiên cứu đ  t  nh  ày về vấn đề phát triển năng lực tổng thể của con người và 

t ong đó nhấn mạnh tới vấn đề phát hiện các năng lực tiềm ẩn. Vấn đề ở đ y đ t ra là 

làm sao đưa được vấn đề phát hiện năng lực tiềm ẩn vào vấn đề phát triển năng lực 

tổng thể một cách hợp lý và quan trọng là có tính ứng dụng cho DNNVV Việt Nam. 

Vì vậy, từ quá trình nghiên cứu độc lập và tham khảo ý kiến chuyên gia, nhóm nghiên 

cứu đưa  a ý tưởng về quá trình phát triển năng lực tiềm ẩn của con người. 

 
Hình 17 - 4.1: Quá trình phát triển năng lực tiềm ẩn 
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Quá t  nh được trình bày ở trên gồ  2 giai đoạn (1) phát hiện và phát triển mới và (2) 

phát triển liên tục và phát hiện mới. Yêu cầu đòi hỏi của doanh nghiệp ở đ y là phải 

tiến hành liên tục quá trình này từ nă  này qua nă  khác và  ẫn đến một hệ quả là 

năng lực tổng thể của nhân viên sẽ được nâng ngày một cao (qua việc phát hiện và 

n ng cao các năng lực tiềm ẩn). 

Từ quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu nhận thấy các DNNVV có thể tự tiến hành 

đào tạo và phát triển nhân viên của mình theo mô hình quản trị nhân sự truyền thống 

(đ  n u) ho c thu  các đơn vị đào tạo thực hiện công tác này giúp mình với nh ng 

phương pháp hiện đại hơn.  o đó, vấn đề phát triển khi đ  phát hiện được thực sự 

không phải là nút thắt của vấn đề.  

Vấn đề thực sự ở đ y là việc phát hiện nh ng năng lực tiềm ẩn còn chưa được bộc lộ 

ra của một nhân viên/ứng viên. Vì thế, nhóm nghiên cứu đi vào t ọng tâm là giải pháp 

cho việc phát hiện năng lực tiềm ẩn. 

Từ kết quả phân tích ở chương 3, nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy mức độ hiệu quả 

của quy trình tuyển dụng trong việc phát hiện năng lực chìm của ứng vi n.  o đó 

nhóm xin tập trung vào việc là   õ các phương pháp t ong phần tuyển dụng, đ c biệt 

là 3 phương pháp  (1) Phỏng vấn, (2) giải quyết tình huống và (3) làm việc, thảo lu n 

nhóm. 

4.2. Giải pháp 1: Phỏng vấn. 

Như kết quả phân tích ở chương 3, phương pháp phỏng vấn rất có tiề  năng t ong 

việc phát hiện năng lực ẩn của ứng viên (đều đứng thứ 1 ho c 2).  o đó, nhó  tác giả 

sẽ thảo luận một số phương pháp pháp phỏng vấn có thể được sử dụng đồng thời đưa 

ra bảng câu hỏi đề xuất nhằm phát hiện từng năng lực đ  n u. 

Các học thuyết quản trị học hiện đại chắt lọc và đưa  a  ột số phương pháp thường 

được sử dụng trong phỏng vấn tuyên dụng. Trong khuôn khổ bài nghiên cứu, nhóm 
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tác giả tham khảo quan điểm của công ty tuyển dụng HR Việt Na  để có được cái 

nh n  ác đáng hơn về công tác phỏng vấn tuyển dụng trong hoàn cảnh đ c thù của 

doanh nghiệp Việt Nam. 

Các phương pháp được HR Việt Na  đưa  a là  

 Phỏng vấn hội đồng 

 Phỏng vấn căng thằng. 

 Phỏng vấn mô tả hành vi 

 Phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tìm hiểu th   và đánh giá cao  a phương pháp phỏng 

vấn thường được sử dụng trên thế giới: 

 Phỏng vấn năng lực 

 Phỏng vấn tình huống 

 Phỏng vấn gián tiếp 

(Robert L. Mathis và John H. Jackson, “Hu an Resou ce Manage ent”, 13
th

 Edition, 

2011) 

Trong khuôn khổ bài nghiên cứu, nhóm tác giả kh ng đi s u vào ph n t ch từng 

phương pháp  à đi s u vào việc ph n t ch và đưa  a  ộ câu hỏi sử dụng trong phỏng 

vấn  à qua đó có thể giúp các nhà tuyển dụng phát hiện năng lực chìm của ứng viên 

ho c các nhà quản lý nhân sự phát hiện năng lực ch   t ong con người mỗi nhân viên 

của họ. 



84 

 

 

Sau đ y là  ộ câu hỏi đề xuất của nhóm tác giả. 

Các năng lực chìm Câu hỏi dùng cho phỏng vấn 

 

Đánh giá 

(1-5) 

Định vị 

bản thân 

Khả năng 

l nh đạo, 

quản lý 

Bạn từng trải qua nh ng vị t   l nh đạo, quản 

lý nào? 

 

 hong cách l nh đạo/quản lý của bạn có thể 

được tóm tắt như thế nào? 

 

Bạn học được gì từ nh ng người cùng làm 

việc với nhóm của   nh t ước đ y? 

 

Thành tựu ấn tượng nhất mà bạn có khi làm 

công việc đứng đầu và quản lý một nhóm là 

gì? 

 

Hãy cho tôi biết một kinh nghiệm khi nhóm 

của bạn quản lý g p một trở ngại lớn. 

 

Khả năng 

thích nghi 

Hãy cho tôi biết một biến cố từng xảy ra mà 

bạn buộc phải thích nghi với nó. 

 

Bạn đang  ần quen với vị trí công việc nhưng 

đội t ưởng của bạn được thay bằng một người 

mới, bạn sẽ ứng phó với tình huống này ra 

sao? 

 

Bạn có sẵn sàng nếu công ty luân chuyển bạn  
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Các năng lực chìm Câu hỏi dùng cho phỏng vấn 

 

Đánh giá 

(1-5) 

sang một vị trí phải làm việc ở xa? 

Bạn có sẵn sàng làm việc thêm giờ để đáp ứng 

nhu cầu cấp thiết của công việc không? 

 

Sự tự tin 

Ưu điể /nhược điểm lớn nhất của bạn là gì?  

Hãy mô tả cho tôi một sự kiện mà bạn thể hiện 

được sự tự tin của   nh và đạt kết quả tốt. 

 

Bạn có cho rằng   nh đ  là  tốt nh ng công 

việc t ước đ y kh ng? 

 

Liệu bạn thực sự tin rằng bạn phù hợp với 

công việc này? 

 

Đặc tính 

cá nhân 

Sự sáng 

tạo 

Bạn có phải là người nhiều ý tưởng không? 

