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LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thiện và nâng cao năng lực điều hành cho cán bộ quản lý của đơn
vị, bản thân tôi đƣợc Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty quan tâm giải quyết
cho đi học lớp đào tạo Giám đốc doanh nghiệp khóa 27 tại trƣờng Cán bộ quản
lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tại thành phố Hồ Chí Minh. Trƣớc hết,
xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Công ty Cổ phần cao su Bảo Lâm đã tạo điều
kiện thuận lợi về mọi mặt để tôi hoàn thành toàn bộ chƣơng trình của khóa học
này.
Trong suốt thời gian học tập tại trƣờng, qua các chuyên đề mà quý thầy,
cô giáo truyền thụ, tôi đƣợc tiếp thu nhiều kiến thức hết sức bổ ích về quản lý
kinh tế, về nghệ thuật điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ở một đơn vị
doanh nghiệp và sẽ đƣợc vận dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Tôi xin
chân thành cảm ơn Đảng ủy, BGH nhà trƣờng, tòan thể quý thầy cô giáo các
khoa giảng dạy, các cán bộ - CNV của trƣờng đã tận tâm giúp đỡ trong quá trình
theo học tại trƣờng. Và đặc biệt xin cảm ơn thầy Tiến sĩ Nguyễn Thắng – Hiệu
trƣởng nhà trƣờng là ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tôi thực hiện báo cáo chuyên đề
tốt nghiệp khóa học.
Xuất phát từ thực tiễn quản lý tại đơn vị, tôi chọn đề tài : “ Một số giải
pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cao su Bảo
Lâm”. Với những hiểu biết còn có hạn, chuyên đề sẽ có những thiếu sót. Kính
mong nhận đƣợc những nhận xét góp ý chỉ bảo của quý thầy cô giáo.

HỌC VIÊN THỰC HIỆN
Lê Mậu Phúc
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PHẦN MỞ ĐẦU
1 – Tính cấp thiết của đề tài :
Hoạt động của bất kỳ một tổ chức, một doanh nghiệp nào cũng hƣớng đến việc
đạt đƣợc mục tiêu đề ra. Hiệu quả hoạt động phụ thuộc rất lớn vào các nguồn lực, là
yếu tố quyết định cho sự hình thành, tồn tại và phát triển của tổ chức.Các nguồn lực
bao gồm: nguồn nhân lực, tài lực và vật lực. Trong đó nguồn nhân lực (yếu tố con
ngƣời) đƣợc xem là quan trọng nhất. Chẳng hạn một đơn vị có một số lƣợng nguồn
vốn rất lớn, có máy móc thiết bị, có tài sản lớn … muốn nhập về một dây chuyền công
nghệ hiện đại, tân tiến nhƣng lại không có ngƣời điều khiển dây chuyền đó thì cũng vô
dụng. Muốn phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp phải tạo dựng và
nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, có chính sách phát huy tối đa nguồn nhân lực của
đơn vị mình. Quản lý và sử dụng đúng, phù hợp với năng lực của mỗi ngƣời cho các
công việc cụ thể là nhân tố quyết định dẫn đến thành công của doanh nghiệp.
Công ty cổ phần cao su Bảo Lâm thuộc vốn nhà nƣớc chi phối, mới đƣợc hình
thành và đi vào hoạt động từ năm 2008 đến nay. Nhiệm vụ chủ yếu là triển khai dự án
trồng cao su trên vùng đất Tây nguyên. Do mới đƣợc thành lập, nằm ở vùng sâu, xa,
dân cƣ chủ yếu là đồng bào dân tộc nên cũng có những khó khăn về nguồn nhân lực
nói chung và chất lƣợng nguồn nhân lực nói riêng. Mặt khác, chu kỳ SX-KD vƣờn cây
cao su kéo dài từ 25 -30 năm và đòi hỏi phải thực hiện đúng quy trình kỷ thuật nên
chất lƣợng chuyên môn, tay nghề của lực lƣợng lao động trong công ty luôn đƣợc coi
trọng để đáp ứng yêu cầu đặt ra, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
Từ những cơ sở lý luận đã đƣợc học, qua thực tiễn hoạt động của công ty, tôi
chọn đề tài : “Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ
phần cao su Bảo Lâm” làm chuyên đề tốt nghiệp khóa học với mong muốn đề xuất
một số ý kiến của mình để thực hiện có hiệu quả hơn về quản lý nguồn nhân lực của
đơn vị.

2 – Mục tiêu nghiên cứu:
2.1 – Mục tiêu chung :
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Trên cơ sở những lý luận cơ bản về chất lƣợng nguồn nhân lực cho hoạt động
của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng, chuyên đề tập trung nghiên cứu thực
trạng chất lƣợng nguồn nhân lực của công ty hiện nay. Qua đó để hoàn thiện nguồn
nhân lực phục vụ cho hoạt động hiện nay cũng nhƣ chiến lƣợc phát triển những năm
tiếp theo của công ty.

2.2 – Mục tiêu cụ thể :
Đánh giá thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực của công ty từ năm 2008 đến
nay. Phân tích tìm ra nguyên nhân hạn chế tồn tại để đề ra những giải pháp cụ thể
nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt
động SX-KD của công ty trong thời gian tới.

3 – Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu:
Chuyên đề nghiên cứu vấn đề có tính chất cụ thể ở tầm vi mô tại một doanh
nghiệp. Mốc thời gian nghiên cứu từ năm 2008 đến nay. Đối tƣợng nghiên cứu là
nguồn lao động hiện công ty đang quản lý.

4 – Phƣơng pháp nghiên cứu:
Dựa vào phƣơng pháp khảo sát, điều tra, phân tích tổng hợp , thống kê thu thập
số liệu thứ cấp từ các phòng ban, báo cáo tổng kết hàng năm và vận dụng kiến thức
đƣợc trang bị qua quá trình học tập ở nhà trƣờng và thông tin từ sách báo tạp chí, báo
cáo khoa học để thực hiện chuyên đề.

CHƢƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1 – Một số khái niệm :
1.1.1 – Nhân lực :
Nhân lực là sức lực của con ngƣời, nằm trong con ngƣời và nhờ nó con ngƣời
hoạt động. Nhân lực đƣợc hình thành từ hai nguồn : sự phát triển sinh học tự nhiên và
sự trƣởng thành trong quá trình học tập và rèn luyện của con ngƣời.
1.1.2 – Nguồn nhân lực :
Có nhiều khái niệm khi nghiên cứu về nguồn nhân lực. Theo nghĩa rộng, nguồn
nhân lực đƣợc hiểu nhƣ nguồn lực con ngƣời của một quốc gia, một vùng lãnh thổ. Là
một bộ phận của các nguồn lực có khả năng huy động, quản lý để tham gia vào quá
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trình phát triển KT-XH. Theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lực là khả năng lao động của xã
hội, bao gồm nhóm dân cƣ trong độ tuổi lao động có khả năng lao động.
Quan điểm của Liên hiệp quốc nhận định “nguồn nhân lực là trình độ lành
nghề, là kiến thức và năng lực của toàn bộ cuộc sống con ngƣời hiện có thực tế hoặc
tiềm năng để phát triển KT-XH trong một cộng đồng”. Một quan điểm khác, “ nguồn
nhân lực cần đƣợc hiểu là số dân và chất lƣợng con ngƣời bao gồm cả thể chất và tinh
thần, sức khỏe và trí tuệ,năng lực, phẩm chất đạo đức của ngƣời lao động. Nó là tổng
thể nguồn nhân lực hiện có thực tế và tiềm năng đƣợc chuẩn bị sẵn sàng để tham gia
phát triển KT-XH của một quốc gia”. Tóm lại, dẫu nhận định đứng ở góc độ này hay
góc độ khác thì nội hàm của các khái niệm trên về nguồn nhân lực cơ bản giống nhau.
Trên khía cạnh vi mô của một doanh nghiệp, “nguồn nhân lực là tổng thể nguồn
lực con ngƣời của từng cá nhân và của toàn bộ ngƣời lao động tham gia vào hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thể hiện trình độ sức lao động, năng lực làm
việc, sức sáng tạo, kinh nghiệm, phẩm chất tâm lý của ngƣời lao động tích lũy liên tục
trong quá trình sống, rèn luyện, học tập và làm việc trong doanh nghiệp”.
1.1.3 – Chất lƣợng nguồn nhân lực :
Chất lƣợng nguồn nhân lực là khái niệm chỉ trạng thái sức khỏe, trình độ học
vấn, trình độ chuyên môn kỷ thuật, tay nghề, cơ cấu nghề nghiệp, năng lực làm việc,
thành phần xã hội… của nguồn nhân lực phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp cả hiện tại
và tƣơng lai. Trong đó, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp là tiêu chí quan trọng để
đánh giá, phân lọai chất lƣợng nguồn nhân lực. Chất lƣợng nguồn nhân lực thể hiện ở :
thể lực; trí lực; tâm lực ( phẩm chất tâm lý xã hội).
Trí lực là sức mạnh của tri thức và trí tuệ của ngƣời lao động từ trình độ học
vấn, kiến thức, kỹ năng đến kinh nghiệm nghề nghiệp so với công việc mà ngƣời lao
động đảm nhiệm. Nó phản ánh sức sản xuất và năng lực sáng tạo của ngƣời lao động,
vì thế đóng vai trò quyết định trong phát triển nguồn nhân lực.
Thể lực là sức mạnh của cơ thể con ngƣời ở góc độ sinh học. Sức khỏe thể hiện
ở sức mạnh thể chất và ở sự dẻo dai, cân bằng của sức mạnh thần kinh (tinh thần). Thể
lực là điều kiện tiền đề để phát triển trí tuệ.
Tâm lực là sức mạnh tâm lý của con ngƣời, thể hiện ở mức độ nhận thức, ý thức
trách nhiệm về động cơ làm việc, ý chí phấn đấu, thái độ, tác phong, kỷ luật lao động,
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tính chủ động trong thực thi nhiệm vụ, tinh thần hợp tác tƣơng trợ, khả năng làm việc
tập thể, lòng trung thành với doanh nghiệp. Tâm lực phản ánh nhân cách, quan điểm
sống, thể hiện nét văn hóa của ngƣời lao động.
Các yếu tố trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau để cấu thành chất lƣợng
nguồn nhân lực.

1.2 – Vai trò và ý nghĩa của nguồn nhân lực đối với hoạt động của tổ chức:
Nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng trong nguồn lực của một tổ chức. Nếu tài
lực, vật lực dồi dào mà thiếu đi sức lao động của con ngƣời thì sản xuất sẽ không thể
tồn tại và phát triển. Con ngƣời là yếu tố cơ bản nhất, không chỉ là muc tiêu động lực
của sự phát triển mà còn tạo ra những điều kiện để hoàn thiện chính bản thân mình và
là nhân tố quyết định đối với sự tồn tại, phát triển của tổ chức nói riêng, xã hội nói
chung.
Nguồn nhân lực có chất lƣợng và đƣợc bố trí hợp lý sẽ góp phần nâng cao năng
suất lao động, đảm bảo cho tổ chức hoạt động có hiệu quả và phát triển ổn định bền
vững. Đồng thời tạo nên sức cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh về hiệu quả hoạt động
giữa các tổ chức, doanh nghiệp.

