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Trong quá trình thực hiện luận án, NCS đã nhận được sự hỗ trợ, động viên, 

khuyến khích của rất nhiều cá nhân, tập thể và tổ chức để thực hiện, hoàn thành luận 

án của mình. 

Trước tiên, NCS xin được trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học 

Mỏ- Địa chất; Phòng Đào tạo Sau đại học và Hội đồng Khoa Kinh tế- QTKD đã hết 

sức tạo điều kiện cho NCS trong quá trình học tập, nghiên cứu thực hiện luận án trong 

suốt thời gian qua. 

Đặc biệt, NCS cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể giáo viên 

hướng dẫn là TS. Phan Thị Thái và PGS.TS. Trần Thị Thu đã chỉ bảo tận tình về khoa 

học, động viên khích lệ và góp ý đầy tâm huyết, nhiệt tình cho quá trình nghiên cứu 

và hoàn thiện bản luận án của tác giả. 

Đồng thời, NCS cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan, đơn vị và các 

cá nhân trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 

Việt Nam đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tác giả tiến hành hoạt động nghiên cứu, thu 

thập tài liệu, khảo sát lấy dữ liệu phục vụ các nội dung của luận án. 

Bên cạnh đó, NCS cũng xin được gửi những tình cảm biết ơn tới các nhà khoa 

học, các thầy cô giáo trong và ngoài trường đã có những định hướng quan trọng, 

nhiều giá trị để NCS có thể hoàn thiện luận án của mình. 

 Cuối cùng, NCS xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng nghiệp trong 

Bộ môn QTDN Địa chất- Dầu khí, Khoa Kinh tế- QTKD, cùng người thân trong gia 

đình đã luôn tạo điều kiện thời gian, động viên tinh thần để NCS có động lực hoàn 

thiện luận án trên chặng đường bồi dưỡng kiến thức của mình.  

Xin trân trọng cảm ơn! 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Thực hiện tiến trình hội nhập quốc tế khi Việt Nam tham gia các hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới (AFTA) nên đã tạo sức ép cạnh tranh giữa các tổ chức 

trên mọi lĩnh vực để đạt được mục tiêu phát triển. Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng 

trưởng xanh, xu thế chuyển dịch năng lượng là những yêu cầu tất yếu đối với các 

doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Để có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ 

tốt nhất cho khách hàng thì mọi tổ chức phải sử dụng và huy động các nguồn lực khác 

nhau trong đó nguồn nhân lực có vai trò quyết định nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh. Do vậy, người làm công tác lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp muốn sử 

dụng nguồn nhân lực hiệu quả thì phải có những biện pháp tạo động lực cho người 

lao động. Điều này sẽ giúp nguồn nhân lực trong tổ chức sẽ được sử dụng có hiệu quả 

nhất và có thể khai thác tối ưu các khả năng nguồn lực con người. Người lao động có 

động lực làm việc thông qua hệ thống các chính sách, biện pháp quản lý, tạo động lực 

để người lao động phát huy năng lực, sáng tạo trong lao động và đồng thời tạo sự 

trung thành, gắn bó và thu hút lao động có trình độ làm việc ở doanh nghiệp. 

 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) luôn đóng vai trò quan trọng đối 

với sự phát triển của đất nước. Trải qua quá trình phát triển, Tập đoàn đã hoàn chỉnh 

chuỗi giá trị dầu khí là: thăm dò, khai thác dầu khí (thượng nguồn) - chế biến, tàng 

trữ (trung nguồn) - phân phối dầu khí (hạ nguồn). Trong đó, hoạt động thăm dò và 

khai thác (TD&KT) dầu khí là khâu đầu tiên, đóng vai trò quyết định nhất trong việc 

gia tăng trữ lượng dầu khí, quyết định sự phát triển của những khâu sau nhằm mục 

tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và khẳng định lợi ích, chủ quyền quốc gia 

trên biển.  

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể đặt ra trong kế hoạch 5 năm 2021-2025 của PVN 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí là đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò nhằm gia 

tăng trữ lượng dầu khí, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí trong nước, đồng 

thời tìm kiếm cơ hội TD&KT dầu khí ở nước ngoài; tăng cường nghiên cứu điều tra 

cơ bản và tìm kiếm, thăm dò đối với các đối tượng phi truyền thống (khai thác dầu khí 
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đá phiến, khí than, băng cháy) [13]. Bên cạnh đó, hoạt động của lĩnh vực TD&KT dầu 

khí đang đứng trước nhiều thách thức như giá dầu thô giảm; bất ổn ở ngoài Biển Đông 

làm hoạt động TD&KT dầu khí gặp nhiều khó khăn; các mỏ dầu khí đang khai thác suy 

giảm sản lượng, các phát hiện dầu khí mới chủ yếu là các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, các vùng 

chồng lấn; các dự án ở nước ngoài đang triển khai gặp khó khăn về vốn, rủi ro cao và 

phải cạnh tranh với các công ty dầu khí lớn trên thế giới. 

Hiện nay, để đáp ứng nhiệm vụ trên, Tập đoàn có khoảng hơn 6.000 lao động 

hoạt động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí, trong đó có một số lượng lớn là chuyên 

gia, kỹ sư có trình độ cao, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, giỏi tay nghề, sáng tạo 

ở nhiều ngành nghề phù hợp với môi trường quốc tế. Song thực tế, vấn đề cơ chế, 

chính sách đãi ngộ của PVN để giữ chân và thu hút nhân tài làm việc lâu dài đáp ứng 

yêu cầu thực hiện chiến lược đặt ra đang gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, PVN đã có 

nhiều giải pháp quản trị nhân lực như tăng thu nhập, chế độ đãi ngộ để thu hút thêm 

các chuyên gia trong lĩnh vực TD&KT dầu khí nhưng với mức thu nhập đó chỉ thu 

hút người lao động làm việc ở Tập đoàn và các đơn vị ở Hà Nội và gần gia đình chứ 

không tương xứng khi làm việc ở các công trình biển xa đất liền hoặc chỉ phù hợp 

với lao động trẻ trước khi chuyển sang làm việc ở các nhà thầu nước ngoài. Hơn nữa, 

trong công tác tuyển mộ và tuyển dụng người lao động có trình độ trong lĩnh vực 

TD&KT vẫn có hiện tượng trông chờ vào người giỏi mang hồ sơ hoặc được bố trí 

vào các chức danh chưa phù hợp với năng lực, kinh nghiệm nên người lao động có 

trình độ đã bỏ việc sang các công ty dầu khí trong khu vực hoặc sang các lĩnh vực 

khác hoặc bỏ lỡ cơ hội thu hút thêm các chuyên gia giỏi. 

 Do vậy, việc PVN cần có những giải pháp phù hợp nhằm thu hút, giữ chân và phát 

triển lực lượng lao động, nhất là lao động có trình độ trong lĩnh vực TD&KT dầu khí là 

rất cấp bách hiện nay. Một trong những giải pháp thu hút, giữ chân và phát triển lực 

lượng lao động trong lĩnh vực này là tạo những điều kiện tốt hơn nữa để có thể tạo thêm 

động lực lao động cho họ. 

Qua nghiên cứu, tìm hiểu cho thấy, hiện tại mới chỉ có một số công trình nghiên 

cứu liên quan đến lĩnh vực quản trị nhân lực của PVN được công bố mà chưa có nghiên 
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cứu độc lập về giải pháp tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí. Vì vậy đề tài luận án đã được lựa chọn nghiên cứu nhằm đề xuất cho PVN những 

giải pháp phù hợp và khả thi để tăng cường động lực lao động cho người lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

 Trước những yêu cầu lý luận và thực tiễn trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề 

tài: “Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai 

thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam” cho luận án tiến sĩ của 

mình là cấp thiết, có tính thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực 

thăm dò và khai thác dầu khí, luận án đề xuất các giải pháp tạo động lực có căn cứ 

khoa học và tính khả thi để thu hút, giữ chân và phát triển lực lượng lao động trong 

lĩnh vực này dầu khí nhằm nâng cao hiệu quả công việc, thực hiện thắng lợi chiến 

lược phát triển của PVN. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài luận án 

a. Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án 

Đối tượng nghiên cứu của luận án tập trung vào động lực và các giải pháp tạo 

động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của người sử dụng lao 

động là PVN.  

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về không gian: Đội ngũ lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của 

PVN, bao gồm người lao động làm việc trên các công trình dầu khí thuộc Công ty 

liên doanh Việt-Nga (VSP) và Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP). 

- Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu tiếp cận nội dung thực trạng tạo động lực 

lao động, các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp tạo động lực để thu hút, giữ chân và 

phát triển lực lượng lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN. 

- Phạm vi về thời gian: Số liệu thực tế phục vụ phân tích thực trạng tạo động 

lực cho người lao động được tập trung giai đoạn 5 năm (2016-2020) và các giải pháp 

hướng tới giai đoạn đến năm 2035. 
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4. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài luận án 

Thứ nhất, làm sáng tỏ toàn diện cơ sở lý luận, thực tiễn về động lực và tạo 

động lực cho người lao động. 

Thứ hai, phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí thuộc PVN xác định các mặt làm được cần phát huy, các mặt hạn 

chế và nguyên nhân của hạn chế. 

Thứ ba, phân tích, đánh giá các yếu tố (chính sách) tạo động lực đối với người 

lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN qua nghiên cứu định lượng. 

Thứ tư, từ kết quả phân tích thực trạng cũng như đánh giá các yếu tố tạo động 

lực cho người lao động đã chỉ ra, kết hợp với dự báo bối cảnh phát triển ngành dầu 

khí thế giới, chiến lược phát triển ngành dầu khí trong nước, luận án đề xuất một số 

giải pháp tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN. 

5. Khung nghiên cứu đề tài của luận án 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề tài của luận án, NCS đã đưa ra khung 

nghiên cứu đề tài của luận án (hình 1). 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án  

- Luận án đã hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung 

về động lực, tạo động lực cho lao động, xác định được các nhân tố ảnh hưởng và 

chính sách tạo động lực cho lao động trong lĩnh vực đặc thù là TD&KT dầu khí. 

- Luận án đã phân tích thực trạng tạo động lực cho lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí của PVN với những mặt làm được, mặt tồn tại và nguyên nhân cũng 

như nhân tố ảnh hưởng. Qua đó, luận án đã đề xuất những giải pháp tạo động lực phù 

hợp với bối cảnh hiện nay của ngành dầu khí. Vì vậy, kết quả nghiên cứu của luận án 

giúp cho các nhà quản trị của PVN tham khảo xây dựng hệ thống chính sách tạo động 

lực cho lao động phù hợp với ngành nghề, đối tượng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu 

của luận án còn là tài liệu tham khảo cho các nhà quản trị khác trong việc tạo động 

lực cho người lao động cũng như những người quan tâm đến vấn đề này. 
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7. Điểm mới của luận án 

Về mặt lý luận: Luận án đã xây dựng mô hình lý thuyết, thang đo tạo động lực 

cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí.  

Về mặt thực tiễn: 

- Luận án đã đo lường và chứng minh tác động nhân quả của các yếu tố chính 

sách đến tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN; 

- Luận án đã đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách tạo động lực cho người lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN  

8. Những đóng góp mới của đề tài luận án 

Thứ nhất, luận án đã phân tích và xác định hệ thống hóa những vấn đề lý luận 

chung liên quan đến động lực, tạo động lực cho người lao động. Điều này có ý nghĩa 

trong đóng góp mới nghiên cứu tạo động lực động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 

của PVN trong bối cảnh hiện nay. 

Thứ hai, luận án đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tạo động 

lực cho người lao động trong các đơn vị hoạt động lĩnh vực TD&KT dầu khí và đã 

xây dựng, kiểm định mô hình nghiên cứu cho thấy các yếu tố chính sách tạo động lực 

như đào tạo và phát triển, lương thưởng và kỷ luật, tuyển chọn và sử dụng lao động, 

môi trường làm việc…có tác động thuận chiều đến động lực làm việc của lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

Thứ ba, luận án đã tiến hành nghiên cứu định lượng xác định các chính sách tạo 

động lực cơ bản cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT đó là (1) Đào tạo và phát 

triển; (2) Lương thưởng và kỷ luật, (3) Tuyển chọn và sử dụng tác động đến động lực 

cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí ở những mức độ khác nhau. Điều 

đó đã góp phần thuyết phục rằng cần đổi mới, hoàn thiện những giải pháp cụ thể phù 

hợp góp phần tạo động lực cho người lao động nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp 

ứng yêu cầu mới đặt ra. 