Nếu có hãy cho tôi biết về một số ý tưởng bạn 

t   đắc. 

 

Hãy mô tả một sáng kiến trong công việc mà 

bạn từng áp dụng và hiệu quả nó mang lại. 

 

Bạn đánh giá điều gì quan trọng hơn  sự linh 

hoạt hay một quy trình? 

 

Bạn đ   ao giờ có một việc là  đột phá, 

kh ng đi theo nguy n tắc của công việc chưa? 
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Các năng lực chìm Câu hỏi dùng cho phỏng vấn 

 

Đánh giá 

(1-5) 

Nếu có, hãy mô tả nó. 

Tinh thần 

trách 

nhiệm 

Bạn từng trải qua nh ng vị t   l nh đạo, quản 

lý nào? 

 

Hãy chia sẻ một công việc/nhiệm vụ bạn từng 

làm mà ở đó đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao. 

 

Hãy cho biết một việc làm mà ở đó tinh thần 

trách nhiệm của bạn đ   ang lại lợi ích/gây ra 

hậu quả. 

 

Theo bạn, mỗi thành viên của công ty có trách 

nhiệm với nh ng đối tượng nào? 

 

Sự trung 

thành 

Tại sao bạn rời bỏ công việc t ước đ y?  

Bạn dự định sẽ làm việc cho chúng tôi bao lâu 

nếu được nhận vào vị trí này? 

 

Hãy chia sẻ quan điểm của mình khi bạn buộc 

phải chọn gi a lợi ích của mình và lợi ích của 

toàn công ty? 

 

Công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn và có thể 

phải nợ lương nh n vi n t ong  ột thời gian, 

bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? 
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Các năng lực chìm Câu hỏi dùng cho phỏng vấn 

 

Đánh giá 

(1-5) 

  Khả năng 

chịu áp 

lực  

Nh ng đ c điểm nào của công việc gây áp lực 

nhất cho bạn? 

 

Công việc có áp lực nhất mà bạn từng làm là 

gì? 

 

Hãy cho tôi biết phương pháp của bạn để vượt 

qua áp lực công việc? 

 

Bạn cho rằng áp lực công việc mang lại tác 

động tiêu cực và tích cực như thế nào? 

 

Tính cách 

lạc quan 

Mức độ xảy ra stress của bạn như thế nào? 

Nh ng nguyên nhân chính là gì? 

 

Bạn ý thức thế nào về sự ảnh hưởng tinh thần 

lạc quan/bi quan tới công việc? 

 

Bạn thường là  g  để gi  được tinh thần lạc 

quan và tránh xa sự bi quan tiêu cực? 

 

Động lực 

thúc đẩy 

  Sự cầu 

tiến 

Bạn có dự định tham gia khóa học nào trong 

tương lai gần không? 

 

Công việc  ơ ước của bạn là gì?  

Hãy cho tôi biết dự định của bạn về việc tự  



88 

 

 

Các năng lực chìm Câu hỏi dùng cho phỏng vấn 

 

Đánh giá 

(1-5) 

n ng cao năng lực làm việc của của bạn thân. 

Điều g  th c đẩy bạn nhiều hơn   ột công 

việc nhiều tiền hơn hay  ột công việc có môi 

t ường làm việc tốt hơn? 

 

 Ham học 

hỏi 

Bạn có dự định tham gia khóa học nào trong 

tương lai gần không? 

 

C ng ty có ch nh sách đào tạo nhân viên, nếu 

được tuyển vào, bạn kỳ vọng g  vào điều này? 

 

Bạn có thói quen đọc sách không? Nếu có, bạn 

hay đọc nh ng loại sách nào? 

 

 Nhu cầu 

quyền lực 

Bạn từng trải qua nh ng vị t   l nh đạo, quản 

lý nào? 

 

Thăng tiến và có vị t   cao hơn, nhiều quyền 

hạn hơn có ý nghĩa g  đối với bạn? 

 

Điều g  th c đẩy bạn nhiều hơn  quyền lực hay 

sự tự do trong công việc? 

 

Bảng 21 – 4.1: Bảng c u hỏi sử dụng trong phỏng vấn để phát hiện năng lực ch m 

của ứng viên 
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Khi tiến hành phỏng vấn tuyển dung (ho c phỏng vấn đánh giá nh n vi n), các  oanh 

nghiệp dựa vào bộ câu hỏi như t  n và áp  ụng phương pháp phỏng vấn phù hợp (nêu 

t ước đó). Sau đó, t ong quá t  nh phỏng vấn, các phỏng vấn viên sử dụng nghiệp vụ 

chuyên môn về quản trị nhân sự của   nh để đưa  a đánh giá về năng lực của ứng viên  

và cho điểm theo thang từ 1 đến   tương ứng với các mức độ:  

1 = rất hạn chế, 2 = hạn chế, 3 = trung bình, 4 = tốt, 5 = rất tốt .  

Từ đó, nhà tuyển dụng ho c quản lý nhân sự sẽ có nh ng nhận định đ ng đắn hơn về 

năng lực ẩn của ứng viên. 

Lưu ý   ộ câu hỏi t  n được xây dựng để đánh giá toàn  iện 11 năng lực tiềm ẩn trong 

bài nghiên cứu. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh từng doanh nghiệp, từng vị trí công việc 

mà các nhà nhân sự cần linh hoạt sử dụng từng hạng mục trong bộ câu hỏi để tránh 

làm lãng phí thời gian, công sức cũng như giảm hiệu quả của cuộc phóng vấn (nếu 

làm máy móc sẽ rất mất thời gian, qua đó giảm chất lượng câu trả lời của ứng viên, 

chất lượng đánh giá từ người phỏng vấn, dẫn tới giảm chất lượng phỏng vấn nói 

chung. 

4.3. Giải pháp 2: Giải quyết tình huống, làm việc, thảo luận 

nhóm 

Như kết quả phân tích ở chương 3, sử dụng phương pháp t ung t   đánh giá là có 

tiề  năng hiệu quả rất lớn trong việc phát hiện năng lực ẩn của ứng vi n.  o đó, 

nhóm tác giả sẽ thảo luận một số phương pháp được sử dụng trong hệ thống trung tâm 

đánh giá có thể áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

 hương pháp sử dụng tình huống thực tế và làm việc, thảo luận nhó  đang tỏ ra mang 

lại hiệu quả lớn nhất trong việc phát hiện các năng lực chìm. Tuy nhi n, cũng  ựa vào 

ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý nhân sự th  phương pháp này nếu thực hiện 
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bài bản thì rất tốn kém nguồn lực. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đưa  a hai đề xuất như 

sau: 

Thứ nhất, các doanh nghiệp sẽ áp dụng những phương pháp này khi cần tuyển một số 

lượng các ứng viên thực sự yêu cầu cao về năng lực như các trưởng nhóm, quản lý, 

lãnh đạo cấp trung trở lên. 