1.3 – Các yếu tố quản lý ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực:
1.3.1 – Yếu tố bên ngoài :
1.3.1.1 – Các chính sách kinh tế - xã hội vĩ mô của nhà nƣớc :
Nguồn nhân lực dồi dào, có chất lƣợng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã
hội đòi hỏi phải có các chính sách vĩ mô của nhà nƣớc trên tất cả các lĩnh vực để nâng
cao chất lƣợng cuộc sống của con ngƣời về vật chất và tinh thần. Các chính sách về
giáo dục đào tạo, y tế, dân số là những vấn đề quan trọng để cải thiện thể lực, trí lực
tạo nguồn nhân lực đảm bảo về số lƣợng và có chất lƣợng phục vụ cho mục tiêu trƣớc
mắt cũng nhƣ lâu dài.
1.3.1.2 – Phong tục tập quán, môi trƣờng sống :
Con ngƣời luôn chịu ảnh hƣởng phong tục tập quán, môi trƣờng sinh hoạt cộng
đồng nơi sinh ra và ít nhiều có tác động đến chất lƣợng nguồn nhân lực trên các mặt
sức khỏe dinh dƣỡng, trí tuệ, năng suất làm việc, khả năng tham gia đóng góp sức lao
động. Do vậy, khi xây dựng mục tiêu nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cũng cần
quan tâm đến yếu tố tập quán, môi trƣờng sống của ngƣời lao động.
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1.3.2 – Yếu tố bên trong :
1.3.2.1 – Hoạch định nguồn nhân lực :
Bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào muốn hoạt động ổn định có tính chủ
động để duy trì SX-KD đạt hiệu quả cao đều phải tính toán đến công việc hoạch định
nguồn nhân lực. Đây là quá trình nghiên cứu, phân tích, đánh giá, xác định nhu cầu để
đƣa ra kế hoạch, chƣơng trình nhằm đáp ứng đúng, đủ nguồn lao động phục vụ cho tất
cả các mặt khối lƣợng công việc của đơn vị. Hoạch định chiến lƣợc xem xét môi
trƣờng bên ngoài và bên trong nhằm phản ánh đƣợc những khuynh hƣớng và những
vấn đề của môi trƣờng có ảnh hƣởng đến mục tiêu, văn hóa, cấu trúc tổ chức và quản
trị nguồn nhân lực. Lập chiến lƣợc nguồn nhân lực hợp lý, cơ cấu phù hợp sẽ nâng cao
năng suất lao động.
Nội dung cơ bản của hoạch định nguồn nhân lực là xác định nhu cầu, xem xét
nhân lực nội bộ để cân đối và đề ra phƣơng án giải quyết thừa, thiếu đồng thời xây
dựng các chính sách để thực thi phƣơng án.
1.3.2.2 – Tuyển dụng lao động :
Tuyển dụng lao động là công việc quan trọng của một đơn vị để bố trí thực thi
các công việc. Dựa trên nhu cầu công việc để tuyển dụng, tránh tình trạng “ ngƣời thì
đông nhƣng không có ngƣời làm”, ảnh hƣởng chất lƣợng nguồn nhân lực do bất hợp lý
trong việc tuyển dụng và bố trí sử dụng.
1.3.2.3 – Phát triển nguồn nhân lực :
Phát triển nguồn nhân lực là quá trình thực hiện tổng thể các chính sách và biện
pháp thu hút, duy trì và đào tạo nguồn nhân lực nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng
nguồn nhân lực trên cả ba phƣơng diện thể lực, trí lực, tâm lực; điều chỉnh hợp lý qui
mô, cơ cấu nguồn nhân lực một cách bền vững và hiệu quả.
1.3.2.4 – Các chính sách đãi ngộ cho ngƣời lao động :
Đây là một trong những vấn đề đƣợc quan tâm nhiều nhất không chỉ của ngƣời
lao động mà của cả tổ chức. Chính sách đãi ngộ và khuyến khích ngƣời lao động là
chính sách tập trung vào con ngƣời trong một tổ chức , là nguồn lực cơ bản, quan
trọng góp phần quyết định hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ của tổ chức trong từng
giai đoạn và trong cả quá trình xây dựng và phát triển. Ngoài các chính sách về tiền
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lƣơng, BHXH, BHYT… còn có những lợi ích về vật chất cũng nhƣ tinh thần khác để
động viên khen thƣởng kịp thời tạo sự phấn khích là động lực cho ngƣời lao động gắn
bó, hăng say với công việc đồng thời khích lệ động viên ngƣời khác trong cùng tổ
chức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ.

1.4 – Chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của nhà quản trị trong việc nâng
cao chất lƣợng nguồn nhân lực :
Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động của một doanh nghiệp từ hoạch
định đến tổ chức, điều khiển và kiểm soát các chính sách hoạt động nhằm thu hút, duy
trì và phát triển mọi nguồn lực con ngƣời trong tổ chức, đảm bảo cho tổ chức luôn có
đủ, đúng và kịp thời nhân lực trong cả hiện tại và tƣơng lai phục vụ việc thực hiện mục
tiêu sách lƣợc, chiến lƣợc của đơn vị. Quản trị nguồn nhân lực có ba chức năng :
1.4.1 Nhóm chức năng thu hút :
Để hình thành nguồn nhân lực, đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ số lƣợng và
chất lƣợng phù hợp cho các vị trí công việc trƣớc hết phải căn cứ vào nhu cầu phục vụ
cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối với thực trạng sử dụng. Từ đó xác định
và xây dựng giải pháp đáp ứng yêu cầu công việc cần tuyển số lƣợng nhân viên. Do
đó, nhóm chức năng thu hút phải dự báo, hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công
việc, phỏng vấn, trắc nghiệm, thu thập dữ liệu, xử lý các thông tin về nguồn nhân lực
cho doanh nghiệp.
1.4.2 – Nhóm chức năng đào tạo và phát triển :
Nhóm chức năng chú trọng vào các hoạt động nhằm hoàn thiện, nâng cao trình
độ chuyên môn, năng lực cho ngƣời lao động. Đảm bảo cho ngƣời lao động có các kỷ
năng tốt, trình độ lành nghề, phát huy tối đa năng lực cá nhân để thực hiện tốt nhiệm
vụ đƣợc giao. Nhóm chức năng đào tạo phát triển gồm có nhiều hình thức nhƣ hƣớng
nghiệp, huấn luyện kỹ năng thực hành, bồi dƣỡng nâng cao trình độ tay nghề, cập nhật
kiến thức quản lý, kỹ thuật công nghệ…Ngoài ra còn chú trọng đào tạo lại nhân lực
khi có sự thay đổi về nhu cầu sản xuất kinh doanh hay áp dụng các quy trình sản xuất
theo công nghệ mới. Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp.
1.4.3 – Chức năng duy trì nguồn nhân lực :
Thực hiện việc bố trí sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong đơn vị. Đánh
giá kết quả thực hiện công việc của ngƣời lao động để biết kỹ năng, năng lực, mức độ
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hoàn thành công việc ở mức cao hay thấp… để có sự điều chỉnh và làm cơ sở cho thù
lao lao động. Qua đó nhằm khuyến khích, thúc đẩy ngƣời lao động làm việc hăng say,
tận tình, gắn bó, có ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt công việc.
Duy trì và phát triển các mối quan hệ lao động tốt đẹp, tạo bầu không khí tâm lý
vui tƣơi, xây dựng môi trƣờng làm việc lành mạnh. Tổ chức cho ngƣời lao động ký kết
các hợp đồng lao động, thỏa ƣớc lao động thể đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của
từng cá nhân, tập thể trƣớc hoạt động của công ty.Giải quyết các tranh chấp lao động,
khiếu kiện, kỷ luật lao động, các mối quan hệ lao động ở đơn vị. Cải thiện điều kiện
làm việc, chăm sóc y tế, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động…
Sơ đồ 1 : Mối quan hệ của các chức năng trong quản trị nguồn nhân lực.

Đào tạo
Phát
triển

Nhà quản trị
nguồn nhân
lực

Thu
hút

Duy
trì

Tóm lại, quản trị nguồn nhân lực vừa mang tính khoa học đồng thời vừa mang
tính nghệ thuật. Trải qua nhiều thập niên, nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã tìm
hiểu và đúc kết thành hệ thống kiến thức về chức năng quản lý con ngƣời bởi con
ngƣời là đối tƣợng cuả quản lý, vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển của
xã hội. Do vậy, nhà quản trị nhân lực cần có những hình thức, phƣơng pháp, cơ chế
quản lý để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển.
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1.4.4 – Trách nhiệm của Nhà quản trị và bộ phận quản trị nhân lực:
Quản lý nguồn nhân lực thuộc trách nhiệm của những ngƣời quản lý và lãnh
đạo các cấp, các bộ phận trong doanh nghiệp. Dù hoạt động ở qui mô, hình thức nào
thì ngƣời quản lý đều phải trực tiếp giải quyết các vấn đề về nguồn nhân lực.
1.4.4.1 - Trách nhiệm của nhà quản trị :
Tùy theo qui mô, tính chất công việc mà mỗi doanh nghiệp có chính sách riêng,
chiến lƣợc kinh doanh khác nhau. Vì thế, trách nhiệm của nhà quản trị nhân lực cũng
khác nhau, tuy nhiên tất cả đều có chung một mục đích là đảm bảo về số lƣợng cũng
nhƣ chất lƣợng nguồn lực để phục cho hoạt động SXKD của đơn vị.
Sơ đồ 2 : Nhiệm vụ và trách nhiệm của nhà quản trị nguồn nhân lực.