Thứ tư, luận án đã giúp các nhà quản lý các đơn vị hoạt động TD&KT dầu khí 

có những phương hướng và đề xuất các giải pháp tạo động lực cho người lao động 

phù hợp với mục tiêu chiến lược của PVN đến năm 2035.  
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9. Kết cấu nội dung của đề tài luận án 

Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung 

luận án được kết cấu gồm 5 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài  

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tạo động lực cho người lao động 

trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. 

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. 

Chương 4: Thực trạng tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm 

dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. 

Chương 5: Giải pháp hoàn thiện tạo động lực cho người lao động trong lĩnh 

vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.  
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Hình 1. Khung nghiên cứu của luận án 

Nghiên cứu tài liệu thứ cấp 

- Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 

liên quan đến tạo động lực  

- Các văn bản pháp lý của Nhà nước (Chính 

phủ, Bộ Lao động TB&XH, Bộ Công thương 

…) 

- Tài liệu liên quan đến tạo động lực cho người 

lao động trong lĩnh vực TD&KT của PVN (các 

Quyết định, các hướng dẫn, công văn …) 

Nghiên cứu tài liệu sơ cấp 

 Nghiên cứu định tính: 

+ Phỏng vấn chuyên giam thảo luận 

nhóm tập trung (kiểm tra thang đo 

giả thuyết). 

+ Phỏng vấn sâu (thang đo chính 

thức) 

 Nghiên cứu định lượng: 

Đánh giá bảng câu hỏi để điều chỉnh 

cho phù hợp với đặc thù lao động 

TD&KT của PVN, sách báo, tạp chí 

chuyên ngành, internet … 

Các yếu tố cơ bản tạo động 

lực cho người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí 

Bối cảnh 

hiện nay 

và yêu 

cầu đối 

với NLĐ 

trong 

lĩnh vực 

TD&KT 

Cơ sở lý 

thuyết về 

tạo động 

lực cho 

người lao 

động 

Cơ sở 

thực tiễn 

tạo động 

lực cho 

người lao 

động 

Những giá trị tri 

thức khoa học 

và khoảng trống 

nghiên cứu 

Mặt đạt được 

Thực trạng tạo động lực cho người 

lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí 

Mặt hạn chế 

và nguyên 

nhân 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO 

ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC TD&KT DẦU KHÍ CỦA PVN 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI  

1.1. Tổng quan các nghiên cứu về tạo động lực cho người lao động 

1.1.1. Các nghiên cứu của nước ngoài về tạo động lực cho người lao động 

Tạo động lực cho người lao động đã được nghiên cứu từ rất lâu, tuy nhiên vấn đề 

này chỉ được nghiên cứu một cách có hệ thống và phát triển mạnh mẽ từ những năm đầu 

thế kỷ 20 đến nay, có những ngành nghề, quốc gia đã nghiên cứu vấn đề này như ngành 

xây dựng, nông nghiệp, khai thác khoáng sản, tin học, giáo dục, y tế ... và ở một số nước 

như Malaysia, Iran, Hà Lan, Nhật Bản, Nigeria, Đài Loan, Nga, Mỹ ... Qua khảo cứu 

một số công trình, NCS có thể chia thành các vấn đề nghiên cứu sau đây: 

a. Các nghiên cứu về học thuyết tạo động lực  

Nghiên cứu của nhóm tác giả Gary [96] đã xem xét lịch sử các nghiên cứu về 

động lực và lý thuyết tạo động lực ở thế kỷ 20 và từ đó dự đoán các cách thức thúc 

đẩy người lao động sẽ được thực hiện ở thế kỷ 21. 

Sự phát triển của các học thuyết tạo động lực cho người lao động trong tương 

lai là công trình nghiên cứu của nhóm tác giả Steers [151]. Nghiên cứu của nhóm tác 

giả Gary [96] đã tổng hợp các nghiên cứu về động lực làm việc giai đoạn từ 1993- 

2003 và kết luận rằng thiết lập mục tiêu, nhận thức xã hội và lý thuyết công bằng tổ 

chức là 3 cách tiếp cận quan trọng tạo động lực làm việc cho người lao động xuất 

hiện 30 năm qua và sẽ ảnh hưởng đến động lực ở những năm đầu của thế kỷ 21.  

Khi nghiên cứu học thuyết tạo động lực cho người lao động do các học giả nổi 

tiếng trên thế giới đưa ra trong các thập kỷ gần đây, các tác giả Lê Trung Thành và 

Vũ Hoàng Ngân [41] đã tổng hợp, chia thành các học thuyết tạo động lực cho người 

lao động thành ba nhóm: Nhóm học thuyết về nguồn gốc tạo động lực, nhóm học 

thuyết về quá trình tạo động lực và nhóm học thuyết về tính cách xã hội.  

* Các học thuyết về nguồn gốc tạo động lực 

Thập niên 50 của thế kỷ XX đánh dấu sự phát triển của các học thuyết tạo 

động lực dựa trên cơ sở lý giải nhu cầu và mong muốn của con người lao động và 

những công cụ thỏa mãn nhu cầu đó (học thuyết về nguồn gốc tạo động lực). Đây là 

cách tiếp cận hiệu quả để thúc đẩy người lao động. Một số học thuyết thuộc nhóm 
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này đã được các tác giả nghiên cứu Sunil R. (2004)[154], Riley (2005) [141]; Gary 

& Craig (2005) [96]; Mc Kee (2007) [123], Reuben M.B. (2007) [138], Ivancevich 

et al. (2007) [102]; Rahman et al.(2017) [135]. Bao gồm:  

- Học thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow  

Maslow cho rằng hành vi của con người bắt nguồn từ nhu cầu (nhu cầu sinh lý, 

nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu hoàn thiện). 

Nhưng nhu cầu của con người được sắp xếp theo một thứ tự ưu tiên từ thấp tới cao 

và chia thành 5 bậc. Vì vậy, các nhà quản trị muốn tạo động lực cho nhân viên của 

họ thì trước hết phải hiểu được nhân viên đó đã và đang thỏa mãn nhu cấp ở cấp bậc 

nào, từ đó có định hướng vào sự thỏa mãn nhu cầu đó bằng các chính sách tạo động 

lực phù hợp đồng thời bảo đảm đạt đến các mục tiêu tổ chức.  

- Học thuyết ba nhu cầu của David Mc. Clelland 

Theo David Mc. Clelland, con người có ba nhu cầu cơ bản là nhu cầu thành tích, 

nhu cầu liên kết và nhu cầu quyền lực. Ứng dụng của học thuyết này trong tạo động 

lực cho người lao động là xác định yếu tố thúc đẩy chi phối nhân viên, bố trí công 

việc phù hợp, xác định và phân loại từng nhóm nhân viên theo ba nhu cầu, cần xây 

dựng chương trình đào tạo phát huy thế mạnh nhu cầu của từng người. 

- Học thuyết nhu cầu E.R.G của Clayton Alderfer 

Con người không phải theo đuổi từng nhu cầu riêng lẻ như quan điểm Maslow 

mà cùng một lúc theo đuổi việc thỏa mãn ba nhu cầu cơ bản: nhu cầu tồn tại, nhu cầu 

quan hệ và nhu cầu phát triển. Vì vậy, các nhà quản lý cần phải hiểu rằng nhân viên 

có rất nhiều nhu cầu cần phải được thỏa mãn cùng một lúc như nhu cầu thù lao lao 

động (tiền lương, thưởng, phúc lợi phải đủ lớn, thỏa đáng; điều kiện làm việc an toàn, 

thuận lợi); xây dựng văn hóa doanh nghiệp để tạo sự gắn bó, chia sẻ, trao đổi với cấp 

trên, đồng nghiệp và cấp dưới; được đào tạo, phát triển và thăng tiến.  

- Học thuyết hệ thống hai yếu tố của Hezberg 

Theo Hezberg có 2 nhóm yếu tố: nhóm yếu tố động lực (nội dung công việc), 

nhóm yếu tố duy trì (môi trường làm việc) trong quá trình lao động.  
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- Học thuyết đặc điểm công việc của Hackman và Oldham 

Theo học thuyết, các đặc điểm công việc có ba thành phần chính: những đặc 

điểm cốt lõi công việc, trạng thái tâm lý chủ yếu và kết quả làm việc. Ứng dụng của 

học thuyết này nhằm tạo động lực cho người lao động là: Luân chuyển công việc; 

Thay đổi công việc được giao và kết hợp các nhiệm vụ; Trao niềm tin cho người lao 

động; Phân công công việc cho các nhóm; Khuyến khích chia sẻ ý tưởng; Xây dựng 

hệ thống đánh giá; Kết nối nhân viên, người lao động với khách hàng.  

* Các học thuyết về quá trình tạo động lực 

Các học thuyết về quá trình tạo động lực (quá trình nhận thức) đề cập đến công 

cụ hành động đến động lực của người lao động đáp ứng những nhu cầu mà họ tìm 

kiếm để được thỏa mãn và bàn về quá trình nhận thức mà từ đó dẫn dắt con người đặt 

ra lựa chọn này hay lựa chọn khác trong môi trường làm việc của họ. Các tác giả 

nghiên cứu Richard & Debra (2004) [140]; Gary & Craig (2005) [96]; Abby (2007) 

[74]; Chiang & Jang (2008) [92]; Moorhead & Griffen (2012) [125]; Parijat & Bagga 

(2014)[131]; Nguyễn Thùy Dung (2015)[7]; Nguyễn Thanh Tùng (2019) [67]. 

- Học thuyết kỳ vọng của Vroom 

Học thuyết này cho rằng động lực của cá nhân sẽ phụ thuộc vào mức độ kỳ vọng 

hành động đó sẽ mang đến một kết quả nhất định và giá trị kết quả đó cho cá nhân. 

Ứng dụng của học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom là muốn tạo động lực cho người 

lao động thì nhà quản lý cần phải tối đa hóa được ba giá trị tác động đến động lực, đó 

là kỳ vọng, phương tiện và tính hấp dẫn mà người lao động đặt ra cho phần thưởng.  

- Học thuyết về sự công bằng của John Stacy Adams 

  Theo học thuyết công bằng, động lực làm việc và mức độ hài lòng trong công 

việc chính là kết quả của việc các cá nhân nhận thức về sự công bằng thông qua so 

sánh về đầu vào (những đóng góp của người lao động vào công việc về mặt số lượng, 

chất lượng) và đầu ra (những kết quả họ nhận được trong tổ chức có thể là hữu hình 

và vô hình, có thể mang tính tích cực và tiêu cực). Do đó nhà quản lý cần phải: Công 

bằng trong lương, thưởng; trong cơ hội làm việc; trong sự kích lệ, động viên; trong 

truyền tải thông tin. 
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- Học thuyết tăng cường tích cực của B.Frederic Skinner 

Học thuyết này nêu lên ý tưởng về việc hành vi của cá nhân có thể được định 

hình thông qua tác động của những kích thích bên ngoài, hay nói cách khác là thông 

qua tác động của việc thưởng, phạt, hoặc bỏ qua. Vì vậy, tạo động lực thì nhà quản 

lý cần hiểu rằng hành vi của con người có thể được định hướng thông qua tác động 

của thưởng, phạt thông qua đánh giá thực hiện công việc một cách thường xuyên, có 

căn cứ khoa học. Nhà quản lý cần xây dựng các quy chế chế về thù lao lao động như 

quy chế tiền lương, quy định khen thưởng. 

- Học thuyết đặt mục tiêu của Edwin A.Locke 

Học thuyết mục tiêu của Edwin.A.Locke cho rằng khi người lao động cam kết 

với mục tiêu, có những năng lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ và không có những 

mẫu thuẫn với mục tiêu của tổ chức. Bản thân các mục tiêu là nguồn gốc tạo nên động 

lực cho người lao động. Quản trị bằng mục tiêu còn thể hiện sự thống nhất và gắn kết 

chặt chẽ về mục tiêu thực hiện công việc ở tất cả các cấp quản lý, tạo nên một bầu 

không khí làm việc chủ động, sáng tạo, định hướng đến tương lai và định hướng kết 

quả, thông tin thông suốt và sự hợp tác chặt chẽ giữa người quản lý cấp trên với nhân 

viên cấp dưới.  