Thứ hai, các doanh nghiệp có thể áp dụng một phần hai phương pháp này  ằng cách 

lồng ghép các tình huống thực tế vào phần phỏng vấn để lấy câu trả lời nhanh c a 

ứng viên, hoặc áp dụng phương pháp phỏng vấn nhóm rồi đưa cho các ứng viên thảo 

lu n một tình huống cụ thể và quan sát hành vi c a ứng viên.  

Khi cho ứng viên giải quyết tình huống thực tế ho c làm việc nhóm, các doanh nghiệp 

nên xây dựng và đưa  a 1 số ti u ch  để quan sát hành vi của ứng vi n. Sau đó các 

quan sát viên sẽ dựa vào mức độ thể hiện của ứng vi n để đánh giá, cho điểm theo 

thang từ 1 đến   tương ứng với các mức độ:  

1 = rất hạn chế, 2 = hạn chế, 3 = trung bình, 4 = tốt, 5 = rất tốt. 

Từ đó, các nhà nhân sự sẽ có nh ng nhận định đ ng đắn hơn về năng lực ẩn của ứng 

viên.  

Nhóm nghiên cứu lấy ví dụ một số biểu hiện của năng lực chìm mà kết quả phân tích 

cho thấy là phương pháp giải quyết tình huống/ làm việc nhóm phát hiện được tốt 

nhất. Cụ thể như sau  

Phương 

pháp 

Năng lực chìm Các tiêu chí Đánh giá 

(1-5) 

Giải quyết 

tình huống 

Khả năng quản lý, 

l nh đạo 

Khả năng tiếp nhận và xử lý thông 

tin tốt 

 

Các giải pháp đưa  a  ang t nh  ài  
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Phương 

pháp 

Năng lực chìm Các tiêu chí Đánh giá 

(1-5) 

hạn, có tầm nhìn 

Cách truyền tải/ thuyết trình nội 

dung thuyết phục 

 

Nhìn nhận vấn đề  ưới bức tranh 

tổng thể, chiến lược 

 

Sự sáng tạo Các giải pháp thể hiện sự sáng tạo  

Nhìn nhận vấn đề  ưới nhiều góc 

độ khác nhau 

 

Làm việc/ 

thảo luận 

nhóm 

Khả năng l nh 

đạo, quản lý 

Đưa  a định hướng làm việc, giải 

quyết vấn đề của nhóm 

 

Nắm bắt tiến độ làm việc cả nhóm  

Tổng hợp và phát triển ý kiến 

chung của cả nhóm 

 

Có thể nhắc nhở nhóm nếu đi sa đà 

quá vào chi tiết, dẫn nhóm quay trở 

lại điểm mấu chốt của vấn đề 

 

Dẫn nhóm quay trở lại điểm mấu 

chốt của vấn đề 

 

Tinh thần trách 

nhiệm 

Cùng hướng đến một mục tiêu 

chung 

 

Hỗ trợ các thành viên trong nhóm 

hết sức có thể 

 

Chủ động lắng nghe và bổ sung cho 

các thành viên khác 

 

Chủ động dừng lại suy nghĩ cũng  
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Phương 

pháp 

Năng lực chìm Các tiêu chí Đánh giá 

(1-5) 

như n u  a ý kiến của mình 

Khả năng th ch 

nghi 

Bảo vệ được quan điểm của mình 

một cách thuyết phục khi được 

phản biện 

 

Sẵn sàng suy nghĩ lại từ đầu và đưa 

ra giải pháp mới nếu giải pháp hiện 

tại kh ng đ ng 

 

Sự sáng tạo Đưa  a nh ng ý tưởng sáng tạo  

Nhìn nhận vấn đề theo nhiều khía 

cạnh khác nhau 

 

Có nh ng phản biện sâu sắc, đắt giá  

Tính cách lạc 

quan 

Động viên các thành viên khác khi 

nhó  đi vào  ế tắc trong việc tìm 

ra giải pháp chung 

 

Chủ động đưa  a nh ng hướng giải 

quyết mới 

 

Tìm kiế  các cơ hội trong khó 

khăn 

 

Sự cầu tiến  hi đ  có giải pháp chung, tiếp tục 

đóng góp ý kiến để bài hoàn thiện 

hơn 

 

Chủ động lắng nghe phản biện từ 

các thành vi n và đưa  a ý kiến 

đóng góp 

 

Bảng 22 – 4.2: Giải pháp ứng dụng phương pháp giải quyết tình huống/ làm 

việc nhóm với các năng lực tiềm ẩn 
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T  n đ y là  ột số ti u ch  đề xuất của nhóm  nhằm giúp các doanh nghiệp lồng ghép 

vào quá trình tuyển dụng để phát hiện năng lực chìm của ứng vi n. Để xem mức độ 

hiệu quả các các tiêu chí này, nhóm sẽ sử dụng mô hình Test dự đoán như nhó  đ  

trình bày ở mục 3.1.2. 

Nh ng giải pháp này được đưa  a và đi theo t  nh tự như t ong hình 3.1 –  hương 

pháp nghiên cứu. Nh ng phương pháp này đ  được thảo luận cùng các chuyên gia 

t ong lĩnh vực quản trị nhân sự để từ đó đưa  a nh ng điều chỉnh phù hợp và sản phẩm 

cuối cùng được trình bày trong báo cáo này. Trên thực tế, nh ng giải pháp đưa  a cần 

được kiểm tra tính khả thi trong thực tế; tuy nhiên, trong khuôn khổ báo cáo này, các 

tác giả chưa thực hiện được công việc này và kỳ vọng rằng thời gian tới có thể đưa 

nh ng giải pháp này vào kiể  định tính thuyết phục cũng như t nh khả dụng để từ đó 

đi vào áp  ụng thực tiễn như nh ng gì mục tiêu của nghiên cứu đ t ra. 

4.4. Khuyến nghị bổ sung cho DNNVV Việt Nam 

Ngoài đề xuất giải pháp đ  n u, nhó  nghi n cứu cũng nhận thấy một số khuyến nghị 

cần được DNNVV Việt Na  lưu t   để phát triển năng lực tổng thể con người. 

Từ kết quả của nghiên cứu có được ở chương 2 và chương 3, nhó  nghi n cứu đưa  a 

một số khuyến nghị cho DNNVV Việt Na  để th c đẩy vấn đề phát triển năng lực 

tổng thể của con người trong doanh nghiệp. 

 

 Khuyến nghị riêng cho lãnh đạo DNNVV Việt Nam. 