Nhà quản trị

Hoạch định

Tổ chức

Điều khiển

Bộ phận quản trị
nguồn nhân lực

Kiểm tra

Phục vụ các bộ
phận khác trong
doanh nghiệp

Nhà quản trị đảm nhận chức năng hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra bộ
phận mình phụ trách theo thẩm quyền nhằm mục đích phục vụ các bộ phận khác và
hoàn thành mục tiêu quả trị nguồn nhân lực của mình và của cả tổ chức. Nghĩa là chỉ
có thực quyền đối với nhân viên cấp dƣới trong bộ phận, đối với các bộ phận khác là
quan hệ phối kết hợp. Lãnh đạo phụ trách nhân sự có trách nhiệm tham mƣu xây dựng
các chính sách tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo và đánh giá đội ngũ lao động, quản trị
kế hoạch phúc lợi, thiết lập kế hoạch lƣơng bổng, tham gia việc thảo luận tập thể, bàn
bạc trao đổi với Công đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung theo quy chế phối
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hợp đã đƣợc ký kết. Đây là công việc đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn, kinh
nghiệm, kỹ năng truyền thông, kỹ năng phân tích giỏi, kiên nhẫn ứng phó với các xung
đột, mâu thuẩn có thể xảy ra, khả năng điều hành công việc khi bị sức ép. Trong công
việc còn có khả năng tổng hợp, thích nghi và uyển chuyển, xử lý công bằng và có sức
thuyết phục cao. Do vậy, ngƣời quản lý phụ trách nhân lực có tầm quan trọng đối với
hoạt động của một tổ chức, quản lý nhân lực không hiệu quả sẽ dẫn đến hạn chế về kết
quả thực hiện mục tiêu, kế hoạch của đơn vị.
1.4.4.2 – Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng tham mƣu :
Trong các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay, bộ phận chuyên môn phụ trách tham
mƣu về nhân lực đƣợc thành lập với quy mô và tên gọi khác nhau. Doanh nghiệp nƣớc
ngoài thì thành lập phòng nhân lực chuyên sâu về quản lý nguồn lao động. Các doanh
nghiệp trong nƣớc thành lập phòng, ban với tên gọi khác nhau nhƣ phòng Tổ chức lao
động, Tổ chức cán bộ, Tổ chức hành chính, hành chính tổng hợp…tùy thuộc vào qui
mô, điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị để thành lập bộ phận chức năng cho phù hợp,
cũng nhƣ sự phân nhóm chức năng bên trong bộ phận.
Phòng quản trị nhân lực có vai trò quan trọng thực hiện nhiệm vụ tham mƣu, trợ
giúp lãnh đạo thực hiện các hoạt động quản lý nhân lực trong đơn vị, nhằm đạt đƣợc
mục tiêu kinh doanh thông qua việc xây dựng và thực hiện các chƣơng trình về nguồn
nhân lực.
Các nhiệm vụ chính của phòng nhân sự gồm :
- Tham mƣu cho lãnh đạo trong việc hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng cơ
cấu tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị, các chính sách liên quan đến nhân lực trong
công ty, các chính sách đó phải đƣợc thi hành và có khả năng giải quyết các vấn đề đặt
ra, giúp cơ quan thực hiện đƣợc các mục tiêu của tổ chức.
- Cung cấp các dịch vụ nhƣ tuyển dụng, tuyển mộ, trắc nghiệm, tuyển chọn
nhân viên, phúc lợi cho các bộ phận khác. Đây là nhiệm vụ có tính chất chuyên nghiệp
nên phòng trực tiếp thực hiện hay cố vấn cho lãnh đạo. Phòng nhân sự có trách nhiệm
quản lý nhân sự, quản lý, lƣu trữ hồ sơ ngƣời lao động, theo dõi lƣơng, các chế độ bảo
hiểm, an toàn lao động…theo chức năng qui định.
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- Dự thảo các văn bản về nội quy, quy chế tổ chức, hợp đồng lao động, chấm
dứt hợp đồng lao động, các quyết định nâng lƣơng bổ nhiệm, sa thải, kỷ luật lao động,
giải quyết các tranh chấp về lao động.
- Tham mƣu xây dựng cơ chế tuyển dụng, hệ thống lƣơng bổng, thực hiện các
chế độ, chính sách pháp luật và quan hệ lao động.
- Tham mƣu xây dựng quy trình và phƣơng pháp đánh giá năng lực, hiệu quả
thực hiện công việc của từng ngƣời làm cơ sở cho việc chi trả lƣơng, thù lao lao động,
khen thƣởng.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, phát triển, bố trí điều động luân
chuyển cán bộ nhân viên.
- Lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị văn phòng, tham mƣu cho lãnh
đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Phối hợp với các bộ phận khác bố trí và sử dụng hợp lý số lao động đƣợc định
biên.
- Kiểm tra, giám sát các bộ phận khác có thực hiện đúng các chế độ chính sách,
các chƣơng trình thuộc về nhân sự đã đề ra hay không nhƣ đánh giá thành tích công
tác, chi trả lƣơng hàng tháng, các thủ tục khiếu nại tố cáo, tai nạn lao động, khen
thƣởng kỷ luật…
Về quyền hạn :
- Quyền hạn trực tuyến : Trực tiếp ra quyết định, chỉ thị cấp dƣới đáp ứng yêu
cầu nhân lực cho các bộ phận trong công ty.
- Quyền hạn tham mƣu : Tham dự các cuộc họp, hội nghị bàn về phƣơng án
phát triển doanh nghiệp, cải cách cơ cấu tổ chức liên quan đến nguồn nhân lực. Quyền
phát biểu, giái thích, thuyết phục tƣ vấn đối với cán bộ quản lý về những vấn đề liên
quan đến nguồn nhân lực.
- Quyền chức năng thu thập tài liệu, thông tin từ các bộ phận khác trong doanh nghiệp
để xử lý các vấn đề về nhân lực. Quyền tổ chức phối hợp với các bộ phận khác, kể cả
chuyên gia bên ngoài để nghiên cứu, phổ biến các vấn đề quản lý, kiểm soát nguồn
nhân lực trong doanh nghiệp.

CHƢƠNG II
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THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẢO LÂM
2.1 - Khái quát về Công ty:
2.1.1 – Lịch sử hình thành :
Công ty Cổ phần Cao su Bảo Lâm đƣợc hình thành trên cơ sở từ Tổng công ty
Cao su Đồng Nai. Vào tháng 11/2004 đƣợc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
gợi ý và tranh thủ chính sách thu hút đầu tƣ của tỉnh Lâm Đồng, Tổng công ty đã tiến
hành khảo sát, nghiên cứu, đánh giá về điều kiện tự nhiên nhƣ địa hình, thổ nhƣỡng,
khí hậu, thủy văn… để triển khai dự án trồng cao su tại 2 xã Lộc Bắc và Lộc Bảo,
huyện Bảo Lâm và đƣợc UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất tại văn bản thỏa thuận đầu
tƣ số 51/UBND ngày 04/01Q/2007 và Quyết định cho thuê đất số: 606/ QĐ-UBND
ngày 07/2/2007 với tổng diện tích: 4.506,77 ha tại các tiểu khu 372; 373; 374; 375 xã
Lộc bảo và 417; 429; 430 xã Lộc Bắc.
Ngày 26/12/2007 Công ty Cổ Phần Cao su Bảo Lâm chính thức đƣợc thành lập
theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4203000172l/GPKD do Sở kế hoạch &
Đầu tƣ tỉnh Lâm Đồng cấp, với 04 thành viên tham gia sáng lập là: Tổng công ty Cao
su Đồng Nai; Công ty Tài chính Cao su; Công ty TNHH BĐS Nhà Tôi; Công ty CP
Phát triển đầu tƣ & Khu công nghiệp GERUCO nay là Công ty Cổ phần Phát triển đô
thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, cùng với 02 đại diện vốn Thể nhân là Tổng
Công ty cao su Đồng Nai và thể nhân huyện Bảo Lâm.
2.1.2 – Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh :
Công ty Cổ phần cao su Bảo lâm là đơn vị kinh tế hoạch toán độc lập, có con
dấu riêng, ngành nghề kinh doanh chính là:
- Trồng, khai thác và chế biến cao su thiên nhiên;
- Quản lý, bảo vệ, trồng rừng, khai thác và chế biến lâm sản;
- Xuất nhập khẩu cao su thiên nhiên và các sản phẩm chế biến từ gỗ, mây tre;
- Chăn nuôi gia súc;
- Dịch vụ cung cấp cây giống và chuyển giao công nghệ trồng cao su.
Năm 2008 là năm đầu tiên Công ty chính thức đi vào hoạt động, bƣớc đầu có
nhiệm vụ chủ yếu là khai hoang trồng mới cao su; những nhiệm vụ, ngành nghề kinh
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doanh khác đƣợc triển khai ở giai đoạn 2 sau khi hoàn thành toàn bộ kế hoạch trồng
mới.
2.1.3 – Kết quả hoạt động SX-KD từ năm 2008 đến nay :
2.1.3.1 - Tình hình chung :
Địa bàn của Công ty thực hiện dự án nằm ở vùng sâu cách trung tâm xã hơn 20
km, trung tâm huyện hơn 50 km giáp ranh với tỉnh Đaknông, địa hình đồi dốc phức
tạp, diện tích rừng trải rộng, thuộc hai xã đặc biệt khó khăn đang hƣởng các chƣơng
trình đầu tƣ của Chính phủ. Đồng bào dân tộc tại chỗ chiếm hơn 90% dân số của xã.
Nhìn chung đời sống vật chất, trình độ dân trí còn thấp. Từ những vấn đề đã nêu, có
tác động và ảnh hƣởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện dự án
2.1.3.2 - Kết quả thực hiện SX-KD :
a/ Tổ chức khai hoang trồng mới cao su:
Tổng diện tích đƣợc Tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép khai hoang cải tạo trồng
cao su qua các năm là 1.321,5 ha. Đến nay công ty đã tổ chức trồng đƣợc 774,35 ha
cao su.
* Trong đó:
- Năm 2006: 1,04 ha.
- Năm 2007: 29,14 ha.
- Năm 2008: 207,74 ha.
- Năm 2009: 385,97 ha.
- Năm 2010: 150,46 ha.
Dự kiến trồng mới năm 2011 từ 150 ha đến 200 ha.
b/ Về công tác quản lý bảo vệ rừng :
Công ty đã thành lập Bộ phận thanh tra – BV gồm 09 ngƣời do một Phó giám đốc
công ty phụ trách để thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đã đạt đƣợc
một số kết quả nhƣng công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn còn nhiều bất cập, bên cạnh
đó đội ngũ cán bộ quản lý bảo vệ của Công ty phần lớn chƣa qua đào tạo nên còn hạn
chế về nghiệp vụ chuyên môn.

2.2 – Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực tại công ty :
2.2.1 – Khái quát nguồn nhân lực :
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Công ty mới đƣợc đƣợc thành lập và đi vào hoạt động hơn ba năm, đang trong
gian đoạn xây dựng củng cố. Do vậy, công việc hoạch định nguồn nhân lực đƣợc quan
tâm hàng đầu. Tuy nhiên, do nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc, cơ sở vật chất hạ
tầng đang trong thời kỳ xây dựng nên việc tuyển dụng lao động có những khó khăn
nhất định. Số lƣợng, cơ cấu lao động trong công ty qua các năm cụ thể nhƣ sau :
Bảng 1: Số lƣợng, cơ cấu lao động trong công ty từ năm 2008 – 2011
Số
Thứ
tự
1

2

Diễn
Giải

Năm
Năm
Năm
2008
2009
2010
Số lao
Số lao
Số lao
Tỷ
Tỷ lệ
Tỷ
động
động
động
lệ %
%
lệ %
(ngƣời)
(ngƣời)
(ngƣời)

Gián
tiếp
Trực
tiếp

Năm
2011
Số lao
Tỷ lệ
động
%
(ngƣời)

24

46%

45

20%

43

20%

38

21%

29

54%

175

80%

167

80%

135

79%

Nguồn do Phòng Tổ chức hành chính cung cấp
Căn cứ số liệu thống kê ở bảng 1, số lƣợng lao động hàng năm không ổn định
và luôn có biến động giảm. Cơ cấu lao động bố trí còn chƣa thật hợp lý, tỉ lệ lao động
gián tiếp còn chiếm khá cao so với tổng số lao động của công ty.
2.2.2 – Chất lƣợng lao động hiện nay của công ty:
Trong tổng số lao động đang quản lý, chất lƣợng không đồng đều và còn hạn
chế do tuyển dụng ở vùng đồng bào dân tộc trình độ văn hóa thấp và ở các nơi khác
trong và ngoài tỉnh. Theo số liệu thống kê tại thời điểm 01/05/2011, công ty quản lý
173 lao động, cơ cấu chất lƣợng cụ thể nhƣ sau:
- Về tuổi đời bình quân là 30 tuổi, đa số là lực lƣợng lao động trẻ và thời gian
tham gia công tác chƣa nhiều.
- Cơ cấu giới tính :

Có 133 nam; 40 nữ.

- Về trình độ văn hóa :

- Cấp III:

52 lao động.

- Cấp II:

56 lao động.

- Cấp I :

44 lao động.

- Không biết chữ:

21 lao động.

- Chính trị :

- Cử nhân:

- 19 -

01 ngƣời

- Cao cấp:

01 ngƣời

- Trung cấp: 03 ngƣời.
- Đại học:

- Chuyên môn :

09 ngƣời.

- Cao đẳng, trung cấp: 16 ngƣời.
- Sơ cấp:

03 ngƣời.