- Học thuyết tự quyết của Edward L.Deci và Richard M.Ryan 

Học thuyết tự quyết (SDT-Self determination theory) tập trung vào động lực 

tự quyết (hành động tự nguyện và được trải nghiệm) và động lực do chi phối (hành 

động vì phần thưởng bên ngoài). Ứng dụng của học thuyết trong quản lý là các nhà 

quản lý có thể ứng dụng trong việc thay đổi phong cách lãnh đạo, thay đổi môi trường 

và điều kiện làm việc, thiết kế lại công việc và đưa ra các khoản đãi ngộ hợp lý nhằm 

tăng cường hiệu quả làm việc, hài lòng hơn với công việc và cam kết với tổ chức 

mạnh mẽ hơn của người lao động. 

* Các học thuyết về tính cách xã hội 

Các học thuyết tạo động lực dựa trên nghiên cứu đặc điểm tính cách con người 

là cách tiếp cận mới cho tạo động lực. Học thuyết dựa trên quan điểm rằng, người 

quản lý cần hiểu rõ đặc điểm tính cách cá nhân hoặc đặc điểm tính cách xã hội của 
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nhân viên để dự đoán được hành vi lao động, từ đó thiết kế công việc và bố trí người 

lao động vào công việc phù hợp và tạo động lực hiệu quả gồm học thuyết 5 yếu tố 

tính cách của R.Mc Crae và P.Costa và học thuyết kiểu tính cách xã hội của Michael 

Maccoby. Các tác giả nghiên cứu nhóm học thuyết gồm Mc Crae & John (1992) [9], 

Mc Crae Terracciano et al. (2005) [122]; Laguna & Purc (2016) [112]; Parr & 

Bernthal (2016) [132]. 

b. Các nghiên cứu về vai trò của tạo động lực cho người lao động 

Vai trò của tạo động lực cho người lao động cho tổ chức đã được chỉ ra trong 

các công trình nghiên cứu sau: 

* Nâng cao năng suất lao động, hiệu suất làm việc: 

Nghiên cứu của Shin và cộng sự [148] về ảnh hưởng của yếu tố động lực cho 

người lao động đến năng suất lao động trong lĩnh vực xây dựng của người lao động 

nước ngoài đến làm việc tại Hàn Quốc. Công trình nghiên cứu này đã tiến hành so 

sánh các yếu tố tạo động lực cho người lao động của công nhân từ các nước Đông 

Nam Á đang làm việc trên các công trường xây dựng ở Hàn Quốc cho thấy các yếu 

tố tạo động lực bằng kinh tế được coi trọng hơn yếu tố xã hội, yếu tố tâm lý.  

Nhóm nghiên cứu Jason và cộng sự [104] đã tiến hành nghiên cứu động lực 

cho người lao động của nhóm công nhân xây dựng và chỉ ra động lực làm việc là 

một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến năng suất lao động. 

Các tác giả Elizabeth [93], tác giả Chaitanya [90], tác giả Zahra [156] đã chỉ ra 

khi công ty tạo động lực cho người lao động tốt sẽ thúc đẩy người lao động nâng cao 

năng suất lao động và hiệu suất làm việc của người lao động. Điều đó góp phần nâng 

cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Công trình nghiên cứu Chandra và cộng 

sự [91] cho rằng, vấn đề tạo động lực cho người lao động là làm thay đổi nhận 

thức, hành vi của người lao động.  

* Cải thiện sự hài lòng trong công việc: 

Nhóm tác giả Kwasi Dartey-Baath và Agatha Harlley [111] đã nghiên cứu và 

chỉ ra rằng việc tạo ra động lực cho người lao động tốt sẽ tạo ra sự hài lòng của người 

lao động khi tham gia làm việc tại công ty.  
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* Đảm bảo sự cam kết của người lao động với tổ chức: 

 Các tác giả Bard Kuvaas [84], Vinay [156], Kelvin [108], Kwasi [111] đã chỉ 

ra rằng, việc tạo ra động lực cho người lao động tốt sẽ đảm bảo sự cam kết của người 

lao động với tổ chức về tính tuân thủ, lòng trung thành.  

* Giữ chân người lao động trong tổ chức: 

Các tác giả Sunil [154], Bidisha [86]; Ramlall [137] trong nghiên cứu của mình 

đã chỉ ra động lực cho người lao động tốt sẽ giữ chân người lao động làm việc ổn 

định, lâu dài trong doanh nghiệp. 

Nghiên cứu của Mansoor [117] lấy ví dụ công ty dầu khí ở Omani và cho thấy 

thách thức cho các công ty dầu khí trong tạo động lực. Nghiên cứu cho thấy sự cạnh 

tranh lao động chất lượng cao giữa các công ty trong ngành dầu khí nên việc giữ chân 

người lao động đang là mối quan tâm hàng đầu.  

Bên cạnh những tác động tích cực của tạo động lực cho người lao động ở 

những nghiên cứu trên, trong công trình nghiên cứu của tác giả Reuben [138] còn chỉ 

ra những rủi ro nếu tổ chức, doanh nghiệp không tạo động lực cho người lao động 

trong đơn vị mình.  

c. Các nghiên cứu các yếu tố tạo động lực cho người lao động trong các tổ chức 

* Các yếu tố văn hóa, kinh tế, thể chế chính trị quốc gia: 

Nghiên cứu so sánh tạo động lực người lao động giữa người Mỹ và người 

Trung Quốc của nhóm tác giả Fisher [94] cho thấy sự khác biệt về văn hóa, lịch sử, 

kinh tế, thể chế chính trị, cách thức quản lý có thể dẫn đến sự khác biệt trong tạo động 

lực cho người lao động giữa các quốc gia. Nghiên cứu này cho rằng, các nhà quản lý 

tạo động lực cho người lao động phải hiểu rõ những mong muốn của người lao động 

theo vùng miền. Nghiên cứu ở Trung Quốc đã so sánh với kết quả được công bố từ các 

quốc gia khác như Nga, Đài Loan và Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy, nhân viên Trung Quốc 

cho rằng các ưu đãi về tiền lương là quan trọng nhất, tiếp theo là điều kiện làm việc, sự 

gắn kết với nhà lãnh đạo và tổ chức. Còn lại công việc thú vị tương đối không quan trọng, 

được tham gia vào mọi công việc là hoàn toàn không quan trọng, đặc biệt cho nhân viên 

lớn tuổi. 
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Nghiên cứu của Robert [143] đã thử nghiệm bằng mô hình lý thuyết để so 

sánh giữa động lực làm việc ở các nước Bungari, Hungary và Hà Lan để từ đó phát 

triển các mô hình tối ưu cho mỗi quốc gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố văn 

hóa và kinh tế có sự khác biệt giữa các nước, đặc biệt có sự ảnh hưởng bởi yếu tố thế 

chế chính trị đến tạo động lực cho người lao động. 

Nghiên cứu của Carl [89] đã tiến hành nghiên cứu với 82 nhà quản lý người 

Thụy Điển và 86 nhà quản lý người Nga và kết quả cho thấy yếu tố văn hóa quốc 

gia đóng vai trò quan trọng trong tạo động lực cho người lao động. Những người 

quản lý ở Nga cho rằng, yếu tố tạo động lực là mức lương và phần thưởng nhưng 

người quản lý ở Thụy Điển cho rằng, yếu tố tạo động lực là môi trường làm việc 

tốt cũng như nhận được sự công bằng. 

* Yếu tố khuyến khích vật chất: 

Nghiên cứu của Kenneth [109] cho rằng khi các tổ chức muốn người lao động 

tuân thủ thì chỉ cần sử dụng tiền và các lợi ích vật chất (gồm tiền lương, tiền thưởng, 

hoa hồng, đặc quyền, lợi ích và giải thưởng tiền mặt). Các yếu tố này là giải pháp dễ 

dàng để tạo động lực cho công việc đơn giản và làm việc đòi hỏi phải tuân thủ các 

quy tắc và thủ tục ràng buộc.  

Nghiên cứu của Munaf [127] về động lực lao động khi so sánh giữa giáo viên 

đại học trường công và trường tư ở Pakistan và Malaysia là hiệu quả và sự hài lòng 

công việc. Nghiên cứu của nhóm tác giả Saeed [145] về tạo động lực làm việc giữa 

giáo viên nam và nữ ở trường phổ thông ở Karchi- Pakistan và cho thấy giáo viên nữ 

có động lực làm việc hơn nam giáo viên, các yếu tố tiền lương và tham gia vào các 

quyết định của giáo viên là những động lực làm việc. 

Nghiên cứu của Akmal [79] chỉ ra: Yếu tố tiền lương ảnh hưởng đến sự hài 

lòng trong công việc của nhân viên, đến hiệu suất làm việc của nhân viên ở 20 ngành 

công nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp Makassar (Indonesia). 

Nghiên cứu của Agwu [77] cho thấy sự tác động của hệ thống phần thưởng 

công bằng lên hiệu suất công việc của người lao động tại công ty trách nhiệm 

hữu hạn (TNHH) dầu mỏ Agip Nigeria ở cảng Harcourt với tỉ lệ đáp ứng 82,05% 
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và tỉ lệ phản hồi giảm 80,77%. Đồng thời duy trì mức lương cạnh tranh, tính linh 

hoạt trong quản lý hệ thống khen thưởng. 

* Tổng hợp nhiều yếu tố: 

Các nghiên cứu của Boeve [87] đã tiến hành nghiên cứu các yếu tố tạo động 

lực của các giảng viên khoa đào tạo trợ lý bác sĩ ở trường Y tại Mỹ trên cơ sở sử dụng 

lý thuyết hai nhân tố của Herzberg và bản mô tả công việc. Theo nghiên cứu này nhân 

tố tạo động lực được chia làm hai nhóm là: (1) Nhóm yếu tố nội tại gồm bản chất 

công việc, cơ hội đào tạo và thăng tiến; (2) Nhóm yếu tố bên ngoài gồm tiền lương, 

sự hỗ trợ cấp trên và mối quan hệ đồng nghiệp. 

Nghiên cứu của Gagné [95] cho rằng, động lực bên ngoài có khả năng làm 

giảm sự hài lòng với công việc do cảm thấy bị ép buộc hoặc bị dụ dỗ bởi các yếu tố 

bên ngoài, trong khi đó người lao động có nhu cầu tự chủ trong công việc. 

Nghiên cứu của Kwasi [108] cho rằng, người lao động có động lực bên ngoài 

nhiều hơn thì có khả năng trải nghiệm trạng thái tâm lý tiêu cực liên quan đến công 

việc của họ do đó có thể làm người lao động dễ bị kiệt sức khi muốn đạt được yếu tố 

kích thích đó. 

Nghiên cứu của Lambrou [113] về các yếu tố tạo động lực làm việc của các 

bác sĩ tại bệnh viện Nicosia tại Cyprus và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động 

lực là đặc tính công việc, tiền lương, đồng nghiệp và thành tích đạt được.  

Nghiên cứu của AbdoIraza [75] đã xác định các yếu tố tạo động lực cho người 

lao động bao gồm yếu tố nội tại (bản chất công việc, thành công và phát triển, uy tín 

và đề bạt) và yếu tố ngoại sinh (tham gia việc ra quyết định, đảm bảo sự công bằng, 

tiền lương và phần thưởng, có sự kết nối trực tiếp với người quản lý, điều kiện làm 

việc). Ngoài ra, có một mối tương quan cao giữa động lực bên trong và bên ngoài (cả 

hai hoạt động bổ sung cho nhau), không giống như quan điểm cho rằng động lực bên 

ngoài làm giảm động lực nội tại. 

Nghiên cứu của Shah và cộng sự [147] trong ngành giáo dục cho thấy, tầm 

quan trọng của tạo động lực cho hài lòng trong công việc của giáo viên ở viện nghiên 
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cứu giáo dục. Các yếu tố phần thưởng, công nhận; mối quan hệ sự hài lòng và giám 

sát và khả năng tư duy, sự độc lập trong công việc là yếu tố tạo động lực. 

Nghiên cứu của Mutale [129] về động lực làm việc của nhân viên y tế ở ba 

quận nông thôn của Zambia đã chỉ ra, động lực dựa trên mức độ hài lòng công việc, 

áp lực công việc, tổ chức, sự tận tâm, đúng thời gian. 