Kết quả của phần phỏng vấn chuyên sâu cho thấy rằng hiểu biết hạn chế của l nh đạo 

doanh nghiệp về vấn đề phát triển năng lực tổng thể và đ c biệt là năng lực tiềm ẩn 

của nh n vi n đang là  ào cản lớn đối với vấn đề này. 

Vì thế, các cấp l nh đạo, quản lý của DNNVV Việt Nam cần chủ động hơn n a trong 

việc tiếp thu tri thức mới trong vấn đề này để có thể có nh ng chiến lược phù hợp cho 

DN của mình. 
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Đồng thời, với vai trò của l nh đạo doanh nghiệp nh ng con người này nên có sự chủ 

động trong việc khuyến khích nhân viên của mình trong việc tích cực, chủ động tiếp 

thu, ứng dụng tri thức mới trong vấn đề này. 

 

 Khuyến nghị về mặt tài chính 

Như đ  t  nh  ày ở chương 2, nh ng khó khăn về m t tài ch nh cũng là  ào cản không 

nhỏ đối với DNNVV Việt Nam vì tính chất của các DNNVV Việt Nam là nh ng 

doanh nghiệp không có tiềm lực tài chính mạnh. Vì thế, việc đầu tư cho nh ng hoạt 

động phát triển năng lực tiềm ẩn của nhân viên còn hạn chế. 

Tuy nhiên, có thể nhận thấy từ bộ ti u ch  được trình bày ở cuối chương 3 thì doanh 

nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình nh ng  ước đi kh n ngoan với nh ng 

phương pháp hợp lý, đáp ứng được nhu cầu thiết thân của từng doanh nghiệp và có 

yêu cầu về tài chính ở mức đáp ứng được. 

Ví dụ: Một doanh nghiệp đang cần phát triển một đội ngũ quản lý dự án có khả năng 

l nh đạo, quản lý tốt nhưng lại không có nhiều kinh phí cho hoạt động tuyển dụng hay 

đào tạo. Dù vậy, dựa vào bộ ti u ch  đ  t  nh  ày ở chương 3, họ vẫn có thể lựa chọn 

nh ng phương án tiết kiệ  nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu nhân sự của mình. 

Cụ thể là họ có thể lựa chọn nh ng nhân viên hiện thời của   nh qua hai phương 

pháp: (1) làm việc nhóm và (2) luân chuyển công việc. Nh ng nhà quản lý dự án chắc 

chắn cần có kỹ năng là  việc nhóm tốt và là người có khả năng là  được nhiều công 

việc vì họ sẽ phải chịu trách nhiệ  điều phối toàn dự án phức tạp. 

 Khuyến nghị cho hoạt động phát triển năng lực tiềm ẩn của con người trong 

doanh nghiệp. 

Từ kết quả có được ở bảng 3.20, chương 3, chúng ta thấy được sự phân hóa khá rõ 

trong nh ng phương pháp phát hiện và phát huy năng lực tiềm ẩn của con người. 

Chính sự khác biệt này đưa  a cho  NNVV Việt Nam một số khuyến nghị có ý nghĩa. 
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 Đặc biệt chú ý những phương pháp có tác động lớn tới năng lực tiềm ẩn c a con 

người. 

Dựa vào kết quả thu được, nh ng phương pháp đó có thể kể ra là: (1) Phỏng vấn, (2) 

Làm việc nhóm, (3) Giải quyết tình huống, (4) Luân chuyển công việc. M c dù còn 

tùy thuộc tính chất của doanh nghiệp, của công việc nhưng  oanh nghiệp luôn có thể 

có nh ng quan t   và đầu tư th ch đáng cho nh ng hoạt động này nhằm nâng cao 

hiệu quả của công tác phát triển nhân lực, qua đó n ng cao năng lực cạnh tranh cho 

doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể nghiên cứu phần giải pháp gồm 2 gói giải 

pháp mà nhóm nghiên cứu đưa  a ở chương 4 để thay đổi cho phù hợp và ứng dụng 

cho doanh nghiệp của mình. 

 Chú trọng đến công tác tuyển dụng để phát hiện ứng viên có năng lực tiềm ẩn. 

Một số khuyến nghị của nhóm tác giả là (1) Đơn giản hóa quá trình tuyển dụng theo 

hướng tiện lợi cho ứng vi n, (2) Đưa  a các tiêu chí tuyển dụng nhắm vào nh ng năng 

lực tiềm ẩn của nhân viên, (3) Tổ chức kiểm tra (test) và phỏng vấn phù hợp với hoàn 

cảnh kinh tế của doanh nghiệp. 

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Na  đ  và đang áp  ụng quy 

trình tuyển dụng rất chuyên nghiệp nhưng kh ng tốn k   để có được nh ng nhân viên 

có tiề  năng lớn với nhiều năng lực tiềm ẩn đáng ch  ý. Tuy nhi n,  NNVV Việt 

Nam không nên bê nguyên nh ng gì các doanh nghiệp nước ngoài đ  là  để xây dựng 

mô hình cho mình mà cần có nh ng  ước điều chỉnh phù hợp để phù hợp với tình hình 

tài chính của doanh nghiệp mình. 

 Chú trọng tới chính sách lương, thưởng, khuyến khích như là một phương pháp 

đặc biệt quan trọng. 

Việc có được sự ghi nhận, khen thưởng t ước nh ng thành thích của mình sẽ kích 

thích tới nh ng yếu tố về (1) động lực th c đẩy và (2) đ c tính cá nhân của nhân viên. 

Doanh nghiệp có chính sách này tốt sẽ giúp cho nhân viên làm việc chă  chỉ, sáng 

tạo, trách nhiệm và cùng với đó họ cũng t ung thành với doanh nghiệp hơn.
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KẾT LUẬN 

 

1. Kết quả thu được của đề tài 

Với bối cảnh là một nghiên cứu về một vấn đề rất mới tại Việt Nam, nghiên cứu được 

tiến hành với kỳ vọng là thu được nh ng kết quả làm nền tảng phát triển cho công tác 

phát triển năng lực tiềm ẩn của con người trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 

Đồng thời, qua tham chiếu với mục tiêu của nghiên cứu như đ  đề cập ở phần giới 

thiệu đề tài  đề tài đ  cơ  ản đạt được mục ti u đề ra với nh ng kết quả thu được như 

sau: 

 Phân tích thành công thực trạng vấn đề phát triển năng lực tổng thể của con người 

tại doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và nguyên nhân của thực trạng này: thực 

trạng của vấn đề còn rất nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn 

chủ quan. Điều này trực tiếp hạn chế hiệu quả kinh  oanh và năng lực cạnh tranh 

của DNNVV Việt Nam. Từ thực tế này, tính cấp thiết của đề tài được đẩy lên cao 

hơn và th c đẩy nhóm nghiên cứu làm việc để đưa  a giải pháp cần thiết. 