- Tay nghề bậc thợ: 01 ngƣời.
- Chƣa qua đào tạo bồi dƣỡng ngành nghề : 149 ngƣời (chủ yếu là lao động trực
tiếp chăm sóc vƣờn cao su).
- Trình độ chuyên môn phân theo ngành đào tạo đối với nguồn lao động gián
tiếp:
Ngành đào tạo

Phân ra trình độ chuyên môn

Tổng
số

ĐH

Ngành Nông nghiệp:

7

5

Ngành Lâm nghiệp:

5

Ngành Tài chính:

5

3

Ngành sƣ phạm:

1

1

Ngành thủ kho

1

Ngành y tế:

1

Ngành quân đội

1

Ngành kỹ thuật

7

CĐ

TC

SC

2
5
2

1
1
1
1

5

1

Nguồn do phòng Tổ chức hành chính công ty cung cấp
Căn cứ quyết định số 821/ QĐ-LĐTL ngày 12/05/2005 của Tập đoàn CN cao
su về việc qui định định mức nhân công đối với khu vực tây nguyên thì nhu cầu lao
động cho năm 2011 là 200 ngƣời. Nhƣ vậy thực tế số lƣợng lao động còn thiếu so với
kế hoạch.Qua số liệu điều tra thống kê cho thấy chất lƣợng đội ngũ lao động trực tiếp
rất thấp cả về trình độ văn hoá lẫn chuyên môn, hầu hết là lao động phổ thông chƣa
đƣợc bồi dƣỡng một cách bài bản về kỷ thuật trồng, chăm sóc, cạo mủ cao su. Phần
lớn mới đƣợc tiếp nhận vào công ty và mới làm quen ban đầu về loại cây trồng này, do
đó năng suất lao động chƣa cao, chƣa thực sự đáp ứng yêu cầu mà công ty đề ra.
Đối với nguồn lao động gián tiếp chỉ có 28/38 ngƣời qua đào tạo. Tuy nhiên số
lƣợng “vừa thừa vừa thiếu”, đây là tồn tại mang tính lịch sử từ buổi đầu thành lập công
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ty, việc tuyển dụng không theo qui trình và mang tính chủ quan của ngƣời tuyển trạch.
Thực tế, lao động đào tạo chuyên môn ngành tài chính, ngành lâm nghiệp khá nhiều
trong khi một số công việc quan trọng không có ngƣời đào tạo đúng chuyên môn nhƣ
định mức lao động tiền lƣơng, hành chính văn phòng, xây dựng cơ bản. Từ đó gây khó
khăn cho công tác quản lý điều hành ở đơn vị.

2.3 – Tổ chức bộ máy công ty:
2.3.1 – Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty hiện nay:
Công ty thực hiện theo mô hình cổ phần, bộ máy đƣợc hình thành theo điều lệ
hoạt động của công ty và theo luật doanh nghiệp.
Sơ đồ 3 : Mô hình tổ chức hoạt động công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VĂN PHÒNG HĐQT

PHÒNG
TỔ CHỨC
HÀNH CHÍNH

BỘ PHẬN
THANH TRA
BẢO VỆ

BAN KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG
KTNL XDCB

TỔ CƠ
XƢỞNG
VẬN TẢI

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ HOẠCH

ĐỘI
SẢN
XUẤT
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2.3.2 – Nhiệm vụ và trách nhiệm bộ máy quản lý công ty :
2.3.2.1 - Hội đồng quản trị :
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty và giao cho chủ tịch HĐQT thay
mặt HĐQT là ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty có tòan quyền nhân danh công
ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty trừ những
vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
2.3.2.2 – Giám đốc công ty :
Giám đốc chịu trách nhiệm trƣớc HĐQT về công tác điều hành toàn bộ hoạt
động công ty. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD hàng ngày của
đơn vị. Thực hiện các phƣơng án đầu tƣ và phƣơng án XSKD đã đƣợc Đại hội đồng và
HĐQT chấp thuận.
2.3.2.3 – Ban kiểm soát :
Kiểm tra và thẩm định tính hợp pháp trong quản lý, điều hành SXKD; trong ghi
chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, kiến nghị cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và
hoạt động của công ty cho Đại hội đồng cổ đông và HĐQT nhằm đảm bảo cho hoạt
động của công ty theo đúng pháp luật và có hiệu quả cao trong kinh doanh.
2.3.2.4 – Phó giám đốc :
Phó giám đốc tham mƣu giúp việc cho giám đốc về các hoạt động SXKD của
công ty. Thƣờng xuyên báo cáo kết quả công việc và kế hoạch đến Giám đốc về lĩnh
vực đƣợc phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc về vấn đề phụ
trách.
2.3.2.5 – Các phòng ban chuyên môn :
* Phòng Tổ chức- hành chính :
Tham mƣu cho giám đốc hoạch định nguồn nhân lực, hoàn thiện bộ máy tổ
chức của công ty phù hợp cho từng thời kỳ và cho chiến lƣợc phát triển chung. Thực
hiện các công việc về hành chính, giải quyết các chế độ chính sách cho ngƣời lao động
theo quy định của nhà nƣớc và của công ty. Tổ chức theo dõi sơ tổng kết các phong
trào thi đua trong công ty. Quản lý hồ sơ lý lịch CB NV và công nhân lao động, thực
hiện các thủ tục tuyển dụng, đào tạo, bố trí, đánh giá, khen thƣởng, kỷ luật… Xây
dựng kế hoạch, chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ, thi tay nghề cho CBNV,
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công nhân lao động. Xây dựng các quy chế về quản lý lao động, tiền lƣơng, tiền
thƣởng, và các qui chế khác, các định mức lao động, chi phí sản xuất. Tổ chức tập
huấn, kiểm tra vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Sắp xếp chƣơng trình
công tác, lịch giao ban hội họp, sinh hoạt của Ban lãnh đạo và của công ty. Quản lý hồ
sơ lƣu trữ, con dấu theo qui định. Cung cấp thông tin thƣờng xuyên cho Chủ tịch
HĐQT và các ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát khi có yêu cầu; giúp HĐQT trong việc
chuẩn bị nội dung tài liệu và tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ qui
định và phục vụ giao dịch tiếp khách theo yêu cầu của Giám đốc.
* Phòng Tài chính- kế hoạch :
Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động SXKD của công ty theo đúng pháp lệnh
kế toán – thống kê của nhà nƣớc và điều lệ hoạt động của công ty. Tham mƣu cho
Giám đốc về quản lý tài chính, kết quả SXKD thông qua công tác tài chính. Mở đầy đủ
hồ sơ sổ sách kế toán theo qui định. Lập đầy đủ thủ tục và quản lý các loại cổ phiếu
mà công ty phát hành. Quản lý và theo dõi công nợ, tài sản công ty. Xây dựng các kế
hoạch đầu tƣ, kế hoạch SXKD hàng năm cũng nhƣ dài hạn của công ty. Tham gia quản
lý, giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định nhà nƣớc.
* Phòng Kỹ thuật nông – lâm, XDCB :
Tham mƣu cho Giám đốc về quản lý trồng, chăm sóc, khai thác vƣờn cây cao
su; trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng đƣợc giao. Phối hợp phòng liên quan xây dựng kế
hoạch, đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, công nhân kỷ thuật cao su, chuyển giao KH-KT cho
các tổ chức cá nhân có nhu cầu. Chịu trách nhiệm về chất lƣợng các công trình XDCB
của công ty.
* Đội Thanh tra – bảo vệ :
Thực hiện công tác quản lý bảo về rừng theo pháp lệnh và pháp luật nhà nƣớc,
bảo vệ vƣờn cao su và cơ sơ vật chất tài sản, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trong địa bàn quản lý. Tham mƣu Giám đốc thanh tra giải quyết các vụ khiếu
nại khiếu kiện, những vụ việc có dấu hiệu tiêu cực vi phạm trong công ty.
* Đội cơ xưởng vận tải :
Quản lý toàn bộ phƣơng tiện, thiết bị xe máy, điện, nƣớc phục vụ cho hoạt động
sản xuất kinh doanh của công ty, duy tu sữa chữa bảo dƣỡng thiết bị đảm bảo phục vụ
sản xuất.
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2.3.3 – Thực trạng cơ chế điều hành :
Công ty cổ phần cao su Bảo Lâm hoạt động trên cơ sở vốn góp của các cổ đông
trong đó vốn của Tổng công ty cao su Đồng Nai chiếm 61%, thuộc vốn nhà nƣớc chi
phối và tuân thủ theo luật doanh nghiệp nhà nƣớc. Việc xây dựng các quy chế, quy
định nội bộ đều dựa trên điều lệ hoạt động, các điều kiện thực tế và căn cứ vào cơ sở
pháp luật quy định nhƣ :
- Nội quy an toàn lao động.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Quy định lề lối làm việc của Ban giám đốc.
- Cơ chế lãnh đạo của Đảng và hoạt động của các đoàn thể quần chúng.
- Quy chế về tài chính.
- Định mức kinh tế kỹ thuật.
- Quy chế về trả lƣơng, thƣởng và sử dụng quỹ phúc lợi và nhiều các quy định,
đơn giá chi phí, quy định khác liên quan đến nguồn nhân lực trong công ty.
Với cơ chế nhƣ hiện nay, việc ban hành các quy định, quy chế nội bộ để công ty
nêu cao quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý điều hành
và quan tâm sâu đến quyền lợi, nghĩa vụ ngƣời lao động. Thực hiện điều lệ công ty và
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Lấy sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ chính trị
làm trung tâm để xây dựng và phát triển công ty theo hƣớng bền vững. Đồng thời quan
tâm giải quyết tốt hơn nữa các mối quan hệ liên quan đến đời sống việc làm ngƣời lao
động.
Bộ máy tổ chức của công ty tƣơng đối gọn, gồm 05 phòng và bộ phận chức
năng, 03 đội sản xuất mỗi đội bình quân 50 lao động, phù hợp với quy mô sản xuất
kinh doanh hiện nay của công ty. Tập trung sự điều hành chỉ huy cấp cao, giao quyền
hạn, trách nhiệm cho các phòng ban chức năng và các đơn vị sản xuất , phát huy tiềm
năng của nguồn nhân lực trong toàn công ty và sự chủ động, sáng tạo của các vị trí
nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, cơ chế điều hành chƣa thật phù hợp với mô
hình công ty cổ phần. Theo mô hình tổ chức bộ máy hiện nay, Ban giám đốc công ty
đang điều hành theo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, còn bị chi phối bởi cơ
chế quản lý của đơn vị kinh tế nhà nƣớc nhƣ trƣớc đây. Đối với công ty cổ phần, giám
đốc chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của đơn vị trƣớc HĐQT và cổ đông, các phó
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giám đốc đƣợc giám đốc phân công để tham mƣu giúp việc và chịu trách nhiệm trƣớc
giám đốc về lĩnh vực mình phụ trách.
Riêng đối với phòng tổ chức hành chính, việc quản lý nguồn nhân lực chủ yếu
là mặt hành chính. Do đó chức năng chuyên môn chƣa sâu, chƣa thể hiện đƣợc vai trò
tham mƣu việc hoạch định, bố trí quy hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, mà
chủ yếu thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban giám đốc Công ty.Vì vậy, việc đánh giá
nhận xét nhân viên, nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng và tuyển dụng vào các vị trí công
việc chƣa làm tốt, phần nào ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong
toàn Công ty.