Nghiên cứu của Agwu [77], cho thấy ngoài việc tăng hiệu quả làm việc, động 

lực nội tại tạo năng lượng làm việc cho người lao động, ảnh hưởng đến cảm xúc, hành 

vi, thái độ.  

Nghiên cứu của nhóm tác giả Kashmala [107] tại các công ty dầu khí ở 

Pakistan thì yếu tố đánh giá hiệu quả công việc, hiệu quả của công nhân phải được 

trả thưởng là tạo động lực cho người lao động. 

Nhóm nghiên cứu Jason [104] về động lực của nhóm công nhân xây dựng 

chỉ ra: yếu tố môi trường và văn hóa tổ chức, khuyến khích và trao quyền cho 

người lao động, quản lý công nhân. Ngoài ra, nghiên cứu đã đưa ra đề xuất 2 

phương pháp để cải thiện động lực làm việc của công nhân xây dựng, một là 

khuyến khích công nhân bởi các yếu tố tạo động lực bên trong và bên ngoài, hai 

là cải thiện sự giao tiếp giữa nhà quản lý và công nhân.  

Nhóm nghiên cứu của Elizabeth [93] cho lao động làm công ty mỏ ở Ghana 

chỉ ra, động lực thúc đẩy cho người lao động bởi các yếu tố nội tại và bên ngoài, đặc 

biệt là yếu tố thù lao (tiền lương) tốt sẽ thúc đẩy mạnh động lực cho lao động trong 

lĩnh vực này. Ngoài ra yếu tố sức khỏe và an toàn (bảo hiểm) phải được chú trọng để 

đảm bảo thực hiện công việc cho đến khi về hưu.  

Nhóm nghiên cứu của Bard và cộng sự [85] công bố trong công trình “Động 

lực bên trong và động lực bên ngoài có liên quan khác nhau đến kết quả làm việc của 

người lao động không?” cho thấy các yếu tố động lực nội tại có liên quan tích cực 

đến kết quả và động lực bên ngoài có liên quan tiêu cực hoặc không liên quan đến kết 

quả tích cực. 

Nghiên cứu của Jelena [105] tại các công ty mỏ ở Serbia chỉ ra động lực làm 

việc của người lao động tại đây là các phương pháp quản lý hiệu quả, các yếu tố nội 
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tại (công nhận thành tích, trách nhiệm, cơ hội phát triển) và các yếu tố bên ngoài 

(chính sách công ty, môi trường làm việc tốt, lương tốt, thử thách trong công việc). 

* Dự báo các yếu tố tạo động lực cho người lao động trong tương lai: 

Nghiên cứu của Daniel [5] đã đưa ra luận điểm mới về động lực làm việc của 

con người trong thế kỷ 21. Động lực của con người được biểu hiện qua 3 mức 1.0 

(động lực lao động khi con người tự cung tự cấp); mức 2.0 (động lực làm việc với 

công việc mang tính quy trình); mức 3.0 (động lực làm việc đối với công việc mang 

tính trải nghiệm nên tăng cường các biện pháp tạo động lực nội tại bên trong, phát 

huy tính chủ động, tinh thần, nhiệt huyết mỗi cá nhân).  

Các nghiên cứu của các tác giả Gary [97], John [106], Marylene [120] chỉ 

ra những cách tiếp cận quan trọng cho vấn đề động lực làm việc ở thế kỷ 21 và 

trong tương lai là: đặt mục tiêu, nhận thức xã hội, công bằng của tổ chức. Họ cho 

rằng, đây là ba cách tiếp cận quan trọng nhất cho vấn đề tạo động lực làm việc cho 

người lao động. 

d. Các nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố/ chính sách tạo động lực 

cho người lao động 

Nghiên cứu của Roman [144] đã cho thấy việc đo lường động lực làm việc 

bằng phương trình đa biến. Tác giả đã phân tích các yếu tố tạo động lực và đánh giá 

mức độ quan trọng của các yếu tố tạo động lực cho nhân viên bằng phương pháp sử 

dụng bảng câu hỏi. Phân tích thống kê đa biến (phân tích cụm) được sử dụng đánh 

giá khả năng tạo ra các loại động lực với mức độ khác nhau. 

1.1.2. Các nghiên cứu trong nước về tạo động lực cho người lao động 

Các nghiên cứu về tạo động lực cho người lao động, có thể chia thành các vấn 

đề nghiên cứu sau đây: 

a. Các nghiên cứu về học thuyết tạo động lực 

Qua khảo cứu các tài liệu, tác giả chưa tìm thấy có công trình nào nghiên cứu 

riêng về vấn đề này. Tuy nhiên, nhiều luận án tiến sĩ nghiên cứu đề tài về tạo động 

lực cho người lao động trong tổ chức thì đã có tổng hợp các học thuyết về tạo động 

lực cho người lao động của các tác giả trên thế giới trong phần cơ sở lý luận của mình 



18 

 

hoặc vận dụng các học thuyết tạo động lực vào nghiên cứu thực tế trong các ngành, 

lĩnh vực khác nhau Nguyễn Thùy Dung [7], Phan Minh Đức [8], Trương Minh Đức 

[9], Nguyễn Thị Phương Lan [20], Nguyễn Thanh Tùng [67]. 

b. Các nghiên cứu về vai trò của tạo động lực cho người lao động 

Sách “Giữ chân nhân viên bằng cách nào”, của tác giả Vương Minh Kiệt [19] 

đã đưa ra một số giải pháp giữ chân nhân viên và giúp cho nhân viên gắn bó lâu dài 

với doanh nghiệp chính là bằng các yếu tố động lực cho người lao động. 

Nghiên cứu của Quan Minh Nhựt và Đặng Thị Đoan Trang [25] : “Nhân tố 

ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động có trình độ từ đại học trở lên trong các 

doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ”. Bài báo đã sử dụng mô hình hồi quy để xác 

định các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động có trình độ đại 

học trở lên trong các doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ và kết quả chỉ ra các nhân 

tố lương, phúc lợi và thăng tiến, môi trường làm việc, đặc điểm công việc và phong 

cách lãnh đạo.  

Nghiên cứu của Phan Minh Đức [8] đã cho thấy vai trò của việc tạo động lực 

cho người lao động là tăng sự hài lòng với công việc vì đem lại hiệu ứng tích cực cho 

tâm lý, sinh lý và định hướng của người lao động trong công việc. Bên cạnh đó, tác 

giả cũng cho thấy tạo động lực cũng giúp duy trì NSLĐ và giữ chân lao động có trình 

độ cao. 

c. Các nghiên cứu về các yếu tố tạo động lực cho người lao động  

 Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra cần sử dụng tổng hợp các yếu tố tạo động 

lực cho người lao động trong 1 tổ chức. Tùy theo đặc thù từng lĩnh vực khác nhau 

mà các yếu tố tạo động lực có sự kết hợp khác nhau. Trong đó: 

Luận án tiến sĩ của Lê Đình Lý [23]: “Chính sách tạo động lực cho cán bộ 

công chức cấp xã, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Luận án đã chỉ ra các chính 

sách tạo động lực được xác định gồm bố trí sử dụng nhân sự, đánh giá hiệu quả công 

việc cho cán bộ, chính sách đào tạo và phát triển, chính sách khen thưởng, tiền lương 

và cải thiện môi trường làm việc.  
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Luận án tiến sĩ của Vũ Thị Uyên [71] “Tạo động lực làm việc của lao động 

quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước ở Hà Nội”. Luận án nghiên cứu qua khảo 

sát thực tế để đánh giá thực trạng tạo động lực, chỉ ra được yếu tố đặc trưng tạo động 

lực với đối tượng này để từ đó kiểm định đánh giá. Tuy nhiên, giải pháp mang tính 

chung chung chưa đặc thù của từng ngành nghề công việc. 

Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thùy Dung [7] “Các nhân tố tác động đến động 

lực làm việc của giảng viên các trường Đại học tại Hà Nội” đã xác định sự công bằng 

và đặc điểm công việc có ảnh hưởng đến tạo động lực với đối tượng là giảng viên. 

Luận án đã vận dụng lý thuyết công bằng và lý thuyết đặc điểm công việc của 

Hackman và Oldham là phù hợp trong nghiên cứu động lực làm việc của giảng viên 

Việt Nam. Trong nghiên cứu của Trần Thị Thu (2011) [63] và Trần Thị Thu & 

Nguyễn Thùy Dung (2013) [64] nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng để 

kiểm định ảnh hưởng các yếu tố lãnh đạo, cơ chế chia sẻ tri thức đến động lực làm 

việc của giảng viên. Từ đó đưa ra khuyến nghị cho nhà quản lý, nhà hoạch định chính 

sách trong ngành giáo dục như rà soát các quy định và quy chế về thi đua, khen 

thưởng, quy chế bổ nhiệm cán bộ, phát triển chuyên môn. 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Lan [20]: “Hoàn thiện hệ thống công cụ 

tạo động lực cho công chức ở các cơ quan hành chính Nhà nước” đã vận dụng lý 

thuyết và phương pháp tiếp cận hệ thống và từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện hệ 

thống công cụ tạo động lực trên nền lý thuyết chung về hệ thống đó là hoàn thiện hệ 

thống các công cụ giải pháp hành chính như văn bản pháp quy điều chỉnh các vấn đề 

liên quan đến công vụ, công chức; cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc, 

nền công vụ trong sạch, lành mạnh và dựa trên nguyên tắc thực tài. Hoàn thiện công 

cụ tạo động lực bằng vật chất, khuyến khích tinh thần, đánh giá thực thi công việc. 

Tuy nhiên, nghiên cứu chưa kiểm định được mức độ đóng góp của các giải pháp cho 

tạo động lực cho người lao động như thế nào. 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Dung [6]: “Động cơ làm việc của nhân 

viên khối văn phòng ở Việt Nam” qua xác định các yếu tố niềm tin tổ chức, lương 

thưởng về tài chính là yếu tố quan trọng, yếu tố tâm lý tác động đến động cơ của nhân 



20 

 

viên. Nghiên cứu cũng cho thấy mối quan hệ phi chính thức bên trong và bên ngoài 

tổ chức và sự tồn tại của các kênh quan hệ này sẽ làm giảm động cơ làm việc của 

nhân viên. Tuy nhiên, nghiên cứu đã bỏ qua tính chuyên biệt của từng ngành nghề, 

lĩnh vực hoạt động cụ thể về động cơ làm việc mà mang tính chung chung. 

Nghiên cứu của Phan Minh Đức [8]: “Tạo động lực cho người lao động tại các 

Tập đoàn Kinh tế Nhà nước ở Việt Nam”. Qua đánh giá thực trạng tạo động lực cho 

người lao động và quản lý Nhà nước tại các tập đoàn kinh tế Nhà nước (Điện lực, 

Xăng dầu, Bảo Việt, Dầu khí, Than, Dệt May, Viễn Thông…). Tác giả đã xác định 

mô hình tạo động lực tại các Tập đoàn  gồm Nhân tố ảnh hưởng cao (Bố trí không 

gian làm việc sáng tạo, Trang thiết bị làm việc hiện đại, Sự riêng tư của người lao 

động được bảo vệ); nhân tố ảnh hưởng trung bình (Công đoàn đấu tranh bảo vệ người 

lao động, Không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe, Sự tôn trọng ý kiến đồng nghiệp, 

Chế độ nghỉ phép và tham quan); nhân tố ảnh hưởng thấp (Trang thiết bị bảo hộ lao 

động, Sử dụng ý kiến người lao động). Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu là đưa ra 

mô hình tạo động động lực không mang tính đặc trưng cho từng tập đoàn do đặc điểm 

công việc khác nhau, việc khảo sát tạo động lực mới chỉ dừng lại lao động chung 

trong các Tập đoàn. 

Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thanh Tùng [67]: “Mối quan hệ giữa phong cách 

lãnh đạo trao quyền, động lực bên trong và sự sáng tạo: Nghiên cứu lại các doanh 

nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phát điện”. Luận án nghiên cứu động lực 

cho người lao động theo góc độ hành vi tổ chức, cụ thể tìm hiểu về bản chất của động 

lực bên trong trên hai khía cạnh thách thức và thưởng thức, đồng thời xem xét mối 

quan hệ của từng khía cạnh này với sự sáng tạo. Bên cạnh đó, nghiên cứu về vai trò 

điều tiết của phong cách lãnh đạo trao quyền trong các mối quan hệ này. Tuy nhiên, 

nghiên cứu tập trung chủ yếu đến yếu tố động lực bên trong và liên hệ đến hành vi tổ 

chức gồm hành vi người lao động, hành vi của nhà lãnh đạo. 