 Kiể  định thành công các giả thiết về việc sử dụng các phương pháp phát hiện 11 

năng lực tiềm ẩn được đưa vào trong khuôn khổ bài nghiên cứu để từ đó thấy được 

mức độ quan trọng của từng phương pháp với từng năng lực. Đ y là thành quả 

quan trọng, là   ước đệ  để nhóm nghiên cứu đưa  a nhó  giải pháp phát hiện 

năng lực tổng thể của con người trong DNNVV Việt Nam. 

 Kết quả thu được quan trọng nhất, cũng là  ục tiêu quan trọng nhất bài nghiên cứu 

thu được là gói giải pháp phát hiện năng lực tổng thể của con người. Thực tiễn chỉ 

ra rằng DNNVV Việt Nam còn rất xa lạ với vấn đề này, do vậy giải pháp ở đ y 
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mới dừng ở mức phát hiện chứ chưa đưa được lên mức phát triển năng lực, tuy 

nhi n đ y cũng là  ột kết quả đáng ghi nhận mà nhóm tác giả đạt được. 

Gói giải pháp này gồm (1) Bảng câu hỏi sử dụng trong phỏng vấn và (2) Bộ tiêu 

chí sử dụng t ong phương pháp t ung t   đánh giá. Nh ng giải pháp này đều đ  

được kiể  định qua ý kiến của các chuyên gia về quản trị nhân sự và đ  được ghi 

nhận là mang lại hiệu ứng tích cực cho DNNVV Việt Nam nếu biết cách vận dụng 

linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh doanh nghiệp mình. 

Đặc biệt, những kết quả thu được từ bài nghiên cứu thể hiện được tính kế thừa từ 

những kiến thức đã được xây dựng; đồng thời, những kết quả này cũng có được từ sự 

sáng tạo và sự nghiên cứu hết sức nghiêm túc c a nhóm tác giả. Đặc biệt, tính mới 

c a đề tài thể hiện ở việc kiểm định những giả thiết về phương pháp phù hợp với vấn 

đề phát hiện năng lực ẩn để từ đó đề xuất những giải pháp hết sức mới mẻ và hứa hẹn 

có tính ứng dụng cao cho DNNVV Việt Nam. 

2. Hạn chế của bài nghiên cứu 

Xét với mục tiêu nghiên cứu đề ra, nh ng kết quả thu được này là một điều đánh 

khích lệ cho nhóm nghiên cứu. Tuy nhi n, đề tài cũng kh ng thể t ánh được nh ng 

hạn chế. 

Trên phạm vi thế giới, vấn đề phát triển năng lực tổng thể của con người thực sự vẫn 

còn là vấn đề rất mới mẻ với không nhiều nghiên cứu có li n quan. Hơn n a, tại Việt 

Nam vấn đề này cũng là  a lạ đối với phần lớn các doanh nghiệp.  o đó,  ài nghi n 

cứu được thực hiện trong bối cảnh các tài liệu, d  liệu liên quan tới vấn đề này ở Việt 

Na  còn quá  t.  o đó, đề tài g p khó khăn t ong việc xây dựng khung khổ và tiến 

hành nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, với hạn chế về thời gian và kinh phí thực hiện nghiên cứu, đề tài không 

thể bao quát hết nh ng m t đáng ch  ý của vấn đề mà chỉ có thể đi vào ph n t ch  ột 
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vài khía cạnh nhất định. Vì thế, nh ng phân t ch và đánh giá t ong đề tài này bị giới 

hạn trong một số doanh nghiệp nhất đinh (vừa đủ đáp ứng được yêu cầu), khiến cho 

t nh đại diện của đề tài chưa thực sự cao. 

3. Gợi ý cho các nghiên cứu trong tương lai. 

Sau thời gian thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu nhận thấy việc nghiên cứu vấn đề 

phát triển năng lực tổng thể của con người là một hướng đi đầy hứa hẹn t ong tương 

lai. 

Vì thế, các nghiên cứu sau này nếu thực hiện được với quy mô rộng hơn và có chiều 

sâu tốt hơn th  hoàn toàn có thể đưa  a nh ng đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển 

của công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực tại DNNVV Việt Nam. 

Đ c biệt, ở t ong giai đoạn mới bắt đầu hình thành thì nh ng nghiên cứu theo hướng 

tìm ra giải pháp cho doanh nghiệp trong việc phát hiện năng lực tiềm ẩn của nhân viên 

là một hướng đi thiết thực, có đóng góp tức thì cho doanh nghiệp  đồng thời, đó cũng 

là tiền đề cho nh ng nghiên cứu về phát huy nh ng tiề  năng ẩn này vào t ong tương 

lai. 
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 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI    

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC  INH TẾ  KHOA QUẢN TRỊ  INH  OANH    

 

 

PHỤ LỤC 1 
 

BẢNG HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU 
Nhằm phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu vấn đề phát triển năng lực 

tổng thể c a con người tại doanh nghiệp Việt Nam”, nhóm nghiên cứu đến từ lớp QH – 2009 E 

QTKD, Khoa Quản trị Kinh  oanh, ĐH Kinh Tế, ĐHQGHN  in trưng cầu ý kiến c a các chuyên 

gia/nhà quản lý trong lĩnh vực quản trị và phát triển nguồn nhân lực. 

Các ý kiến này có đóng góp  uan trọng vào kết quả c a đề tài. Nhóm nghiên cứu rất 

mong nh n được sự  ng hộ với đề tài nghiên cứu cũng như sự cân nhắc kĩ lưỡng c a các chuyên 

gia và nhà quản lý đối với mỗi câu trả lời. Những thông tin thu được trong phiếu điều tra sẽ chỉ 

được s  dụng cho mục đích nghiên cứu.  

Xin trân trọng cảm ơn 

 

A. Thông tin cá nhân: 

1. Họ t n ………………………………… …………………………………………………….. 

2. Chức vụ ……………………………………………………………………………………… 

3. T n cơ quan/ oanh nghiệp  ………………………………………………………………….. 

4. Địa chỉ cơ quan/ oanh nghiệp ……………………………………………………………….  

 

B. Nội dung khảo sát 

 

Nhóm câu hỏi 1: Quan điểm về thực trạng vấn đề quản trị và phát triển nguồn nhân lực tại 

doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 

 

Phần 1. Câu hỏi mở. 

 

Theo ý kiến của quý vị, thực trạng của vấn đề quản trị và phát triển nguồn nhân lực tại doanh 

nghiệp Việt Nam có nh ng điể  đáng ch  ý nào? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Phần 2: Nhóm câu hỏi giả thiết của nhóm nghiên cứu. 