2.4- Thực trạng quản trị nguồn nhân lực :
2.4.1- Hoạch định nguồn nhân lực :
Do hoạt động sản xuất ở vùng đặc biệt khó khăn nên ảnh hƣởng rất lớn đến
công tác hoạch định nguồn nhân lực của công ty. Hàng năm, nhân lực của công ty luôn
có sự biến động giảm và không có tính ổn định phần lớn thôi việc, bỏ việc, chuyển
công tác…trƣớc tình hình đó , công ty tiếp tục tuyển dụng lao động từ bên ngoài vào
để bổ sung, nhất là lực lƣợng lao động trực tiếp. Do đó việc lập kế hoạch tuyển dụng,
sử dụng nhân lực trong công ty hiện nay chỉ thực hiện theo từng thời điểm khi thiếu
lao động, chƣa có kế hoạch chi tiết cụ thể cho năm bắt đầu kế hoạch sản xuất kinh
doanh. Việc xây dựng chiến lƣợc nguồn nhân lực dài hạn mang tính dự kiến, chƣa lập
đƣợc kế hoạch. Mặc khác, do tính đặc thù của năm đầu khai hoang trồng mới nên phần
lớn là lao động thuê mƣớn theo thời vụ.
2.4.2- Phân tích công việc:
“Phân tích công việc là một quá trình xác định một cách có hệ thống các nhiệm
vụ và các kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc trong một tổ chức”.
Là đơn vị mới thành lập, công ty cũng rất chú trọng trong khâu phân tích công
việc để bố trí lao động cho phù hợp và từ đó làm cơ sở cho việc đánh giá, nhận xét
hiệu quả của ngƣời lao động đƣợc phân công đảm trách thực hiện công việc đƣợc giao.
Trong đó chú trọng nhất là số lao động mới tuyển dụng, đƣợc phân tích công việc về
nhiệm vụ, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và năng lực để đảm trách vị
trí đó. Trong thời gian qua, việc bố trí công việc đối với nguồn lao động gián tiếp chƣa
thật ổn định một phần do năng lực, mặc khác do nhu cầu thực tiễn của công ty nên có
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sự luân chuyển, điều động nhân sự giữa các bộ phận. Trƣớc khi nhận nhiệm vụ mới,
các nhân viên đều đƣợc phân tích tính chất công việc, đồng thời luôn đƣợc đôn đốc
kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, để làm cơ sở cho việc điều chỉnh và thù
lao lao động. Nhiệm vụ này do phòng tổ chức lao động thực hiện và các phòng ban,
các đội sản xuất quản lý sử dụng nhân viên tiến hành. Những công việc vị trí quan
trọng, môi trƣờng làm việc có tính nghiêm ngặt, phức tạp đƣợc lãnh đạo công ty trực
tiếp giao nhiệm vụ, phân tích công việc, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện.Tuy
nhiên, việc xây dựng kế hoạch phân tích công việc chƣa lập thành quy trình cụ thể, mà
chủ yếu duy trì thực hiện theo trách nhiệm đƣợc quản lý, sử dụng lao động ở bộ phận
nào thì bộ phận đó tiến hành. Sau khi đã đƣợc phòng chức năng phân tích.
2.4.3- Quy trình tuyển dụng:
Do tính chất, quy mô sản xuất của công ty không lớn, hơn nữa đƣợc thành lập
trên cơ sở dự án của Tổng công ty cao su Đồng Nai nên hầu hết số lao động gián tiếp
của công ty đƣợc tăng cƣờng từ Tổng công ty không qua qui trình tuyển dụng. Một số
ít tuyển dụng mới thực hiện quy trình tuyển dụng nhƣ sau:
1- Thu nhận hồ sơ, nghiên cứu, đánh giá chất lƣợng, tính hợp pháp.
2- Gặp mặt, phỏng vấn sơ bộ, nắm bắt tâm tƣ nguyện vọng, đánh giá hình thể.
4- Ra quyết định tuyển dụng và thử việc.
5- Ký kết hợp đồng lao động.
Nguồn tuyển dụng lao động mới thƣờng không quảng cáo trên các phƣơng tiện
thông tin đại chúng, mà chủ yếu là giới thiệu qua quen biết hoặc là con em cán bộ
công nhân trong công ty. Điều này, có thuận lợi là tuyển dụng nhanh, ít bị từ chối, ít
tốn thời gian, chi phí tuyển dụng , khi cần đƣợc đáp ứng nhanh, tƣ tƣởng an tâm gắn
bó với doanh nghiệp, nhanh tiếp xúc với công việc và nhân viên bộ phận, nhƣng nếu
không có khả năng thực sự thì hiệu quả công việc thấp, gây ảnh hƣởng đến hiệu quả
hoạt động của toàn công ty. Sau khi đƣợc tuyển dụng, phòng tổ chức lao động có trách
nhiệm giới thiệu với nhân viên mới về lịch sử hình thành, phát triển công ty, một số
các quy định, nội quy, chính sách của Công ty liên quan đến ngƣời lao động. Trao
quyết định tuyển dụng và hƣớng dẫn nhân viên đến bộ phận, vị trí công việc nơi quản
lý, sử dụng nhân viên. Các bộ phận có trách nhiệm bố trí, giao việc, hƣớng dẫn nhân
viên hội nhập, thích nghi với điều kiện môi trƣờng công việc.Khi hết hạn thử việc,
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nhân viên đƣợc đánh giá nhận xét của bộ phận quản lý sử dụng, đã đủ điều kiện, chính
thức làm việc và tự chịu trách nhiệm công việc trƣớc quy định của công ty, đƣợc
hƣớng dẫn đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định.
2.4.4- Công tác đào tạo và phát triển:
Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Mục
đích đào tạo, phát triển nhân lực của doanh nghiệp là để đáp ứng sự thay đổi chung,
nâng cao tay nghề, kỹ năng nhằm sử dụng tối đa nguồn lực hiện có, nâng cao hiệu quả
hoạt động của tổ chức gắn với sự phát triển chiến lƣợc kinh doanh của doanh
nghiệp.Do đó, việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có ảnh hƣởng rất lớn đến sự
thành bại trong hoặt động sản xuất kinh doanh. Đối với công ty hiện nay, việc quy
hoạch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, từ đội ngũ lao động đến cán bộ quản lý các
cấp đƣợc chú trọng. Thế nhƣng, là công ty cổ phần chƣa có nguồn thu sản phẩm, nên
việc bố trí kinh phí đào tạo hàng năm ở công ty còn rất hạn chế, chủ yếu chỉ giải quyết
cho đi đào tạo bồi dƣỡng ngắn hạn. Hàng năm, vào thời điểm rỗi việc, CBNV, ngƣời
lao động đƣợc,học tập chính trị, bồi dƣỡng nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khỏe,
luyện tập quân sự, thể thao, nội quy an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,
các chính sách, quy định liên quan để tăng cƣờng ý thức tổ chức kỷ luật lao động nâng
cao bản lĩnh nghề nghiệp.

2.5-Chính sách duy trì nguồn nhân lực:
2.5.1-Hệ thống tiền lƣơng:
Tiền lƣơng là một trong nhƣng động lực kích thích ngƣời lao động làm việc
hăng hái. Nhƣng đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân gây trì trệ bất mãn,
hoặt từ bỏ công ty mà ra đi. Do đó, Công ty rất coi trọng việc nâng cao thu nhập, cải
thiện đời sống cho cán bộ, công nhân bình quân mức thu nhập năm sau luôn cao hơn
năm trƣớc. Hệ thống tiền lƣơng, thƣởng và qũy phúc lợi ban hành thành quy chế, có sự
điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với thực tế sản xuất và mặt bằng chung của khu vực.
Tổng quỹ tiền lƣơng trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt đƣợc và đƣợc phân
phối khác nhau theo công việc, quy chế tiền lƣơng. Hiện nay công ty áp dụng hai hình
thức trả lƣơng:
1- Trả lƣơng theo chức vụ, công việc trên cơ sở số ngày công làm việc đối với
lao động gián tiếp, phụ trợ.