Ngoài ra còn rất nhiều luận văn thạc sĩ của nhiều tác giả đã nghiên cứu về tạo 

động lực làm việc ở nhiều công ty song các công trình mới chỉ dừng lại ở việc đánh 

giá thực trạng về công tác tạo động lực ở các công ty đó, chỉ ra nguyên nhân và chưa 



21 

 

vận dụng mô hình định lượng nghiên cứu để thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 

tạo động lực. 

d. Các nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố/chính sách tạo động lực ho 

người lao động 

 Bài báo của Trương Minh Đức [9]: “Nghiên cứu vận dụng mô hình định lượng 

đánh giá mức độ tạo động lực làm việc của nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ERICSSON tại Việt Nam”. Tác giả đã ứng dụng mô hình định lượng để đánh giá mức 

độ ảnh hưởng của tạo động lực làm việc cho nhân viên là sử dụng mô hình hồi quy 

để kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực nhân viên: 

ĐL = f (X1, X2, X3…) 

Trong đó: (ĐL) là biến phụ thuộc; X1, X2… là các biến độc lập. 

Tóm lại: Các nghiên cứu về tạo động lực cho người lao động, bao gồm các học 

thuyết tạo động lực cho người lao động, vai trò của động lực cho người lao động, các 

yếu tố tạo động lực và một số phương pháp đo lường động lực cho người lao động đã 

được rất nhiều tác giả trong và ngoài nước thực hiện. Tuy nhiên số các công trình 

nghiên cứu của nước ngoài phong phú hơn ở trong nước rất nhiều. Các nghiên cứu 

tập trung vào tìm hiểu các yếu tố tạo động lực cho người lao động trong các bối cảnh 

khác nhau và chỉ ra được nhiều yếu tố tạo động lực cho người lao động khác nhau. 

Đa số các nghiên cứu đều chỉ ra, cần sử dụng tổng hợp các yếu tố tạo động lực cho 

người lao động trong một tổ chức. Tùy theo đặc thù từng lĩnh vực khác nhau mà 

các yếu tố tạo động lực có sự kết hợp khác nhau cả ở hiện tại và dự báo tương lai. 

Đây là quan điểm rất quan trọng để NCS kế thừa và phát triển trong nghiên cứu 

luận án của mình. 

1.2. Các nghiên cứu về tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực công 

nghiệp khai khoáng 

Trong lĩnh vực công nghiệp khai khoáng có rất nhiều nghiên cứu về động lực 

làm việc. Cụ thể:  

1.2.1. Các nghiên cứu của nước ngoài 
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Nghiên cứu của Mansoor [117] lấy ví dụ công ty dầu khí ở Omani cho thấy 

thách thức cho các công ty dầu khí trong tạo động lực. Nghiên cứu cho thấy sự cạnh 

tranh lao động chất lượng cao giữa các công ty trong ngành dầu khí nên việc giữ chân 

người lao động đang là mối quan tâm hàng đầu. Việc giữ chân không thể thực hiện 

được nếu không có động lực. Qua nghiên cứu công ty dầu khí ở Omani kết quả cho 

thấy các yếu tố chính thúc đẩy nhân viên trong công ty là đánh giá hiệu quả làm việc 

tốt (việc đánh giá hiệu quả không chính xác góp phần rất lớn vào việc giảm động lực), 

mức lương công bằng, công nhận, trao quyền và vai trò giám sát tốt. Trong nghiên 

cứu này cho rằng mặc dù tiền là yếu tố quan trọng trong môi trường thị trường cạnh 

tranh nhưng các yếu tố phi tiền tệ cũng đóng vai trò quan trọng trong tạo động lực lâu 

dài hơn so với các yếu tố tiền tệ. 

Hai tác giả AbdoIraza & Leila [75] đã nghiên cứu thiết kế mô hình tạo động 

lực làm việc của nhân viên công ty khai thác dầu khí ở Iran. Nghiên cứu này đã thực 

hiện nhằm xác định và phân tích các yếu tố tạo động lực cho người lao động làm việc 

ngoài khơi của công ty dầu khí ở Iran. Trong số 400 nhân viên của công ty dầu khí 

ngoài khơi ở Iran thì đã chọn 107 người đại diện mẫu nghiên cứu. Các yếu tố động 

lực bao gồm yếu tố nội tại (bản chất công việc, thành công và phát triển, uy tín và đề 

bạt) và yếu tố ngoại sinh (tham gia việc ra quyết định, đảm bảo sự công bằng, tiền 

lương và phần thưởng, có sự kết nối trực tiếp với người quản lý, điều kiện làm việc). 

Yếu tố sức khỏe tốt cũng hoàn toàn phù hợp với mô hình nghiên cứu. Ngoài ra, có 

một mối tương quan cao giữa động lực bên trong và bên ngoài (cả hai hoạt động bổ 

sung cho nhau), không giống như quan điểm cho rằng động lực bên ngoài làm giảm 

động lực nội tại. 

Nghiên cứu của Yasmin [158] về sự tác động của các yếu tố động lực đến cam 

kết của người lao động trong ngành công nghiệp dầu khí ở Malaysia. Sử dụng nghiên 

cứu định lượng nhằm mục tiêu kiểm tra sự tác động của công nhận, phát triển nghề 

nghiệp, cân bằng cuộc sống và lợi ích đến sự cam kết của người lao động và cho thấy 

nhận thức của người lao động có liên quan. Ngoài ra, để kiểm tra mối quan hệ giữa 

sự công nhận, phát triển nghề nghiệp, cân bằng cuộc sống, lợi ích với cam kết của 
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nhân viên thì nghiên cứu đã sử dụng lý thuyết nhu cầu của Maslow và lý thuyết kỳ 

vọng của Vroom để hỗ trợ xác định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả khảo sát 108 

nhân viên cho thấy có mối quan hệ thấp và có ý nghĩa giữa sự công nhận và cam kết, 

giữa phát triển nghề nghiệp và cam kết của nhân viên; mối quan hệ vừa phải và có ý 

nghĩa là cân bằng cuộc sống với cam kết, giữa lợi ích và cam kết. Phân tích hồi quy 

bội cho thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, lợi ích là yếu tố dự báo mạnh 

nhất về cam kết của nhân viên. 

Nghiên cứu của Larisa [115] đã cho thấy rằng với đặc thù của các công ty dầu 

khí là hoạt động phân tán về mặt lãnh thổ, vùng khí hậu khác nhau, nhân khẩu học 

khác nhau, văn hóa khác nhau nên để hiện thực hóa được các chiến lược tạo động lực 

và khuyến khích công việc thì cần phải có hệ thống đánh giá mức độ thực hiện công 

việc, cụ thể hóa mục tiêu phát triển của tổ chức, cũng như thời gian đạt được những 

mục tiêu đó. 

Nghiên cứu 4 công ty mỏ vàng ở Ghana về động lực làm việc và hiệu suất 

công việc của nhóm tác giả Elizabeth và Kwesi [93] cho rằng có nhiều yếu tố rủi ro 

lên quan đến ngành khai thác mỏ nên nhà quản trị phải đảm bảo cho người lao động 

có động lực làm việc tốt để hạn chế tình trạng bất ổn trong công việc và dẫn đến ảnh 

hưởng đến hiệu suất làm việc. Động lực thúc đẩy cho người lao động bởi các yếu tố 

nội tại và bên ngoài, đặc biệt là yếu tố thù lao (tiền lương) tốt sẽ thúc đẩy mạnh động 

lực cho lao động trong lĩnh vực công nghiệp mỏ. Ngoài ra yếu tố sức khỏe và an toàn 

(bảo hiểm) phải được chú trọng để đảm bảo thực hiện công việc cho đến khi về hưu.  

Nghiên cứu của Talgat Uteubayev & Nurlan Kurmanov [155] thì các công 

ty phải xây dựng hệ thống các chính sách mang lại lợi ích cho người lao động dưới 

ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế xã hội và nếu không có hệ thống này thì không 

thể có cơ chế tạo động lực trong doanh nghiệp. Thực tế các công ty dầu khí ở 

Kazakhstan chưa xem xét cơ chế này trong khi đó chiến lược của công ty là phát 

triển động lực làm việc của người lao động. 

Nghiên cứu của nhóm tác giả Kashmala [107] về sự tác động của động lực lao 

động đến hoạt động của tổ chức trong ngành dầu khí của Pakistan. Nghiên cứu nhằm 
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mục tiêu xem xét tầm quan trọng của động lực trong quản trị nhân lực vì không có tổ 

chức nào hoạt động trơn tru và không có tổ chức nào đạt được mục tiêu mà không có 

động lực thúc đẩy. Nghiên cứu này kiểm tra sự tác động của động lực đến hiệu suất 

làm việc trong lĩnh vực dầu khí. Phương pháp hồi quy tương quan đã được sử dụng 

để kiểm tra giả thuyết. Kết quả cho thấy bằng cách kiểm tra hiệu suất công việc, công 

nhận hiệu suất và tạo động lực bằng trả thưởng thích hợp thì các nhân viên sẽ hài lòng 

và do đó mức độ nâng cao hiệu suất sẽ tăng lên. Nghiên cứu khuyến nghị rằng các tổ 

chức nên tạo động lực như một thói quen để cải thiện hiệu suất làm việc. 

Tác giả Sanjiv [146] đã tiến hành nghiên cứu về động lực làm việc của 250 

công nhân ở 11 mỏ than ở vùng Chandrapur của công ty TNHH ở Ấn Độ. Nghiên 

cứu cho thấy sự hài lòng và cam kết công việc là biến định tính được đo lường bằng 

chỉ số động lực. Thang đo sự hài lòng và cam kết công việc cho rằng người lao động 

không thấy vai trò khi làm việc nên cảm thấy xa lạ khi thực hiện nhiệm vụ và không 

có thẩm quyền khi thực hiện công việc. Đồng thời, mục tiêu đặt ra giữa người lao 

động và nhà quản lý có sự chênh lệch. Người trẻ tuổi thì không có động lực làm việc 

bằng người lớn tuổi. Người có trình độ học vấn cao hơn có mức độ động lực làm việc 

thấp hơn so với người trình độ thấp. Các khuyến khích và thúc đẩy tiền tệ hầu như 

không có bất kỳ vai trò nào trong việc tăng mức độ động lực. Các yếu tố phi tài chính 

như phúc lợi, quan hệ giữa các cá nhân, các yếu tố duy trì như điều kiện làm việc, an 

toàn và an ninh cũng không cho thấy bất kỳ tác động nào đến động lực của người lao 

động. Các công nhân có mức động lực thấp. 

Tác giả Janes [103] đã nghiên cứu vai trò của động lực làm việc ở các công ty 

khai thác mỏ vàng Geita, Tanzania. Nghiên cứu cho thấy duy trì động lực làm việc 

một cách có hiệu quả là mối quan tâm quan trọng do sự gia tăng nhu cầu của người 

lao động bởi yếu tố toàn cầu hóa. Đáp ứng nhu cầu động lực của người lao động phù 

hợp sẽ có thể dẫn đến sản lượng cao. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu là phân tích 

vai trò của động lực cho sản xuất tại các công ty mỏ vàng. Thông qua lấy mẫu ngẫu 

nhiên với kích thước mẫu là 333 người và phát hiện của nghiên cứu chỉ ra rằng động 

lực được thực hiện ở mức thấp trong công ty khai thác vàng Geita nên cần đẩy mạnh 
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động lực làm việc. Ngoài ra, động lực tiền tệ được coi là yếu tố tạo động lực chính 

nhưng cũng cần phải xem xét các yếu tố khác như chương trình khuyến khích người 

lao động, công nhận và khen thưởng. Cùng quan điểm này, tác giả Mthokozisi [126] 

nghiên cứu sự tác động của việc trả lương năng suất đến động lực làm việc cho công 

nhân ở các mỏ bạch kim của Nam Phi sẽ tăng NSLĐ và công ty sẽ có lợi nhuận.  