 

Các yếu 

tố 
Các hạng mục 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

Công 

tác 

tuyển 

dụng 

Tiêu chí tuyển dụng chi tiết, hợp lý 1 2 3 4 5 

Tiêu chí tuyển dụng nhắ  đến năng 

lực tiềm ẩn của ứng viên  
1 2 3 4 5 

Quy trình tuyển dụng đơn giản, hợp 

lý 
1 2 3 4 5 

Quy trình quyển dụng hướng đến sự 

tiện lợi của ứng viên 
1 2 3 4 5 

Công tác tuyển dụng có nhiều cải 

thiện do học tập từ doanh nghiệp 

nước ngoài 

1 2 3 4 5 

Công 

tác đào 

tạo – 

phát 

triển 

Doanh nghiệp có ch nh sách đào tạo, 

phát triển nhân viên bài bản. 
1 2 3 4 5 

Các ch nh sách, chương t  nh này 

mang lại hiểu quả thiết thực cho 

doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

Nh n vi n được đào tạo nh ng kỹ 

năng, kiến thức liên quan trực tiếp 

đến công việc 

1 2 3 4 5 

Năng lực tiềm ẩn của nh n vi n được 

chú trọng phát hiện và phát triển 
1 2 3 4 5 

Công 

tác 

đánh 

giá – 

Khen 

thưởng 

Doanh nghiệp có quy trình đánh giá 

nhân viên chuyên nghiệp, khách quan 
1 2 3 4 5 

Doanh nghiệp chủ yếu đánh giá nh n 

viên dựa trên các tiêu chỉ công việc 
1 2 3 4 5 

Doanh nghiệp có ch nh sách đánh giá 

năng lực tổng thể của nhân viên (bên 

cạnh tiêu chí công việc) 

1 2 3 4 5 

Doanh nghiệp có chính sách khen 

thưởng phù hợp ti u ch  đánh giá 
1 2 3 4 5 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI    

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC  INH TẾ  KHOA QUẢN TRỊ  INH  OANH    

 

 

Các yếu 

tố 
Các hạng mục 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 
Ch nh sách khen thưởng có tác động 

đến phần năng lực tiềm ẩn của nhân 

viên 

1 2 3 4 5 

 

 

Nhóm câu hỏi 2: Quan điểm về nguyên nhân chính của thực trạng vấn đề quản trị và phát 

triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 

 

Phần 1. Câu hỏi mở. 

 

T  n quan điểm cá nhân, quý vị vui lòng đưa  a những nguyên nhân chính của thực trạng vấn 

đề quản trị và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp Việt Nam? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Phần 2: Nhóm câu hỏi giả thiết của nhóm nghiên cứu. 

 

 

Các yếu 

tố 
Các nguyên nhân 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

Cơ bản 

Doanh nghiệp chưa có được kế hoạch 

phát triển nguồn nhân lực phù hợp 
1 2 3 4 5 

Các hoạt động cụ thể còn nhỏ lẻ, 

chưa  ài  ản quy chuẩn, thiếu sự liên 

kết ch t chẽ với nhau 

1 2 3 4 5 

Doanh nghiệp còn g p nhiều khó 

khăn về m t tài chính 
1 2 3 4 5 
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Các yếu 

tố 
Các nguyên nhân 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý một 

phần 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 
Thực tế kinh doanh không yêu cầu 

cao về năng lực của nh n vi n/người 

lao động 

1 2 3 4 5 

Vai trò của đội ngũ quản lý và lãnh 

đạo doanh nghiệp chưa được phát 

huy tốt 

1 2 3 4 5 

Năng 

lực tiềm 

ẩn 

Doanh nghiệp mới chỉ quan tâm tới 

“Quản trị”  à chưa ch  t ọng đến 

“ hát t iển” nguồn nhân lực 

1 2 3 4 5 

Khái niệ  “Năng lực tổng thể của 

con người” còn  a lạ với doanh 

nghiệp 

1 2 3 4 5 

Năng lực tiềm ẩn của nh n vi n chưa 

được chú ý và quan tâm 
1 2 3 4 5 

Phát hiện và phát huy năng lực tiềm 

ẩn của nhân viên là việc làm rất khó 

khăn và tốn kém 

1 2 3 4 5 

L nh đạo doanh nghiệp chưa có nhận 

thức đ ng đắn về tầm quan trọng của 

việc phát triển năng lực tổng thể của 

nh n vi n, đ c biệt là nh ng năng lực 

ngầm, khó phát hiện 

1 2 3 4 5 

 

Nhóm câu hỏi 3: Quan điểm về vấn đề phát triển năng lực tổng thể của con người tại doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 

 

Câu 1: Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp Việt Na , đ c biêt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

thường chỉ quan tâm tới các yếu tố như bằng cấp, chứng chỉ hay kinh nghiệm làm việc của ứng 

vi n/nh n vi n  à chưa có sự quan tâm đ ng  ức tới các năng lực khác của họ, đ c biệt là các 

năng lực tiềm ẩn, khó phát hiện. 
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Vậy xin quý vị vui lòng cho biết quan điểm của mình về nh ng năng lực tiềm ẩn, khó phát hiện 

của ứng viên/nhân viên cần được quan tâm? Vui lòng cho biết ÍT NHẤT 5 năng lực. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 2: Phát hiện năng lực tiềm ẩn của con người có vai trì tiên quyết và tối quan trọng đối với 

vấn đề phát hiện năng lực tổng thể của con người.  

Vậy xin quý vị vui lòng cho biết quan điểm của mình về nh ng năng lực phương pháp có thể 

dùng để phát hiện năng lực tiềm ẩn của ứng viên/nhân viên? Vui lòng cho biết ÍT NHẤT 5 

phương pháp. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Phiếu điều tra kết thúc tại đ y. Một lần nữa cám ơn quý vị đã hết lòng ủng hộ nhóm hoàn 

thành bảng điều tra lấy thông tin này! 

Mọi thông tin liên hệ theo địa chỉ: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội (144 Xuân Th y, 

Cầu Giấy, Hà Nội) 

 

Nhóm nghiên cứu:  

- Đỗ Đ nh Na     nam.dodinh@gmail.com    01649627587 

- Nguyễn Như Ngọc:  ngocnn22@gmail.com    0977285345 

- Hoàng Trần  hương   hoangtphuongvn@gmail.com   0983312491 

- Nguyễn Thành Tư:  sushineo@gmail.com     01699254988 

mailto:nam.dodinh@gmail.com
mailto:ngocnn22@gmail.com
mailto:hoangtphuongvn@gmail.com
mailto:sushineo@gmail.com
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PHỤ LỤC 2 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN 

 
Nhằm phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu vấn đề phát triển năng lực 

tổng thể c a con người tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”, nhóm nghiên cứu đến từ lớp 

QH – 2009 E QTKD, Khoa Quản trị Kinh  oanh, ĐH Kinh Tế, ĐHQGHN  in trưng cầu ý kiến 

c a các chuyên gia/nhà quản lý trong lĩnh vực quản trị và phát triển nguồn nhân lực. 