- 27 -

2- Trả lƣơng theo khối lƣợng công việc khoán thực hiện trong tháng theo định
mức của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đối với lao động trực tiếp chăm sóc
vƣờn cây.
a) Hình thức trả lƣơng theo thời gian là căn cứ vào mức lƣơng cơ bản do công
ty quy định nhân hệ số lƣơng công việc đƣợc hƣởng nhân với ngày công làm việc.
Làm ngày nào hƣởng lƣơng ngày đó áp dụng cho đối tƣợng ở hình thức 1.
b) Hình thức trả lƣơng theo khối lƣợng công việc khoán trên cơ sở kết quả
nghiệm thu mức độ hoàn thành công việc nhân với định mức số công qui định cho
khối lƣợng công việc đó nhân số tiền cho một ngày công ( số tiền/ngày công do Tập
đoàn quy định). Việc chi trả lƣơng, các khoản phụ cấp, các khoản chi phí khác nhƣ
phụ cấp nhiên liệu, điện thoại, ăn trƣa…đƣợc chi trả kịp thời, đầy đủ.
2.5.2- Quy chế khen thƣởng :
Tiền thƣởng đƣợc trích ra từ tổng quỹ lƣơng đƣợc bố trí hàng năm qua điều tiết,
ngoài ra từ nguồn quỹ của các tổ chức đoàn thể cấp trên hỗ trợ. Đây là hình thức
khuyến khích tài chính để kích thích động viên, tác động tới hành vi ngƣời lao động và
các bộ phận đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao năng suất lao động,
sáng kiến cải tiến phƣơng pháp làm việc tiết kiệm đƣợc chi phí, đẩy nhanh tiến độ
công việc, ổn định sản xuất.
Mức quy định khen thƣơng cho các danh hiệu thi đua.
- Lao động giỏi một năm xét một lần, mức thƣởng bằng 200.000đ/ngƣời.
- Lao động xuất sắc một năm xét một lần, mức thƣởng bằng 400.000đ/ngƣời.
- Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ mức thƣởng 300.000 đồng.
- Thƣởng đột xuất từ 200.000đ trở lên tùy theo thành tích công việc.
- Thƣởng các ngày lễ, tết trong năm tùy theo thời điểm, mức thƣởng tối thiểu
từ 02 ngày lƣơng đến một tháng lƣơng cơ bản theo chức vụ, cấp bậc công việc.
Mức thƣởng tuy không lớn nhƣng lại bao trùm và đi sâu vào các hoạt động của
Công ty, tạo ra sự phấn đấu, thi đua đều khắp, bầu không khí lan tỏa đến từng vị trí
công việc, tạo điều kiện giám sát, phát truyển năng lực các nhân viên và quản lý nguồn
nhân lực ở các bộ phận, đơn vị sản xuất trong toàn công ty.
2.5.3 - Nội quy – Kỷ luật lao động :
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Căn cứ vào luật lao động, nội qui tác phong giờ giấc làm việc, quy định nhiệm
vụ và trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận…trong công ty để duy trì kỷ
luật lao động, nề nếp tổ chức, tác phong, giờ giấc làm việc của cán bộ, công nhân
trong các vị trí công việc trên cơ sở quy định đó, để xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi
phạm quy định, kết hợp các đoàn thể, thực hiện công khai, thỏa đáng đúng mức cho
các hành vi vi phạm từ cảnh cáo, khiển trách… đến sa thải nhân viên. Quá trình thực
tế, chƣa có trƣờng hợp nào sa thải mà chủ yếu là khiển trách, giáo dục động viên nhân
viên đã vi phạm.
2.5.4-Quy chế phúc lợi :
Phúc lợi là phần thù lao gián tiếp, đƣợc quan tâm dƣới các dạng hỗ trợ về cuộc
sống và nhu cầu khác. Đây là thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp đến mọi
mặt của đời sống ngƣời lao động, là nguồn động viên tinh thần để ngƣời lao động yên
tâm gắn bó, trung thành với Công ty. Việc sử dụng quỹ phúc lợi do công đoàn và giám
đốc Công ty quyết định với các mức hỗ trợ từ 300.000đ đến 500.000đ/ngƣời. Do chƣa
có lợi nhuận, nên nguồn quỹ phúc lợi của công ty chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của Tổng
công ty và các tổ chức đoàn thể của Tổng công ty cao su Đồng Nai. Từ nguồn quỹ
phúc lợi của Tổng công ty, đã giúp cho công ty triển khai giải quyết cho một số công
nhân mƣợn với hình thức trả dần để xây dựng nhà ở với nguồn vốn là 500 triệu đồng.
Các đoàn thể hỗ trợ xây dựng nhà “mái ấm Công đoàn”, nhà “nghĩa tình đồng
đội”…Tổng cộng đến nay đã làm đƣợc 29 căn nhà ở cho công nhân. Giải quyết cho
ngƣời lao động đƣợc trồng xen một số loại cây hoa màu trên vƣờn cây cao su thời kỳ
kiến thiết cơ bản để nâng thu nhập kinh tế ổn định cuộc sống. Bố trí tạm thời một số
quỹ đất để công nhân tự xây dựng nhà ở để yên tâm làm việc.
2.5.5 - Quan hệ lao động:
Là toàn bộ các mối quan hệ qua lại giữa các bên tham gia quan hệ lao động liên
quan đến quyền lợi nghĩa vụ trƣớc, trong và sau kết thúc hợp đồng lao động. Về cơ
bản đƣợc thể hiện bằng các điều khoản ghi trong hợp đồng lao động, trên cơ sở bộ luật
lao động. Trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ giữa công ty và ngƣời lao động
có vấn đề gì xảy ra tranh chấp, khiếu nại thì hội đồng hoà giải công ty vào cuộc, phối
hợp với tổ chức Công đoàn cùng hoà giải, giải quyết tranh chấp, khiếu nại nhƣ: thực
hiện chính sách tiền lƣơng, thƣởng, điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh môi
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trƣờng lao động, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, y tế và các chế độ liên quan đến
quan hệ lao động.
Hàng năm công ty đều tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân lao động trong
Doanh nghiệp, để ngƣời lao động tham gia quản lý doanh nghiệp, góp ý cho sự lãnh
đạo của Công ty về tổ chức hoạt động, chế độ chính sách các định mức, quy định…
trong quan hệ lao động và ký kết thoả ƣớc lao động cho năm sau đã đƣợc sửa đổi, bổ
sung điều chỉnh cho phù hợp thực tế quyền, nghĩa vụ các bên. Quá trình hoạt động,
quan hệ lao động đã đƣợc các bên tham gia thực hiện tốt, không xảy ra tranh chấp, đã
tạo ra tâm lý tốt cho ngƣời lao động an tâm, gắn bó phát huy năng lực, hoà mình vào
công việc và các hoạt động trong Công ty. Đồng thời thông cảm với những khó khăn
ban đầu công ty mới thành lập để cùng nêu cao trách nhiệm chung tay xây dựng công
ty từng bƣớc ổn định và phát triển.
2.6 - Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực :
2.6.1 - Năng suất lao động :
Qua kiểm tra đánh giá khối lƣợng công việc hàng tháng, nhìn chung lực lƣợng
lao động tại công ty có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc đƣợc giao, thể hiện ở
mức độ hoàn thành nhiệm vụ của toàn công ty trong từng tháng, từng quý và cả năm.
Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì năng suất lao động chƣa đáp ứng yêu cầu đặt ra do những
nguyên nhân sau đây:
- Lực lƣợng đa số còn trẻ mới tiếp cận với công việc nên chƣa có nhiều kinh
nghiệm.
- Việc bố trí công việc chƣa phù hợp với chuyên môn đào tạo nên chƣa phát
huy đƣợc năng lực sở trƣờng của từng cá nhân.
- Đội ngũ lao động trực tiếp phần lớn trình độ văn hóa thấp, chƣa đƣợc đào tạo
bồi dƣỡng về chuyên môn kỷ thuật, mới lần đầu tiếp xúc với cây cao su nên còn nhiều
bỡ ngỡ, chƣa biết cách trồng và chăm sóc loại cây này, bởi lần đầu tiên cao su đƣợc
trồng trên đất Lâm Đồng ( từ trƣớc đến nay cây trồng chủ yếu là chè, cà phê).
- Lực lƣợng lao động là ngƣời dân tộc tại chỗ quen với tập quán sinh hoạt của
ngƣời đồng bào thiểu số “ thích thì làm không thích là nghỉ”, lễ hội nhiều trong năm và
kéo dài, sống cộng đồng nên khi có lễ hội là nghỉ đồng loạt nên rất khó khăn trong việc
điều hành sản xuất của công ty.
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Từ những nguyên nhân cơ bản nêu trên làm hạn chế đến năng suất lao động của
đơn vị.
2.6.2 - Sử dụng thời gian lao động:
Với tính chất sản xuất, đặc thù của ngành nghề theo thời vụ, vì vậy việc sử dụng
thời gian lao động của Công ty, đối với công nhân trực tiếp sản xuất bình quân 9-10
tháng/năm, thời gian còn lại là nghỉ việc do thời tiết bƣớc vào mùa khô công việc
chăm sóc vƣờn cây không nhiều. Thời gian này tiền lƣơng thu nhập của công nhân lao
động trực tiếp rất thấp ( bình quân khoảng 1- 1,5 triệu) hoặc không có thu nhập, đây
thực sự khó khăn chƣa giải quyết đƣợc.
Đối với nhân viên nghiệp vụ, gián tiếp quản lý thời gian làm việc bình quân 280
ngày, phải làm công việc nghiệm thu phân tích, đánh giá tổng hợp …thời gian còn lại
là nghỉ lễ, tết, phép, hội họp, học tập… thời gian sử dụng lao động của bộ phận chuyên
môn, nghiệp vụ, kỹ thuật còn lãng phí so với khối lƣợng và yêu cầu công việc. Quá
trình làm việc giữa các bộ phận còn bị gián đoạn nhiều, gây ách tắc công việc, chờ
chuyển tiếp qua bộ phận khác. Hơn nữa là không gian quản lý rộng, trực tiếp giải
quyết phải có khoảng thời gian nhất định.
2.6.3 - Đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời lao động:
Qua các năm, tỷ lệ lao động có biến động theo chiều hƣớng giảm và không ổn
định do điều kiện ban đầu, công ty mới thành lập còn nhiều khó khăn, đời sống vật
chất tinh thần trong vùng chƣa đáp ứng nhu cầu của ngƣời lao động. Các điều kiện ăn
ở sinh hoạt còn thiếu thốn nên thực sự chƣa đáp ứng sự hài lòng, thoã mãn của họ. Ban
lãnh đạo thƣờng xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần để ngƣời lao động phần nào yên
tâm làm việc. Do nhận thấy đƣợc vấn đề nên thời gian qua đơn vị chƣa triển khai xây
dựng kế hoạch để đánh giá mức độ cụ thể, theo từng nội dung về sự thoã mãn của
ngƣời lao động .

2.7 - Nhận xét chung:
Qua phân tích thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực tại Công ty cho thấy còn
nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới đó là :
-

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cơ cấu nguồn nhân lực đáp ứng cho từng

giai đoạn và lâu dài và triển khai thực hiện theo quy trình cụ thể.
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-

Xây dựng, hoạch định cụ thể chiến lƣợc sản xuất kinh doanh của công ty,

với cơ cấu sản phẩm sản xuất, dịch vụ có quy mô và tỷ trọng của cơ cấu sản phẩm…
làm cơ sở cho việc hoạch định nguồn nhân lực
-

Đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn kỹ thuật cho lực lƣợng lao động hiện có để

nâng cao chất lƣợng phát huy tối đa sức lao động của nguồn nhân lực phục vụ có hiệu
quả trong sản xuất kinh doanh của công ty.
-

Xây dựng kế hoạch cụ thể cho các tiêu chí tuyển dụng, tuyển chọn; bố trí,

đúng, đủ nguồn nhân lực để công ty hoạt động ổn định, hiệu quả.
-

Quan tâm nhiều về chế độ lƣơng, thƣởng và các chế độ khác theo quy định

của nhà nƣớc, đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động tạo động lực để họ đảm bảo cuộc
sống, hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao.
-

Thƣờng xuyên quan tâm đến các điều kiện về ăn ở, sinh hoạt để ngƣời lao

động có cuộc sống ổ định an tâm công tác và làm việc.
CHƢƠNG III
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẢO LÂM

3.1- Hoạch định nguồn nhân lực:
“Là một tiến trình triển khai thực hiện các kế hoạch và các chƣơng trình nhằm
đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ số lƣợng ngƣời, bố trí đúng nơi, đúng lúc và đúng
chỗ”.
Công ty mới thành lập, việc hoạch định nguồn nhân lực là cần thiết và quan
trọng. Căn cứ mục tiêu, chiến lƣợc sản xuất, kinh doanh và qui mô hoạt động để
hoạch định nguồn nhân lực cho từng giai đoạn cụ thể. Giai đoạn trồng mới, chăm sóc
vƣờn cao su dựa vào tổng diện tích vƣờn cây và năm trồng để cân đối bố trí số lƣợng
công nhân nhận khoán đúng theo định mức của Tập đoàn áp dụng cho khu vực Tây
nguyên. Giai đoạn vƣờn cây đi vào khai thác mủ, nhà máy đƣợc xây dựng và mở rộng
ngành nghề cần cân đối bố trí nguồn lao động phù hợp với quy mô công việc. Việc bố
trí nguồn lao động gián tiếp phải đảm bảo cơ cấu về số lƣợng cũng nhƣ chuyên môn
đào tạo. Hiện nay, nhân sự bố trí ở các bộ phận công ty chƣa thật hợp lý do hệ lụy của
việc tuyển dụng không theo quy trình từ những ngày đầu công ty mới thành lập “
tuyển ngƣời bố trí việc chứ không phải từ yêu cầu công việc để tuyển ngƣời “, còn
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mang nặng cơ chế quản lý của một đơn vị kinh tế nhà nƣớc. Do vậy, công ty đang
chấp nhận thực trạng bố trí công việc trái ngành, trái nghề. Cụ thể nhƣ phòng Tổ chức
hành chính 100% nhân viên bố trí trái ngành. Muốn lập tốt kế hoạch nguồn nhân lực,
trƣớc hết phải sắp xếp lại cơ cấu nhân sự cho phù hợp, giải quyết cho đi đào tạo cho
đúng chuyên ngành, vận động thôi việc hoặc chuyển công tác, điều chuyển trong các
phòng ban hoặc các đội sản xuất…
Tiến trình hoạch định nguồn nhân lực gồm các bƣớc tại công ty:
+ Bƣớc 1: Khảo sát, phân tích hiện trạng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
+ Bƣớc 2: Căn cứ dự báo khối lƣợng công việc để cân đối nhân sự và điều
chỉnh nhân lực.
+ Bƣớc 3: đề ra các chính sách hỗ trợ và kế hoạch triển khai thực hiện.
+ Bƣớc 4: thực hiện chính sách và các kế hoạch đã đề ra.
+ Bƣớc 5: Kiểm tra tình hình thực hiện công việc điều chỉnh cho phù hợp thực
tế.
Bất kỳ tổ chức nào muốn tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh cần thiết phải
tiến hành hoạch định chiến lƣợc nguồn nhân lực.
Việc hoạch định nguồn nhân lực giúp cho Doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và
lãng phí. Thừa nhân sự sẽ gây lãng phí, thiếu nhân sự sẽ không đảm bảo công việc
thực hiện đúng tiến độ và đạt kết quả nhƣ mong muốn. Hoạch định thấy rõ phƣơng
hƣớng, cách thức quản trị nguồn nhân lực của mình, bảo đảm cho công tác chọn đúng
ngƣời, đúng việc cho ngƣời thực hiện, đúng số lƣợng, khối lƣợng và thực hiện đúng
tiến độ.
Hoạch định nguồn nhân lực có ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu quả của tổ chức, có
quan hệ chặt chẽ với kế hoạch chiến lƣợc sản xuất kinh doanh, làm cơ sở biên chế, tổ
chức mô hình bộ máy quản lý phù hợp với giai đoạn phát triển, hƣớng vào mục tiêu
của Doanh nghiệp. Những loại lao động nào cần thiết để đạt đƣợc mục tiêu của Công
ty, số lƣợng lao động cần thiết để hoàn thành mỗi loại công việc, mỗi nghề là bao
nhiêu? Phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh: trung, dài, ngắn hạn, gắn với
kế hoạch sản xuất kinh doanh và phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu
quả tối ƣu.
3.1.1 – Mô hình tổ chức bộ máy quản lý Công ty:
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Qua phân tích thực trạng hiện nay, mô hình tổ chức, quản lý của Công ty cần
bố trí sắp xếp lại chức danh trong ban Giám đốc.
- Giám đốc Công ty điều hành toàn bộ hoạt động, thông qua các phó giám đốc
chuyên môn, giảm bớt công việc sự vụ cho giám đốc công ty giành thời gian đầu tƣ
cho chiến lƣợc xây dựng, phát triển công ty trong tƣơng lai.
- Các phó giám đốc chuyên môn quản lý điều hành hoạt động theo lĩnh vực của
mình và kết hợp chặt chẽ trong các hoạt động chung, tạo sự hài hòa, đồng bộ, uyển
chuyển trong các hoạt động và chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc công ty về lĩnh vực
chuyên môn của mình.
Sơ đồ 4: Tổ chức bộ máy quản lý
Căn cứ vào quy mô và cơ cấu tổ chức lực lƣợng lao động tại Công ty và kế
hoạch sản xuất kinh doanh, việc tổ chức bộ máy cần thay đổi cho phù hợp với xu thế
phát triển cho từng giai đoạn, trƣớc mắt cơ cấu tổ chức đƣợc điều chỉnh và hoạt động
theo sơ đồ sau:

Đại hội đồng cổ đông
Ban kiểm soát
Văn phòng HĐQT

Hội đồng quản trị
Giám đốc Công ty

Phó Giám đốc
Kỹ thuật

Đội
Sản xuất

Phòng
KTNL-XDCB

Phó Giám đốc
Tổ chức – Hành chính

Phòng
TC-KH
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Phòng
TC-HC

Bộ phận
TT-BV

Tổ
CX-VT

Từ sơ đồ trên, cơ chế hoạt động sẽ phù hợp hơn đối với loại hình công ty cổ
phần theo luật doanh nghiệp. Giám đốc toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm
trƣớc HĐQT về kết quả điều hành của mình. Mặc khác giảm bớt khối lƣợng công việc
điều hành trực tiếp của giám đốc đối với các bộ phận chuyên môn, chuyển giao cho
cấp phó phụ trách.
3.1.2 – Phân tích công việc:
Khái niệm: Phân tích công việc là quá trình nghiên cứu nội dung công việc
nhằm xác định điều kiện tiến hành các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện
công việc và các phẩm chất, kỹ năng mà nhân viên cần thiết phải có để thực hiện tốt
công việc.
Mục đích của phân tích công việc là để thông tin liên quan đến công việc cụ thể
trong tổ chức, nhằm làm rõ bản chất ở từng công việc cụ thể mà ngƣời lao động có
nhiệm vụ, trách nhiệm gì, họ thực hiện công việc gì, tại sao phải thực hiện, thực hiện
nhƣ thế nào, những máy móc, thiết bị công cụ nào đƣợc sử dụng, những mối quan hệ
nào đƣợc thực hiện, các điều kiện làm việc cụ thể, cũng nhƣ các yêu cầu về kiến thức,
kỹ năng và khả năng mà ngƣời lao động cần phải có để thực hiện công việc đó và trả
lời các câu hỏi:
1- Nhân viên thực hiện những công tác gì? (tasks)
2- Khi nào công việc đƣợc hoàn tất?
3- Công việc đƣợc thực hiện ở đâu?
4- Công nhân làm công việc đó nhƣ thế nào?
5- Tại sao phải thực hiện công việc đó?
6- Để thực hiện công việc đó cần phải hội đủ những tiêu chuẩn trình độ nào?
Phân tích công việc có ý nghĩa quan trọng, ngƣời quản lý xác định đƣợc các kỳ
vọng của mình đối với ngƣời lao động và làm cho họ hiểu đƣợc các kỳ vọng đó. Nhờ
đó, ngƣời lao động cũng hiểu đƣợc nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối
với công việc và tạo điều kiện cho quản lý nhân lực hiệu quả, đƣa ra quyết định về
nhân sự chuẩn xác nhƣ tuyển dụng, đề bạt, thù lao, đào tạo phát triển nhân sự của nhà
quản trị.
Quy trình phân tích công việc gồm:
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+ Bƣớc 1: Xác định mục đích, hình thức thu nhập thông tin để phân tích.
+ Bƣớc 2: Thu thập thông tin cơ bản thứ cấp liên quan với công việc khác.
+ Bƣớc 3: Lựa chọn công việc tiêu biểu khi có nhiều việc tƣơng tự nhau.
+Bƣớc 4: Thu thập thông tin sơ cấp liên quan nhƣ: Thái độ ứng xử, điều kiện
làm việc, cá tính và khả năng làm việc…
+ Bƣớc 5: Kiểm tra xác minh tính chính xác thông tin đã thu thập.
+ Bƣớc 6: Xây dựng bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc.
Bản mô tả công việc có yêu cầu:
 Các nhiệm vụ chủ yếu phải hoàn thành.
 Thời gian thực hiện cho mỗi nhiệm vụ.
 Các tiêu chuẩn hoàn thành công tác.
 Số ngƣời làm việc đối với từng loại công việc và mối quan hệ tƣờng trình báo
cáo.
 Phƣơng tiện để thực hiện công việc.
Bản tiêu chuẩn công việc có yêu cầu:
 Trình độ học vấn.
 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 Kinh nghiệm công tác.
 Đặc điểm và phẩm chất cá nhân.
 Các yêu cầu về kiểm tra, giám sát với ngƣời thực hiện công việc.
 Mức lƣơng, thƣởng, phụ cấp đƣợc hƣởng.
 Điều khoản huấn luyện (thời gian, kế hoạch, cấp huấn luyện).
 Cơ hội thăng tiến.
 Chứng thực của ngƣời thiết lập văn bản tiêu chuẩn công việc
Xây dựng bản mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc cho tất cả các chức danh.
Trên cơ sở đó để tuyển dụng, bố trí sắp xếp nhân lực phù hợp, đúng ngƣời đúng việc,
phát huy năng lực các vị trí và xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, nhận xét đánh
giá nhân viên, phát triển nhân viên trong công ty. Các vị trí công việc nhân viên đƣợc
củng cố đầy đủ hơn về nội dung phân tích và tiêu chuẩn công việc.
3.1.3 – Quy trình tuyển dụng lao động:
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Định nghĩa:
Tuyển dụng là một hoạt động chức năng của quản trị nguồn nhân lực. Nó khai
thác, thu hút và chọn lựa các ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc (giáo trình).
“Tuyển mộ nhân viên là một tiến trình, thu hút những ngƣời có khả năng từ
nhiều nguồn khác nhau đến đăng ký, nộp đơn tìm việc làm”.
Nguyễn Hữu Thân
Quá trình tuyển chọn nhân lực là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều
khía cạnh khác nhau dựa vào yêu cầu của công việc, trên cơ sở đã đƣợc đề ra theo bản
mô tả và tiêu chuẩn công việc. Quá trình tuyển chọn là có ý nghĩa rất quan trọng đối
với chiến lƣợc sản xuất kinh doanh và với cả tổ chức. Bởi vì lựa chọn đƣợc cho tổ
chức những con ngƣời có kĩ năng phù hợp với sự phát triển của tổ chức ở hiện tại và
trong tƣơng lai. Do đó quá trình tuyển chọn gồm nhiều bƣớc, mỗi bƣớc là một hàng
rào chắn để sàng lọc, loại bỏ những ứng viên không đủ các điều kiện đi tiếp vào bƣớc
sau. Số công việc, tính chất lao động nghề nghiệp, môi trƣờng lao động… Để đƣợc
nhận vào làm việc thì ứng viên phải vƣợt qua các bƣớc trong quy trình tuyển dụng.
Căn cứ vào kế hoạch chiến lƣợc kinh doanh để xây dựng kế hoạch tuyển dụng
lao động đáp ứng yêu cầu công việc. Chú trọng các vị trí công việc: chuyên môn kĩ
thuật, nghiệp vụ có trình độ cao để nâng dần chất lƣợng lao động trong công ty, không
nên tuyển dụng theo cảm tính, quan hệ tình cảm thân quen nhờ vả gửi gắm bởi nó
mang lại kết quả không tốt nếu ngƣời lao động không có năng lực và rất khó xử lý giải
quyết về sau. Quy trình tuyển dụng:
Bƣớc 1: Thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động:
a) Thời gian, địa điểm, hình thức thông tin, thông báo.
b) Nội dung thông báo tuyển dụng:
- Số lƣợng lao động cần tuyển cho các vị trí công việc.
- Trình độ chuyên môn, ngành nghề cấp đào tạo.
- Thời hạn hợp đồng sau khi đƣợc tuyển chọn.
- Mức lƣơng cho từng vị trí công việc.
- Điều kiện làm việc của ngƣời lao động.
- Các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của ngƣời sử dụng.
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký.
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- Ƣu tiên các đối tƣợng đã từng công tác ở lĩnh vực cần tuyển dụng.
Bƣớc 2: Tiến hành xét tuyển lao động.
- Nhận hồ sơ đăng ký, kiểm tra tính pháp lý.
- Tổ chức phỏng vấn sơ bộ, đánh giá thể lực, giới thiệu lịch sử Công ty.
- Thử việc, phỏng vấn sâu mô tả công việc, vị trí trách nhiệm.
- Quyết định tuyển chọn.
Đây là các vị trí công việc cần làm kỹ khi tuyển chọn và có sự ràng buộc chặt
chẽ, hợp lý không để họ ra đi mang theo những bí mật, bí quyết kinh doanh cùng
khách hàng của Doanh nghiệp.
- Đối với lao động trực tiếp sản xuất không cần chú trọng nhiều về trình độ
chuyên môn mà chủ yếu có trình độ văn hóa và có sức khỏe, ý thức nghề nghiệp…Khi
khối lƣợng công việc tại một thời điểm nhiều thì thực hiện theo hình thức :
a) Làm thêm giờ : (Tăng ca)
Giải pháp này tiết kiệm chi phí tuyển dụng lao động, đồng thời cũng phù hợp
với ngƣời lao động để tăng thu nhập. Nhƣng không nên kéo dài ảnh hƣởng sức khỏe,
năng suất chất lƣợng công việc và dễ phi phạm luật lao động.
b) Hợp đồng theo thời vụ:
Giải pháp giảm bớt các chi phí liên quan đến nhân sự. Khi thời điểm công việc
cần, tiến độ kịp thời vụ. Tiến hành hợp đồng lao động với thời hạn 02 – 03 tháng, với
số lƣợng cần thiết để giải quyết kịp thời yêu cầu tiến độ. Khi lƣợng công việc giảm
cũng là hết thời hạn hợp đồng lao động thời vụ.