Nhóm tác giả Jelena và cộng sự [105] đã nghiên cứu và cải thiện động 

lực làm việc của các công ty mỏ ở Serbia. Nghiên cứu trên 49 người lao động 

đã xem xét ảnh hưởng của các nhân tố (ANOVA) tới động lực làm việc, môi 

trường làm việc và các khuyến khích cho sự hài lòng của người lao động. Từ 

đó có các giải pháp để cải thiện động lực làm việc qua phương pháp quản lý 

hiệu quả thông qua nắm bắt được sở thích, phẩm chất của nhân viên, các khuyến 

khích vật chất và phi vật chất đầy đủ. 

1.2.2. Các nghiên cứu trong nước 

  Nghiên cứu của Trịnh Duy Huyền [18]: “Hoàn thiện phương thức trả lương 

linh hoạt cho người lao động chuyên môn kỹ thuật cao trong ngành Dầu khí Việt 

Nam”. Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng về tiền lương, các chính sách đãi 

ngộ và phương thức trả lương linh hoạt cho người lao động chuyên môn kỹ thuật cao 

trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam từ đó chỉ ra những hạn chế làm cơ sở 

hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt áp dụng cho người lao động chuyên môn 

kỹ thuật cao (đây là nguồn lực khan hiếm, cạnh tranh trong thu hút, tuyển mộ, có vị 

trí quan trọng trong dây chuyền sản xuất, quyết định tới hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh).  

 Nghiên cứu của Đoàn Anh Tuấn [66]: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại 

ngành dầu khí Việt Nam”. Luận án đã phân tích thực trạng chất lượng nhân lực từ đó 

có những đánh giá, nhận xét làm cơ sở đưa ra phương hướng và giải pháp nâng cao 

chất lượng nhân lực PVN. Xuất phát từ chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao của Tập đoàn ngang bằng với mặt bằng chung của thế giới, tác giả đã có 

những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lực ở ba nội dung trí lực, thể lực và tâm 
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lực. Nâng cao chất lượng nhân lực chính là tăng cường các hoạt động giáo dục đào 

tạo và các biện pháp kích thích tạo động lực cho người lao động. 

  Nghiên cứu của Phương Hữu Từng [69], tại Hội thảo quốc tế về Quản lý kinh 

tế trong hoạt động khai khoáng lần thứ nhất với bài báo: “Giải pháp tạo động lực làm 

việc cho người lao động tại các doanh nghiệp thuộc Vinacomin giai đoạn hiện nay“. 

Bài báo phân tích thực trạng về điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì 

việc thu hút và đãi ngộ cho người lao động sao cho tương xứng với đóng góp của họ 

nhằm tạo ra và tăng cường động lực làm việc, yên tâm công tác, năng suất chất lượng 

công việc cao. 

  Nghiên cứu của Nguyễn Phan Thu Hằng [10]: “Phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025”. Luận án đã đưa ra đề xuất 

các giải pháp đảm bảo quản trị nhân lực chất lượng cao đạt trình độ ngang tầm quốc 

tế gồm 4 yếu tố là chính sách sử dụng nhân lực (bố trí công việc phù hợp với năng 

lực, cấp trên hiểu rõ nguyên vọng nhân viên, đánh giá người lao động dựa trên tiêu 

chuẩn cụ thể, người lao động tin tưởng vào hệ thống đánh giá công bằng, chính xác 

và phát triển năng lực mỗi cá nhân); điều kiện làm việc (tập huấn và giám sát an toàn 

vệ sinh lao động, trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động); công tác đào tạo bồi dưỡng 

(người lao động được tham gia các khóa đào tạo hàng năm, đào tạo chuyên sâu về 

công việc, kiến thức và kỹ năng mới); chính sách đãi ngộ (tạo động lực trong công 

việc, tạo sự gắn bó với doanh nghiệp và sự gắn kết trong tập thể).  

Tóm lại: Các công trình nghiên cứu liên quan đến các yếu tố tạo động lực cho 

người lao động trong các doanh nghiệp khai khoáng (chủ yếu là than và dầu khí) đã 

chỉ ra các bài học kinh nghiệm về tạo động lực làm việc của lĩnh vực TD&KT dầu 

khí ở Việt Nam. Các nghiên cứu liên quan đến tạo động lực cho người lao động 

và lao động với hội nhập kinh tế quốc tế ở trong nước, trong lĩnh vực dầu khí 

chủ yếu về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, các công tác quản trị tiền lương. 

Mặc dù các công trình nghiên cứu trên có liên quan nhất định đến tạo động lực 

cho người lao động nhưng chưa có nghiên cứu mang tính hệ thống và đầy đủ, toàn 
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diện về tạo động lực cho người lao động đối lao động ở một lĩnh vực TD&KT dầu 

khí thuộc Tập đoàn hoạt động trong ngành dầu khí. Do vậy, NCS nghiên cứu các 

công trình trên mang tính vận dụng cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí thuộc PVN.  

1.3. Kết luận rút ra từ nghiên cứu tổng quan các tài liệu liên quan đến đề tài và 

khoảng trống nghiên cứu 

1.3.1. Kết luận rút ra từ nghiên cứu tổng quan  

Nghiên cứu tổng quan các tài liệu liên quan đến đề tài của các tác giả ở trong 

và ngoài nước, được thực hiện ở những ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp khác 

nhau với những quan điểm, cách tiếp cận khác nhau, bối cảnh kinh tế xã hội khác 

nhau. Từ đó hình thành lên nhiều học thuyết về tạo động lực cho người lao động. 

Những học thuyết tạo động lực này sẽ là cơ sở nền tảng lý luận quan trọng để nghiên 

cứu định hướng các giải pháp tạo động lực cho người lao động trong từng lĩnh vực 

cụ thể, trong đó có lĩnh vực TD&KT dầu khí với những đặc thù riêng. 

Tạo động lực cho người lao động có cách tiếp cận từ góc độ vĩ mô là các quốc 

gia, ngành, lĩnh vực và góc độ vi mô là doanh nghiệp, tổ chức đã được nhiều tác giả 

trong và ngoài nước nghiên cứu như tài liệu [76], [94], [105], [106], [108], [118], 

[127], [147], [150], [151], [153], [156]. Mỗi cách tiếp cận có cách nhìn nhận, quan 

điểm và chính sách khác nhau về tạo động lực nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công 

việc, giữ chân người lao động và phát triển nhân lực. Các công trình nghiên cứu đã 

góp phần gợi ý việc hình thành những khung lý thuyết cho nghiên cứu chuyên sâu về 

tạo động lực cho người lao động. 

 Các yếu tố/chính sách tạo động lực cho người lao động mà các công trình 

nghiên cứu đã xác định [75], [77], [79], [87], [94], [104], [105], [109], [117], [145], 

[155], gắn với từng bối cảnh, từng giai đoạn nghiên cứu cụ thể, từng điều kiện cụ thể 

của mỗi quốc gia, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực mà không dập khuôn trong tất cả các tổ 

chức khác nhau. Đa số các nghiên cứu đều xác định, cần sử dụng tổng hợp các yếu 

tố/chính sách tạo động lực đối với người lao động trong một tổ chức. Tuy nhiên, các 
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tài liệu nghiên cứu trong nước chưa có tính hệ thống, hàm lượng phân tích tạo động 

lực cho người lao động cho một lĩnh vực cụ thể ở Việt Nam thì không nhiều.  

Các nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trong ngành khai khoáng nói 

chung và lĩnh vực TD&KT dầu khí nói riêng đã có một số công trình nước ngoài 

nghiên cứu như các tài liệu [5], [7], [19], [23], [67], [68], [71] còn trong nước thì chưa 

có. Qua các công trình nghiên cứu cho thấ,y có nhiều chính sách/ yếu tố tạo động lực 

cho người lao động gồm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chính sách đãi ngộ, 

chính sách tuyển dụng, chính sách môi trường và điều kiện làm việc. Đây là nghiên 

cứu quan trọng để NCS kế thừa và phát triển trong nghiên cứu đề tài luận án. Tuy 

nhiên, những chính sách/ yếu tố tạo động lực cho người lao động ở các nghiên cứu 

này được áp dụng đối với các Công ty khai khoáng ở những nước khác nhau về đặc 

trưng điều kiện địa chất, trữ lượng khoáng sản, điều kiện sản xuất, trình độ khoa học 

công nghệ, trình độ quản lý, thể chế chính trị nên có những quan điểm khác nhau, 

đồng thời các nghiên cứu còn mang tính rời rạc, chưa đầy đủ, chưa hệ thống. 

1.3.2. Khoảng trống nghiên cứu 

Từ những nghiên cứu tổng quan các công trình đã công bố liên quan đến đề 

tài luận án, NCS nhận thấy là chưa có công trình nghiên cứu độc lập nào về thực trạng 

cũng như đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố/chính sách tạo động lực và các giải pháp 

tạo động lực cho lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN mà chỉ có nghiên 

cứu các vấn đề liên quan đến tạo động lực lao động trong các ngành, lĩnh vực khác. 

Vì vậy, đề tài nghiên cứu của NCS sẽ tập trung vào nghiên cứu vấn đề này với các 

nội dung cụ thể: 

- Xác định khung lý thuyết để tiếp cận nghiên cứu tạo động lực cho người lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí trên cơ sở các nghiên cứu lý luận chung về động 

lực lao động, các yếu tố/chính sách tạo động lực lao động, vai trò của tạo động lực 

lao động đối với một tổ chức. 

- Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố tạo động lực lao động (trên góc độ 

người sử dụng lao động là các chính sách tạo động lực đối với người lao động). Tiến 
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hành khảo sát, thu thập tài liệu để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến 

mục tiêu tạo động lực cho người lao động TD&KT dầu khí của PVN. 

- Đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động TD&KT dầu khí của 

PVN thông qua các chính sách tạo động lực đang được thực hiện, chỉ ra những mặt 

làm được, mặt tồn tại và nguyên nhân. 

- Đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong tạo động 

lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN để tạo ra một cơ chế 

tạo động lực mới sẽ đem lại hiệu quả tốt trong việc thu hút, giữ chân và phát huy năng 

lực người lao động. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương này đã trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu trong và 

ngoài nước về các vấn đề liên quan đến tạo động lực cho người lao động trong các 

doanh nghiệp, tổ chức, ngành và quốc gia để từ đó khái quát hóa có hệ thống cơ sở 

lý luận về động lực và tạo động lực cho người lao động và các học thuyết tạo động 

lực của người lao động. Bên cạnh đó, các vấn đề nghiên cứu liên quan đến tạo động 

lực cũng được NCS chỉ ra trong các nghiên cứu như vai trò của tạo động lực cho 

người lao động trong các tổ chức đó là nâng cao hiệu quả làm việc, cải thiện sự hài 

lòng trong công việc và giữ chân người lao động trong tổ chức. 

Các nghiên cứu tập trung xác định các yếu tố tạo động lực đối với người lao 

động trong bối cảnh khác nhau và sử dụng tổng hợp các yếu tố tạo động lực cho người 

lao động trong một tổ chức nhất là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp 

khai khoáng. Trên cơ sở kế thừa các kết quả đã nghiên cứu, xác định khoảng trống 

tiếp tục nghiên cứu làm tiền đề cho NCS nghiên cứu tạo động lực cho lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠO ĐỘNG LỰC 

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ 

VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ 

2.1. Cơ sở lý luận về động lực và tạo động lực cho người lao động 

2.1.1. Động lực lao động 

2.1.1.1. Khái niệm về động lực lao động 

Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về động lực lao động, cụ thể: Theo 

nghiên cứu của Rajeswari [136], từ năm 1999-2000 đã tổng hợp các bài báo được 

xuất bản bằng tiếng Anh có 40 nghiên cứu liên quan tạo động lực, đặc điểm lao động. 

Theo Chandra và cộng sự [91] đã nghiên cứu các nghiên cứu trong vòng hai thập niên 

từ năm 1999 đến năm 2013 đã có 6.858 xuất bản và vẫn còn tiếp tục nghiên cứu về 

động lực làm việc trong từng lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Những khái niệm động 

lực lao động được các tác giả dẫn chứng ở nhiều nghiên cứu với những quan điểm và 

nhận thức khác nhau. Theo đó: 

Một số tác giả xem xét động lực lao động là những yếu tố có tác động thúc đẩy 

quá trình vận động và phát triển nhằm biến đổi hành vi của người lao động để đạt 

được mục tiêu đề ra như Bambale và Shukura [83], Mitchell và cộng sự [124], 

Murphy và Alexander [128]. 