 

Các ý kiến này có đóng góp  uan trọng vào kết quả c a đề tài. Nhóm nghiên cứu rất 

mong nh n được sự  ng hộ với đề tài nghiên cứu cũng như sự cân nhắc kĩ lưỡng c a các chuyên 

gia, nhà quản lý hay chuyên viên đối với mỗi câu trả lời. Những thông tin thu được trong phiếu 

điều tra sẽ chỉ được s  dụng cho mục đích nghiên cứu.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

C. Thông tin cá nhân: 

5. Họ t n ………………………………… …………………………………………………….. 

6. Chức vụ ……………………………………………………………………………………… 

7. T n cơ quan/ oanh nghiệp  ………………………………………………………………….. 

8. Địa chỉ cơ quan/ oanh nghiệp ……………………………………………………………….  

 

D. Nội dung khảo sát 

 

Nhóm câu hỏi 1: Liên quan đến vấn đề Tuyển Dụng 

trong quy trình tuyển dụng đối với việc phát hiện năng lực của ứng viên? 

 

Quy 

trình 

tuyển 

dụng 

Năng lực của ứng viên 

Hoàn 

toàn 

không 

phát hiện 

được (1) 

Không 

phát 

hiện 

được 

(2) 

Phân 

vân  

(3) 

Phát 

hiện 

được 

(4) 

Hoàn 

toàn 

phát 

hiện 

được(5

) 

 Định vị bản thân  

A.  

Lọc đơn 

o Khả năng l nh đạo, 

quản lý 
1 2 3 4 5 

o Khả năng th ch nghi 1 2 3 4 4 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI    

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC  INH TẾ  KHOA QUẢN TRỊ  INH  OANH    

 

 

Quy 

trình 

tuyển 

dụng 

Năng lực của ứng viên 

Hoàn 

toàn 

không 

phát hiện 

được (1) 

Không 

phát 

hiện 

được 

(2) 

Phân 

vân  

(3) 

Phát 

hiện 

được 

(4) 

Hoàn 

toàn 

phát 

hiện 

được(5

) 

o Sự tự tin 1 2 3 4 5 

Đặc tính cá nhân  

A. 

Lọc đơn 

o Sự sáng tạo 1 2 3 4 5 

o Tinh thần trách nhiệm 1 2 3 4 5 

o Sự trung thành 1 2 3 4 5 

o Khả năng chịu áp lực 

cao trong công việc 
1 2 3 4 5 

o Tính cách lạc quan 1 2 3 4 5 

Động lực thúc đẩy  

o Sự cầu tiến 1 2 3 4 5 

o Ham học hỏi 1 2 3 4 5 

o Nhu cầu quyền lực 1 2 3 4 5 

 

B.  

Test IQ, 

EQ, 

Logic 

Định vị bản thân      

 Khả năng l nh đạo, 

quản lý 
1 2 3 4 5 

 Khả năng th ch nghi 1 2 3 4 5 

 Sự tự tin 1 2 3 4 5 

Đặc tính cá nhân      

 Sự sáng tạo 1 2 3 4 5 

 Tinh thần trách nhiệm 1 2 3 4 5 

 Sự trung thành 1 2 3 4 5 

 Khả năng chịu áp lực 

cao trong công việc 
1 2 3 4 5 

 Tính cách lạc quan 1 2 3 4 5 

Động lực thúc đẩy      

 Sự cầu tiến 1 2 3 4 5 
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Quy 

trình 

tuyển 

dụng 

Năng lực của ứng viên 

Hoàn 

toàn 

không 

phát hiện 

được (1) 

Không 

phát 

hiện 

được 

(2) 

Phân 

vân  

(3) 

Phát 

hiện 

được 

(4) 

Hoàn 

toàn 

phát 

hiện 

được(5

) 
 Ham học hỏi 1 2 3 4 5 

 Nhu cầu quyền lực 1 2 3 4 5 

 

C.  

Phỏng 

Vấn 

 

 

Định vị bản thân 

     

 Khả năng l nh đạo,          

quản lý 
1 2 3 4 5 

 Khả năng th ch nghi 1 2 3 4 5 

 Sự tự tin 1 2 3 4 5 

Đặc tính cá nhân      

 Sự sáng tạo 1 2 3 4 5 

 Tinh thần trách nhiệm 1 2 3 4 5 

 Sự trung thành 1 2 3 4 5 

 Khả năng chịu áp lực 

cao trong công việc 
1 2 3 4 5 

 Tính cách lạc quan 1 2 3 4 5 

Động lực thúc đẩy      

 Sự cầu tiến 1 2 3 4 5 

 Ham học hỏi 1 2 3 4 5 

  Nhu cầu quyền lực 1 2 3 4 5 

 

Câu 2: Anh/chị đã bao giờ sử dụng hệ thống Trung t m đánh giá  Assessment Center  

trong tuyển dụng chưa? 

A. Đ  từng sử dụng (xin chuyển đến câu 4) 

 . Chưa từng sử dụng (xin chuyển sang câu 3) 

 

Câu 3: Lý do khiến anh/chị chưa từng sử dụng hệ thống trung t m đánh giá trong tuyển 

dụng? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

A. Cảm thấy không cần thiết 

B. Mất nhiều chi phí 

C. Thời gian kéo dài 
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D. Ý kiến khác  

 

 

Câu 4: Anh/ chị thường sử dụng các hình thức nào trong hệ thống trung t m đánh giá?  

(Có thể chọn nhiều phương án) 

A. Cho ứng viên giải quyết tình huống thực tế (case studies) 

B. Cho ứng viên làm việc nhóm 

C. Yêu cầu ứng viên thuyết trình nhóm 

D. Cho ứng viên làm việc độc lập 

E, Hình thức khác 

 

 

C u 5: Quan điểm của anh/chị về mức độ hiệu quả của các phương pháp trong hệ thống 

trung t m đánh giá vào việc đánh giá năng lực ứng viên. 

Anh/ chị vui lòng cho điểm theo thang từ 1-5 với mức độ tăng dần: 1-Hoàn toàn không hiệu 

quả; 2-Không hiệu quả; 3-Phân vân; 4-Hiệu quả; 5-Hoàn toàn hiệu quả. 