3.2 – Công tác đào tạo và đào tạo lại:
Đào tạo và phát triển các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lƣợng nguồn
nhân lực của công ty, là điều kiện quyết định để công ty đứng vững và thắng lợi trong
môi trƣờng cạnh tranh và phát triển. Công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực
chính là toàn bộ những hoạt động học tập bởi công ty, do công ty cung cấp cho ngƣời
lao động có thể vài giờ, vài ngày… thậm chí tới vài năm tùy thuộc vào mục đích học
tập, nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp cho ngƣời lao động theo hƣớng đi
lên, tức là nhằm nâng cao khả năng, trình độ nghề nghiệp của họ trên cơ sở bao gồm:
Giáo dục, đào tạo, phát triển đó là nâng cao khả năng thích ứng của ngƣời lao động với
các công việc trong tƣơng lai.
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Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật nhƣ hiện nay, công tác đào tạo và đào
tạo lại phải đƣợc quan tâm đầu tƣ đúng mức cho ngƣời lao động, tạo điều kiện cho
ngƣời lao động học tập và tự học tập tiếp cận khoa học công nghệ mới, tránh bị tụt hậu
về kiến thức khoa học kĩ thuật. Điều này sẽ không có lợi cho Công ty vì trình độ lao
động thấp khó cạnh tranh không tạo ra cơ hội phát triển cho Doanh nghiệp. Do đó
công tác đào tạo phải đƣợc xây dựng kế hoạch một cách có tổ chức. Những đối tƣợng
nào đƣợc đào tạo theo dạng nào: ngắn hạn, dài hạn, thƣờng xuyên tập huấn nâng cao…
tùy thuộc vào yêu cầu công việc, mục đích chƣơng trình đào tạo mà Công ty lựa chọn
hoặc cá nhân ngƣời lao động hay toàn thể công nhân lao động từng bộ phận.
Để nâng cao chất lƣợng chuyên môn cho các cấp quản trị nguồn nhân lực trong
đơn vị, phục vụ cho công việc đạt kết quả cao, cần có những chƣơng trình, kế hoạch
đào tạo bồi dƣỡng nâng cao cho các cấp quản lý :
Đối với cán bộ quản lý cấp cao: bồi dƣỡng quản lý cao cấp về Quản trị
Marketing, quản trị chiến lƣợc, quản trị nguồn nhân lực, phong cách lãnh đạo…
Đối với cán bộ quản lý cấp phòng, đơn vị sản xuất : đào tạo và đào tạo lại theo
bảng mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc đồng thời bồi dƣỡng kỹ năng hoạch định,
giao tiếp, xây dựng kế hoạch tác nghiệp, kỹ năng làm việc theo nhóm và khả năng sử
dụng máy vi tính. Tùy theo đặc điểm tính chất công việc của công ty mà chọn loại
hình đào tạo, bồi dƣỡng cho phù hợp.
3.2.1 – Đào tạo thời gian ngắn hạn:
Chủ yếu để bổ sung những kiến thức mới nâng cao tay nghề, nâng cao bản lĩnh
nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ công việ.c an tâm tƣ tƣởng, sẵn sàng nhận
nhiệm vụ khi đƣợc phân công. Đối với lao động chuyên môn , nghiệp vụ, kỹ thuật
đƣợc cập nhật kiến thức liên quan đến công tác và nâng cao hiệu quả công tác.
3.2.2 – Đào tạo dài hạn:
Đối tƣợng đƣợc quy hoạch đào tạo, trƣớc hết phải thuộc cơ cấu cán bộ nguồn,
có năng lực thực sự ở các cấp quản lý, phù hợp với công việc đang làm, sở trƣờng của
họ và kế hoạch chiến lƣợc sản xuất kinh doanh lâu dài của công ty. Sau khi đào tạo
xong, phải xem xét bố trí công việc, để có điều kiện vận dụng kiến thức, nâng cao
năng lực phát huy hiệu quả của ngƣời đƣợc đào tạo.
3.2.3 – Mở các lớp tập huấn, bồi dƣỡng :
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Cần chú trọng đến loại hình đào tạo này bởi nó tiện lợi nhiều mặt về thời gian,
kinh phí… kiến thức đƣợc cập nhật ngay, phù hợp với điều kiện hiện nay của công ty
trong việc bồi dƣỡng kiến thức về trồng cây cao su cho ngƣời lao động, vừa tiếp thu lý
thuyết đồng thời vừa đƣợc thực hành ngay trong thời gian tập huấn, bồi dƣỡng.
3.2.4 – Quy trình đào tạo:
- Xác định nhu cầu đào tạo, mục tiêu đào tạo.
- Lựa chọn đối tƣợng đào tạo, lập kế hoạch và chuẩn bị đào tạo.
- Hình thức đào tạo và phƣơng pháp đào tạo.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo.
- Đánh giá hiệu quả đào tạo.
3.3 Chính sách lƣơng bổng:
“Thách đố của cấp quản trị là làm sao tạo ra một khung cảnh kích thích con
ngƣời khi làm việc và nuôi dƣỡng Công ty lớn mạnh. Chìa khóa để mở khung cảnh đó
là lƣơng bổng và đãi ngộ”.
Milton L Rock
Lƣơng bổng và đãi ngộ là quyền lợ mà ngƣời lao động đƣợc hƣởng chính từ
việc đổi lấy sức lao động của mình. Nó vừa là động lực nhƣng đồng thời cũng là
nguyên nhân gây nên sự đình trệ trong SXKD. Đối với ngƣời lao động hiện nay đang
làm việc ở công ty, do đặc thù của vùng đặc biệt khó khăn nên chế độ lƣơng bổng cần
hết sức đƣợc quan tâm bởi hầu hết họ từ những nơi khác đến, đất đai, nhả cửa không
có, ở tập thể nhà tạm, cuộc sống còn nhiều tạm bợ, thu nhập chủ yếu dƣa vào tiền
lƣơng tiền công, do đó cần có những chính sách phù hợp, đảm bảo cuộc sống tối thiểu
cho ngƣời công nhân để tái sản xuất sức lao động phục vụ công việc
Tiền công, tiền lƣơng là phần cơ bản nhất trong thu nhập của ngƣời lao động,
giúp họ và gia đình trang trải các chi tiêu sinh hoạt, dịch vụ cần thiết. Mục tiêu xây
dựng quy chế tiền lƣơng và phân phối tiền thƣởng, nhằm thiết lập cơ chế trả lƣơng
thƣởng minh bạch, công bằng có tính cạnh tranh. Đảm bảo thu hút, kích thích ngƣời
lao động tích cực trong từng vị trí công tác. Do vậy, cần linh hoạt trong việc chi trả
lƣơng.
- Duy trì trả lƣơng, ứng lƣơng hàng tháng kịp thời .
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- Điều chỉnh hệ số lƣơng công việc hợp lý giữa các bộ phận làm việc gián tiếp
đảm bảo tính công bằng. Cần đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc trong
tháng để làm cơ sở chi trả lƣơng tránh tình trạng thắc mắc khiếu kiện do tình trạng
ngƣời thì ngồi chơi, ngƣời thì làm không hết việc mà tiền lƣơng đƣợc hƣởng nhƣ nhau.
- Việc chi trả lƣơng, tiền công cho ngƣời lao động trực tiếp cũng cần linh hoạt.
Do tính chất mùa vụ của cây trồng nên có những tháng không có việc để làm nên
không có thu nhập, đời sống rơi vào cảnh khó khăn và ở trong vùng rừng núi không có
việc làm thêm để có thu nhập, cho nên trách nhiệm của nhà quản lý phải linh động cân
đối quỹ tiền lƣơng cho công nhân đảm bảo đời sống trong những tháng nhàn rỗi, trên
nguyên tắc không vƣợt quá suất đầu tƣ mà Tập đoàn quy định.
3.4 – Các biện pháp khuyến khích:
3.4.1 – Khen thƣởng vật chất kết hợp động viên tinh thần:
Duy trì khen thƣởng các danh hiệu nhƣ hiện nay và điều chỉnh mức khen
thƣởng hàng tháng cho các đơn vị hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ và các nhiệm vụ
đƣợc giao.
Lựa chọn các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Tổ chức cho đi tham
quan, du lịch trong và ngoài nƣớc. Đây là nhu cầu rất cần thiết để tìm hiểu, học hỏi
cho ngƣời lao động.
3.4.2 – Ƣu tiên đào tạo nâng cao:
Các cá nhân có quá trình công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ, cho đi đào tạo, bồi
dƣỡng nâng cao trình độ, năng lực để tiếp tục công tác tốt hơn, tạo điều kiện thăng
tiến. Chi phí doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ.

3.5 – Chăm lo phúc lợi, đời sống lao động và gia đình:
Công ty tạo điều kiện hơn nữa trong việc giúp đỡ, hỗ trợ cho ngƣời lao động và
gia đình họ, để ngƣời lao động yên tâm gắn bó tận tâm làm tốt công việc, đồng thời tạo
bầu không khí vui vẻ đoàn kết. Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao
nâng cao sức khỏe, các phong trào vui chơi lành mạnh khác để nâng cao đời sống tinh
thần cho ngƣời lao động, từng bƣớc tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây
dựng công ty.
Trong phạm vi, quyền hạn của mình, lãnh đạo công ty cũng cần quan tâm xem
xét đề ra những giải pháp thiết thực để giải quyết nhu cầu về đời sống của công nhân.
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Ngƣời xƣa có câu “an cƣ mới lập nghiệp”, muốn giữ chân ngƣời lao động làm việc lâu
dài ở công ty, thì cần phải có những hoạch định cụ thể cho việc đảm bảo đời sống sinh
hoạt của ngƣời lao động, bởi tình hình hiện nay chƣa tạo đƣợc sức hấp dẫn để thu hút
nguồn lao động. Trông chờ vào sự đầu tƣ hạ tầng, kiến trúc thƣợng tầng của nhà nƣớc
vào khu vực này là cả một thời gian dài sau này. Do đó, cần chủ động quy hoạch đất
đai thành lập khu gia cƣ để công nhân có đất làm nhà ở, cho mƣợn đất ở những nơi
không trồng đƣợc cao su để trồng cây ngắn ngày cải thiện cuộc sống. Quan tâm chăm
sóc sức khỏe cho ngƣời lao động, phối hợp với ngành chuyên môn địa phƣơng tạo điều
kiện cho con em công nhân đƣợc nuôi dƣỡng, học hành. Xem xét đầu tƣ cơ sở hạ tầng
điện, đƣờng giao thông phục vụ sinh hoạt cho gia đình công nhân…
Tóm lại, việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực có nhiều giải pháp, tuy nhiên
trong phạm vi nghiên cứu và xuất phát từ thực tế ở công ty, chuyên đề chỉ đề cập đến
một số vấn đề hết sức cần thiết để có thể vận dụng khả thi vào thực tiễn nhằm tháo gỡ
những khó khăn, bất cập hiện nay, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng nguồn
nhân lực của công ty đảm bảo cho hoạt động sản suất kinh doanh ổn định trong hiện
tại cũng nhƣ lâu dài trong tƣơng lai.

PHẦN KẾT LUẬN
Quản lý và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực luôn là vấn đề mà lãnh đạo các
tổ chức quan tâm hàng đầu. Nhân lực luôn đƣợc xem là một yếu tố tạo nên sự thành
công của tổ chức. Có thể nói chính con ngƣời tạo ra sự khác biệt giữa các tổ chức.
Quản lý nguồn nhân lực là bộ phận chủ yếu nhất trong quản lý của một tổ chức, nguồn
nhân lực có chất lƣợng mang ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả hoạt động của tổ
chức,tạo nên sự phát triển ổn định và bền vững cuả doanh nghiệp.
Công ty cổ phần cao su Bảo Lâm mới đi vào hoạt động hơn 3 năm, đang trong
thời kỳ xây dựng, từng bƣớc đi vào ổn định. Việc hoàn thiện và phát triển, nâng cao
chất lƣợng nguồn nhân lực là nhiệm vụ hết sức quan trọng để đáp ứng yêu cầu sản
xuất kinh doanh của đơn vị hiện tại và lâu dài. Từ cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân
lực và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực soi vào thực tiễn hoạt động của công ty,
thực trạng còn nhiều bất cập nhƣ công tác hoạnh định, tuyển dụng, đào tạo, các chính
sách thu hút, bố trí cơ cấu lao động…nguồn nhân lực chƣa thực sự đảm bảo tính ổn
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định. Do vậy, cần tập trung xem xét và đề ra những chủ trƣơng, định hƣớng để giải
quyết tốt các vấn đề nêu trên, hoạch định cụ thể nguồn nhân lực cho từng giai đoạn
SXKD, quan tâm đến việc nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn cho đội ngũ lao
động, căn cứ qui mô tính chất công việc để tuyển dụng lao động phù hợp với ngành
đào tạo, nâng cao chất lƣợng cuộc sống của ngƣời lao động để họ an tâm gắn bó lâu
dài với công ty…
Với một số giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đƣợc nêu trong
chuyên đề này, mong muốn sẽ đƣợc vận dụng vào thực tiễn, góp phần đƣa họat động
công ty đi vào ổn định và phát triển.
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