Theo góc độ tâm lý học, một số tác giả cho rằng động lực lao động là những 

yếu tố làm biến đổi tâm lý nội tại bên trong người lao động nhằm phát huy và hướng 

nỗ lực bản thân thỏa mãn các nhu cầu của chủ thể, có khả năng khơi dậy tính tích cực 

lao động của con người. Điển hình như các tác giả Stee và Porter [150], Pinder [134], 

Robbins [142], Nguyễn Thanh Tùng [67]. 

 Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau về động lực lao động, song dưới góc độ 

của nhà quản lý, đa số các tác giả đều thống nhất là động lực lao động là những yếu 

tố thôi thúc con người làm việc và giúp cho họ làm việc có hiệu quả nhằm đạt được 

các mục tiêu của tổ chức, đồng thời thỏa mãn mong muốn của bản thân người lao 

động. Trên cơ sở kế thừa, phát triển các quan niệm đã nghiên cứu, NCS đưa ra quan 

điểm về động lực lao động như sau:  
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Động lực lao động là những yếu tố tác động tích cực đến người lao động làm 

tăng khả năng cống hiến sức lao động và sức sáng tạo của họ trong việc thực hiện 

công việc được tổ chức/doanh nghiệp giao cho, đồng thời tăng cường sự gắn bó lâu 

dài của người lao động với tổ chức/doanh nghiệp.  

2.1.1.2. Vai trò của động lực lao động  

Các nghiên cứu về vai trò của động lực lao động được xem xét ở nhiều nghiên 

cứu và khái quát như sau: 

a. Đối với cá nhân người lao động 

  Theo các tác giả Wu Yuping [157], Adi [76], Akah [78], Chandra và các cộng 

sự [91]; Elizabeth và cộng sự [93]; Kelvin và Lu [108], Ovidiu-Iliuta [130]; Parsons 

và Broadbridge [133]; Vinay Chaitanya Ganta [156]. 

Con người luôn có những nhu cầu cần được thỏa mãn về cả hai mặt vật chất và 

tinh thần. Khi người lao động cảm thấy những nhu cầu được đáp ứng sẽ tạo tâm lý 

tốt thúc đẩy họ làm việc hiệu quả hơn. 

Đối với người lao động không có động lực thì hoạt động lao động khó có thể đạt 

được mục tiêu, chỉ lao động hoàn thành công việc được giao mà không có được sự sáng 

tạo, không cải thiện mức độ hiệu quả làm việc của người lao động. Động lực thúc đẩy 

người lao động không ngừng phấn đấu hoàn thiện hơn và phát huy tính sáng tạo, nâng 

cao sự hài lòng trong công việc, đảm bảo sự hợp tác trong tổ chức/doanh nghiệp. 

b. Đối với tổ chức/doanh nghiệp 

Theo các tác giả Al-Alawi [80], Anka [82], Elizabeth và cộng sự [93]; Maryam 

T. Abbah [119]; Ovidiu-Iliuta [130]; Sunil [154], Vinay Chaitanya Ganta [156]. 

Động lực cho người lao động góp phần xây dựng tinh thần hợp tác trong lao 

động, tăng hiệu quả quản lý công việc, xây dựng văn hóa tổ chức/doanh nghiệp nhằm 

nâng cao vị thế, uy tín, thương hiệu của tổ chức/doanh nghiệp từ đó giúp thu hút, giữ 

chân người lao động trình độ cao, ổn định nguồn nhân lực trong tổ chức/doanh nghiệp. 

Đồng thời, động lực cho người lao động sẽ giúp tổ chức/doanh nghiệp nâng cao hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích tối đa cho tổ chức, tạo tiền đề 

cho động lực tập thể. 
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c. Đối với xã hội 

Động lực lao động gián tiếp xây dựng xã hội ngày càng phát triển vì mỗi tổ 

chức, doanh nghiệp quản lý tốt nguồn nhân lực, ổn định lực lượng lao động đảm bảo 

nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh. Động lực lao động giúp 

mỗi cá nhân, mỗi tổ chức/doanh nghiệp trong xã hội đạt được mục tiêu qua đó hình 

thành nên những giá trị mới trong xã hội. 

2.1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực lao động 

Có thể kể tới hai nhóm nhân tố ảnh hưởng tới động lực lao động sau: 

- Nhóm nhân tố bên trong tổ chức/doanh nghiệp: Gồm nhân tố thuộc về tổ 

chức/doanh nghiệp, nhân tố thuộc về công việc và nhân tố thuộc về cá nhân người 

lao động. 

- Nhóm nhân tố bên ngoài tổ chức/doanh nghiệp: Gồm nhân tố thị trường lao 

động, chính sách của Nhà nước về lao động, sự cạnh tranh của các tổ chức/doanh 

nghiệp cùng ngành về lao động và sự biến động của nền kinh tế. 

Đề tài luận án đứng từ góc độ người sử dụng lao động (tổ chức/doanh nghiệp) 

nên trong nghiên cứu sẽ tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới động lực lao 

động là các nhân tố thuộc về tổ chức/doanh nghiệp, bao gồm 6 nhân tố: (a) Chính 

sách quản lý của tổ chức/doanh nghiệp, (b) Văn hóa của tổ chức/doanh nghiệp, (c) 

Mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp, (d) Lãnh đạo tổ chức/doanh nghiệp, (e) Hệ thống 

tiền lương, tiền thưởng và các khuyến khích và (f) Điều kiện làm việc. 

a. Chính sách quản lý của tổ chức/doanh nghiệp 

Các chính sách quản lý tổ chức/doanh nghiệp được các nhà quản lý xây dựng 

dựa trên cơ sở vận dụng các quy luật khách quan, các học thuyết về động lực lao 

động, đặc điểm hoạt động của đơn vị mình và đặc điểm nhu cầu, thái độ, nhận thức, 

đặc điểm tâm sinh lý của người lao động, các văn bản pháp quy đang có hiệu lực...  

Trong tổ chức/doanh nghiệp các chính sách liên quan đến động lực lao động bao 

gồm: chính sách lương, thưởng; chính sách về đào tạo và phát triển; chính sách tuyển 

dụng và sử dụng lao động, chính sách liên quan đến môi trường, điều kiện làm việc... 
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Trong học thuyết hai nhóm yếu tố của Fredrick Herzberg, học thuyết về công 

bằng của J.Stacy.Adams, học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom đã đề cập đến nhóm 

yếu tố duy trì môi trường làm việc là các chính sách, chế độ quản lý tổ chức/doanh 

nghiệp. Các chính sách quản lý đó phải đảm bảo sự công bằng cũng như khích lệ đối 

với người lao động. 

b. Văn hóa của tổ chức/doanh nghiệp 

Văn hóa của tổ chức/doanh nghiệp là hệ thống những giá trị, niềm tin mà các 

thành viên cùng hướng tới để đạt được mục tiêu của cá nhân và mục tiêu của tổ 

chức/doanh nghiệp. Là yếu tố có tính chất lan tỏa, tác động dây truyền và như một 

bánh lái hướng các thành viên trong tổ chức/doanh nghiệp vào một quỹ đạo chung 

cùng chung sức, cùng chia sẻ và cùng hướng tới. Đây là một đặc tính ảnh hưởng nhiều 

tới động lực lao động vì nếu văn hóa yếu sẽ gây khó khăn trong việc xây dựng chính 

sách, tổ chức triển khai các hoạt động khuyến khích và động viên người lao động. 

Trong các học thuyết nhu cầu Abarham Maslow, học thuyết ba nhu cầu của 

David Mc.Celland, học thuyết nhu cầu E.R.G của Clayton Alderfer đều cho thấy con 

người cần nhu cầu xã hội đó là làm việc theo nhóm, tinh thần hợp tác, gắn bó, chia 

sẻ, môi trường làm việc…mà văn hóa của tổ chức/doanh nghiệp chính là yếu tố đáp 

ứng được nhu cầu này nên đây là một yếu tố tạo động lực cho người lao động. 

c. Mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp  

Mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp là hệ thống những giá trị mà tổ chức/doanh 

nghiệp đặt ra trong một khoảng thời gian nhất định nhằm hướng các thành viên trong 

tổ chức/doanh nghiệp nỗ lực làm việc để đạt được mục tiêu đó. 

Mục tiêu đặt ra phải rõ ràng, cụ thể và có khả năng thực thi, có thể đo lường 

được, có định hướng kết quả và có thời hạn xác định, đảm bảo lợi ích của tổ 

chức/doanh nghiệp nhưng cũng phải đảm bảo lợi ích cho người lao động. Khi mục 

tiêu đảm bảo được sự hài hòa cũng sẽ là nhân tố giúp mỗi cá nhân trong tổ chức/doanh 

nghiệp có động lực làm việc (theo học thuyết đặt mục tiêu của Edwin A.Locke). 

Theo thuyết hai nhóm yếu tố của Fredrick Herzberg, học thuyết nhu cầu E.R.G 

của Clayton Alderfer, học thuyết ba nhu cầu của David Mc.Celland, học thuyết kỳ 
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vọng của Victor Vroom chỉ ra rằng những yếu tố có tác động thúc đẩy tinh thần làm 

việc là sự thành đạt, những thách thức, sự thăng tiến và cơ hội đào tạo, phát triển. Do 

đó, các mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp có tính thách thức, cảm giác về sự thăng 

tiến, đào tạo và phát triển sẽ tạo được động lực lao động. 

d. Lãnh đạo tổ chức/doanh nghiệp 

Phương pháp quản lý, phong cách lãnh đạo tổ chức/doanh nghiệp được áp dụng 

một cách khoa học, tạo bầu không khí làm việc thoải mái, thân thiện, gần gũi, lãnh đạo 

quan tâm, động viên, khuyến khích sẽ có tác dụng rất lớn đến năng suất và hiệu quả làm 

việc, tạo sự gắn bó, trung thành đối với tổ chức/doanh nghiệp của người lao động. 

Các học thuyết nhu cầu của Maslow ở cấp bậc nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội; 

học thuyết hai nhóm yếu tố của Fredrick Herzberg, học thuyết về công bằng của 

J.Stacy.Adams, học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom cho thấy con người cần có nhu 

cầu về giao lưu xã hội quan hệ, tình yêu thương, cảm giác an toàn lao động, điều kiện 

làm việc, chính sách động viên, khuyến khích… Các yếu tố này phần lớn được tạo ra 

do quan điểm, phong cách và phương pháp lãnh đạo của các nhà lãnh đạo tổ 

chức/doanh nghiệp đó. 

e. Hệ thống tiền lương, tiền thưởng và các khuyến khích 

Hệ thống các quy định về chính sách tiền lương đối với người lao động trong 

một tổ chức/doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của người lao động. 

Chính sách về phúc lợi, khen thưởng và những khuyến khích khác như: cổ phần, bảo 

hiểm xã hội, tiền thưởng, hoạt động thể thao, du lịch… cũng có ảnh hưởng không nhỏ 

tới động lực lao động.  

Các học thuyết nhu cầu của Maslow, thu nhập được xét là nhu cầu cơ bản của 

con người và theo học thuyết hai nhóm yếu tố của Fredrick Herzberg, học thuyết nhu 

cầu E.R.G của Clayton Alderfer, học thuyết về công bằng của J.Stacy.Adams, học 

thuyết kỳ vọng của Victor Vroom thì tiền lương nhằm để duy trì sự sinh tồn và tái tạo 

sức lao động. Cho nên, nhu cầu tiền lương và tăng lương là một nhu cầu luôn thường 

trực và tác động trực tiếp đối với tâm lý, động lực lao động của người lao động. Do 

vậy, việc xây dựng chính sách tiền lương, khen thưởng, phúc lợi và khuyến khích 
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khác đảm bảo công bằng, xứng đáng với hiệu quả làm việc là sự cần thiết để tạo động 

lực cho người lao động. 

f. Điều kiện làm việc 

Quá trình lao động diễn ra trong một môi trường sản xuất nhất định với những 

điều kiện làm việc đa dạng như điều kiện tâm sinh lý lao động (tinh thần, nhịp độ, 

tính đơn điệu); điều kiện thẩm mỹ (bố trí nội thất, trang trí không gian, thẩm mỹ công 

nghiệp); điều kiện tâm lý xã hội (bầu không khí, tổ chức phong trào thi đua, phát huy 

sáng kiến); điều kiện về chế độ làm việc, nghỉ ngơi (quy định về an toàn lao động, 

sức khỏe nghề nghiệp). 