 

 

                      Các phương 

pháp 

Năng lực  

Giải 

quyết 

tình 

huống 

Làm việc 

nhóm 

Thuyết 

trình 

nhóm 

Làm việc độc lập 

Định vị bản thân  

o Khả năng l nh đạo, 

quản lý 
    

o Khả năng th ch nghi     

o Sự tự tin     

Đặc tính cá nhân 

o Sự sáng tạo     

o Tinh thần trách nhiệm     

o Sự trung thành     



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI    

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC  INH TẾ  KHOA QUẢN TRỊ  INH  OANH    

 

 

                      Các phương 

pháp 

Năng lực  

Giải 

quyết 

tình 

huống 

Làm việc 

nhóm 

Thuyết 

trình 

nhóm 

Làm việc độc lập 

o Khả năng chịu áp lực 

cao trong công việc 
    

o Tính cách lạc quan     

Động lực thúc đẩy 

o Sự cầu tiến     

o Ham học hỏi     

o Nhu cầu quyền lực     

 

 

Nhóm câu hỏi 2: Liên quan đến vấn đề Đào Tạo 

 

C u 6: Trong quá tr nh đào tạo những kỹ năng cần thiết cho công việc cụ thể, anh/chị dễ 

dàng đánh giá được những khả năng khác của ứng viên như tự định vị bản th n, các đặc 

tính cá nh n và động lực thúc đẩy: 

A. Hoàn toàn kh ng đồng ý 

B. Kh ng đồng ý 

C. Phân vân 

 . Đồng ý 

E. Hoàn toàn đồng ý 

 

Câu 7: Công ty của anh/chị chủ động tổ chức các khóa học giúp nhân viên cập nhật những 

kỹ năng mềm, công nghệ hay  kỹ thuật tiên tiến dù không liên quan mật thiết đến công việc 

hiện tại của họ. 

A. Không tổ chức (Xin mời chuyển đến câu 9) 

B. Có tổ chức (Xin mời chuyển đến câu 8) 

 

Câu 8: Các khóa học này  giúp anh/chị phát hiện được những khả năng tiềm ẩn của nhân 

viên  

A. Hoàn toàn kh ng đồng ý 

 .  h ng đồng ý 

C. Phân vân 
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 . Đồng ý 

E. Hoàn toàn đồng ý 

 

Câu 9: Anh/chị coi những hoạt động như tổ chức nhiều cuộc thi tay nghề nhằm tăng kĩ 

năng sản  uất cho nh n viên là một cơ hội để phát hiện ra năng lực tiềm ẩn của nhân viên 

A. Hoàn toàn kh ng đồng ý 

 .  h ng đồng ý 

C. Phân vân 

 . Đồng ý 

E. Hoàn toàn đồng ý 

 

Câu 10: Anh/ chị chú trong đến đào tạo chiều sâu cho toàn bộ hệ thống 

A. Hoàn toàn kh ng đồng ý 

 .  h ng đồng ý 

C. Phân vân 

 . Đồng ý 

E. Hoàn toàn đồng ý 

 

C u 11: Theo quan điểm của anh/chị, mức độ hiệu quả của phương pháp lu n phiên công 

việc sẽ giúp nhà quản lý đánh giá được năng lực của nh n viên như thế nào? 

 

Phương 

Pháp 
Năng lực của ứng viên 

Hoàn 

toàn 

không 

đánh giá 

hiện 

được (1) 

Không 

đánh 

giá 

được 

(2) 

Phân 

vân  

(3) 

Đánh 

giá 

được 

(4) 

Hoàn 

toàn 

đánh 

giá 

được 

(5) 

Luân 

phiên công 

việc (Off 

the job 

training) 

Định vị bản thân  

o Khả năng l nh đạo, 

quản lý 
1 2 3 4 5 

o Khả năng th ch nghi 1 2 3 4 5 

o Sự tự tin 1 2 3 4 5 

Đặc tính cá nhân  

o Sự sáng tạo 1 2 3 4 5 
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Phương 

Pháp 
Năng lực của ứng viên 

Hoàn 

toàn 

không 

đánh giá 

hiện 

được (1) 

Không 

đánh 

giá 

được 

(2) 

Phân 

vân  

(3) 

Đánh 

giá 

được 

(4) 

Hoàn 

toàn 

đánh 

giá 

được 

(5) 
o Tinh thần trách 

nhiệm 
1 2 3 4 5 

o Sự trung thành 1 2 3 4 5 

o Khả năng chịu áp lực 

cao trong công việc 
1 2 3 4 5 

o Tính cách lạc quan 1 2 3 4 5 

Động lực thúc đẩy  

o Sự cầu tiến 1 2 3 4 5 

o Ham học hỏi 1 2 3 4 5 

o Nhu cầu quyền lực 1 2 3 4 5 

 

Nhóm câu hỏi 3: Liên quan đến vấn đề phát triển hệ thống động lực, thưởng, 

ghi nhận thành tích 

 

C u 13: Đánh giá mức độ quan trọng của hệ thống phát triển động lực vào việc phát hiện 

năng lực của nhân viên. 

Các anh/chị vui lòng cho điểm theo mức độ quan trọng tăng dần từ 1-5, cụ thể như sau: 

1- Hoàn toàn không quan trọng, 2- Không quan trọng, 3- Bình thường, 4- Quan trọng, 5- 

Rất quan trọng 

 

Mức độ  

quan trọng 

 

 

 

Các hoạt động 

 

Hoàn 

toàn 

không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Bình 

thường 

Quan 

trọng 

Rất quan 

trọng 

1. Phát triển hệ thống lương, 

thưởng, các hình thức đ i ngộ 

linh hoạt 
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Mức độ  

quan trọng 

 

 

 

Các hoạt động 

 

Hoàn 

toàn 

không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Bình 

thường 

Quan 

trọng 

Rất quan 

trọng 

2. Chú trọng đào tạo tầng lớp 

l nh đạo kế cận 
     

3. Tạo điều kiện đi học nâng 

cao ở t ong và ngoài nước cho 

các ứng vi n có đủ năng lực 

     

4. Tạo điều kiện cho nhân viên 

linh hoạt trong thời gian làm 

việc 

     

5. Hỗ trợ và khuyến khích 

nhân viên chịu trách nhiệm về 

nh ng công việc mang tính 

thách thức 

     

5. Tổ chức trao t ng danh hiệu, 

vinh danh nh ng cá nhân có 

đóng góp  uất sắc 

     

 

 

Phiếu điều tra kết thúc tại đ y. Một lần nữa cám ơn quý vị đã hết lòng ủng hộ nhóm hoàn 

thành bảng điều tra lấy thông tin này! 

 

Mọi thông tin liên hệ theo địa chỉ: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội (144 Xuân Th y, 

Cầu Giấy, Hà Nội) 

 

Nhóm nghiên cứu:  

- Đỗ Đ nh Na     nam.dodinh@gmail.com    01649627587 

- Nguyễn Như Ngọc:  ngocnn22@gmail.com    0977285345 

- Hoàng Trần  hương   hoangtphuongvn@gmail.com   0983312491 

- Nguyễn Thành Tư   sushineo@gmail.com     01699254988 
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