Các học thuyết nhu cầu Abarham Maslow, học thuyết hai nhóm yếu tố của 

Fredrick Herzberg cũng đã xác định ở nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội và nhóm yếu 

tố duy trì môi trường làm việc. 

Nhìn chung những nhân tố thuộc về tổ chức/doanh nghiệp có những tác động 

lớn tới động lực của người lao động có thể theo chiều hướng tích cực hoặc chiều 

hướng tiêu cực. Đây là những nhân tố mà người sử dụng lao động phải hiểu rõ những 

tác động của nó tới tạo động lực cho người lao động. 

2.1.2. Tạo động lực cho người lao động 

2.1.2.1. Khái niệm và mục tiêu tạo động cho người lao động 

a. Khái niệm về tạo động lực cho người lao dộng 

Hoạt động của con người là hoạt động có mục đích nên các nhà quản lý phải 

xác định động lực lao động và tìm cách tạo động lực cho người lao động nhằm kích 

thích người lao động hăng say làm việc, phát huy tính sáng tạo trong quá trình làm 

việc và tạo được sự gắn bó với tổ chức. Một số quan niệm về tạo động lực cho người 

lao động như sau: 

Theo Lamham [114]: Tạo động lực cho người lao động là một quá trình tâm 

lý do sự tương tác giữa cá nhân và môi trường. Do vậy, nhà quản lý cần tìm cách tạo 

ra môi trường làm việc thuận lợi thì sẽ tạo được động lực cho người lao động. 
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Theo Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương [65]: Tạo động lực cho người lao động 

được hiểu là hệ thống các chính sách, biện pháp, phương pháp quản lý tác động đến 

người lao động nhằm làm cho người lao động có động lực trong công việc 

Hồ Bá Thâm [62]: Tạo động lực cho người lao động là sự vận dụng một hệ 

thống chính sách, biện pháp, cách thức quản lý tác động tới người lao động làm cho 

họ có động lực trong công việc, làm cho họ hài lòng hơn với công việc và mong muốn 

được đóng góp cho tổ chức/doanh nghiệp.  

Theo Lương Văn Úc [70]: Tạo động lực cho người lao động được hiểu là tổng 

hợp các biện pháp và cách ứng xử của tổ chức, của các nhà quản lý nhằm tạo ra sự 

khao khát và tự nguyện của người lao động cố gắng phấn để đạt được các mục tiêu 

của tổ chức/doanh nghiệp.  

Từ một số quan điểm trên, NCS kế thừa quan niệm về tạo động lực của tác giả 

Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương [65]: Tạo động lực được hiểu là việc người sử 

dụng lao động ban hành các chính sách, biện pháp, phương pháp quản lý thích hợp 

tác động tích cực đến người lao động nhằm làm cho họ có động lực trong công việc.  

b. Mục tiêu của tạo động lực lao động trong tổ chức/doanh nghiệp 

Tạo động lực lao động sẽ có tác động tích cực đến tổ chức/doanh nghiệp như: 

- Thúc đẩy, khuyến khích người lao động làm việc với tinh thần chủ động, phát 

huy năng lực sáng tạo để cải thiện hiệu quả công việc trước những biến động của nền 

kinh tế thị trường. 

- Thu hút và giữ chân người lao động, làm cho người lao động gắn bó với tổ 

chức/ doanh nghiệp, đồng thời phát triển lực lượng lao động chất lượng trong việc 

nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức/doanh nghiệp trong ngắn hạn 

và dài hạn. 

2.1.2.2. Các học thuyết tạo động lực lao động 

Chủ đề về tạo động lực lao động đã có mặt trong nghiên cứu đầu thế kỷ 20 của 

nhiều nhà khoa học trên thế giới. Đến nay, khái quát chia thành ba nhóm học thuyết: 
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Các học thuyết về nguồn gốc tạo động lực, các học thuyết về quá trình tạo động lực, 

các học thuyết về tính cách xã hội (bảng 2.1). 

Bảng 2.1. Hệ thống các công trình nghiên cứu học thuyết tạo động lực lao động 

TT Các học thuyết tạo động lực 
Các công trình nghiên cứu điển hình về 

học thuyết tạo động lực 

I Nhóm các học thuyết về nguồn gốc tạo động lực 

1 
Học thuyết thứ bậc nhu cầu của 

Abraham Maslow 

Reuben M.B. (2017) [138]; Sunil R. (2004) 

[154]; 

2 
Học thuyết hệ thống hai yếu tố 

của F.Herzberg 

Reuben M.B (2017) [138]; Mc Kee (2007) 

[123]; Riley (2005) [141]; Rahman et al. 

(2017) [135]; Lundberg et al. (2009) [116] 

3 
Học thuyết E.R.G của 

C.Alderfer 

Ivancevich et al. (2007) [102]; Song et al. 

(2007) [149] 

4 
Học thuyết nhu cầu của David 

McCelland 

Reuben M.B. (2017) [138]; Sunil Ramlall 

(2004) [154] 

5 
Học thuyết đặc điểm công việc 

của Hackman & Oldman 

Gary & Craig (2005) [96]; Houkes et al. 

(2001) [101]; Sunil Ramlall (2004) [154]; 

II Nhóm các học thuyết về quá trình tạo động lực 

1 
Học thuyết kỳ vọng của Victor 

Vroom 

Chiang & Jang (2008) [92]; Gary & Craig 

(2005) [96]; Moorhead & Griffen (2012) 

[125]; Parijat & Bagga (2014) [131]; Sunil 

Ramlall (2004) [154]; 

2 
Học thuyết tăng cường tích cực 

của B.F.Skinner 
Gary & Christopher (2006) [98] 

3 
Học thuyết công bằng của John 

S. Adams 

Nguyễn Thùy Dung (2015) [7]; Greenberg 

(1988) [100]; Summers & Angelo (1990) 

[153] 

4 
Học thuyết đặt mục tiêu của 

E.Locke 

Abby (2007) [74], Gary & Craig (2005) 

[96]; Richard & Debra (2004) [140]; 

5 

Học thuyết tự quyết của 

Edward L. Deci & Richard M. 

Ryan 

Nguyễn Thanh Tùng (2019) [67]; Gagné & 

Deci (2005) [95]; Gary & Christopher 

(2006) [98] 

III Nhóm các học thuyết về tính cách xã hội 

1 
Học thuyết 5 yếu tố tính cách 

của R.McCrae & P.Costa 

Mc Crae Terracciano et al. (2005) [122]; 
Mc Crae & John (1992) [121] 

2 
Học thuyết kiểu tính cách xã 

hội của Michael Maccoby 

Laguna & Purc (2016) [112]; Parr & 

Bernthal (2016) [132] 

NCS nhận thấy mỗi yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động đều gắn với những 

học thuyết tạo động lực đã được các nhà khoa học tiếp cận, lý giải và vận dụng linh 
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hoạt. Chính vì vậy, đề tài của luận án sẽ tập trung nghiên cứu một số học thuyết tạo 

động lực tiêu biểu. 

a. Học thuyết cấp bậc nhu cầu của Abraham Maslow [41] 

Abraham Maslow (1908-1970) là một học giả về quản lý và tâm lý học của Mỹ 

cho rằng hành vi của con người bắt nguồn từ nhu cầu và những nhu cầu của con người 

được sắp xếp theo một thứ tự ưu tiên từ thấp tới cao thành 5 bậc như hình 2.1. 

 

Hình 2.1. Tháp nhu cầu của Maslow [41] 

- Nhu cầu sinh lý: Đáp ứng thông qua hệ thống thù lao lao động thỏa đáng, 

công bằng, đảm bảo thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý trong lao động. 

- Nhu cầu an toàn: Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, thuận lợi, trang thiết 

bị bảo hộ lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, ổn định công việc ... 

- Nhu cầu xã hội: Bầu không khí, văn hóa doanh nghiệp, mối quan hệ với đồng 

nghiệp, bạn bè... 

- Nhu cầu được tôn trọng: Người lao động cần được tôn trọng về nhân cách, 

phẩm chất, công nhận, được tham gia các quyết định quan trọng.  

- Nhu cầu tự hoàn thiện (tự khẳng định mình): Người lao động muốn có cơ 

hội phát triển những thế mạnh cá nhân, tham gia vào quá trình cải tiến trong tổ chức 

và được tạo điều kiện để họ tự phát triển nghề nghiệp .... 

Ứng dụng lý thuyết của Maslow vào trong việc xác định các yếu tố tạo động 

lực cho người lao động như: yếu tố tiền lương (nhu cầu sinh lý); an toàn vệ sinh lao 

động, bệnh nghề nghiệp (nhu cầu an toàn); môi trường làm việc, quan hệ đồng nghiệp 
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(nhu cầu xã hội); sự đánh giá, công nhận, khen thưởng (nhu cầu được tôn trọng); cơ 

hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp (nhu cầu được phát triển). 

b. Học thuyết ba nhu cầu của David Mc. Clelland [41] 

David Mc. Clelland đã đóng góp vào quan niệm động lực thúc đẩy con người 

có ba nhu cầu cơ bản. Trong đó: 

- Nhu cầu thành tích: Phản ánh mong muốn đạt được thành tích đáng ghi nhận. 

Người có nhu cầu cao về thành tích thì luôn theo đuổi việc giải quyết công việc tốt 

hơn, muốn vượt qua các khó khăn, trở ngại, thích các công việc mang tính thách thức.  

- Nhu cầu liên kết: Phản ánh mong muốn có mối quan hệ gần gũi, thân thiện với 

người khác. Người có nhu cầu liên kết mạnh sẽ theo đuổi các hoạt động nhóm, trong 

đó sự phụ thuộc lẫn nhau và hợp tác với những người khác là rất quan trọng. 

- Nhu cầu quyền lực: Phản ánh mong muốn kiểm soát và ảnh hưởng đến người 

khác trong môi trường làm việc của họ. Người có nhu cầu quyền lực mạnh và nhu 

cầu thành tựu cao có xu hướng trở thành các nhà quản trị. 

Ứng dụng của học thuyết này trong tạo động lực cho người lao động là thiết kế 

công việc, hoạt động quản lý nhóm làm việc và hoạt động đào tạo (xây dựng chương 

trình đào tạo, phát triển nghề nghiệp). 

c. Học thuyết nhu cầu E.R.G của Clayton Alderfer [41] 

Ứng dụng của học thuyết này là các nhà quản lý cần phải hiểu người lao động 

có rất nhiều nhu cầu cần phải được thỏa mãn cùng một lúc. Trong đó: 

- Nhu cầu tồn tại: Được đáp ứng thông qua hệ thống thù lao lao động hợp lý 

như trả tiền lương và tiền thưởng phải đủ lớn, thỏa đáng và bảo đảm các khoản phúc 

lợi khác; đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, thuận lợi cho người lao động. 

- Nhu cầu quan hệ: Được thỏa mãn thông qua các mối quan hệ với đồng nghiệp, 

lãnh đạo nên phải quan tâm hơn trong xây dựng văn hóa tổ chức/ doanh nghiệp để 

tạo sự gắn bó, chia sẻ, trao đổi với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới.  

- Nhu cầu phát triển: Được đào tạo, phát triển và thăng tiến. Vì vây, tổ chức cần 

cung cấp các chương trình đào tạo, phát triển. Đồng thời xây dựng lộ trình thăng tiến 

nhằm đảm bảo cơ hội cho người lao động phát triển, phát huy thế mạnh cá nhân. 



40 

 

d. Học thuyết hệ thống hai yếu tố của Herzberg [41] 

F.Herzberg thông qua việc nghiên cứu cho thấy người lao động được kích thích 

cao độ và cả khi không được kích thích trong công việc, và xác định yếu tố nào đem lại 

sự thỏa mãn hay không thỏa mãn của họ trong công việc qua  hai nhóm yếu tố ảnh hưởng 

tới động lực lao động là nhóm yếu tố duy trì và nhóm yếu tố thúc đẩy (bảng 2.2). 

Bảng 2.2. Hai nhóm yếu tố của Hezberg 

Nhóm yếu tố động lực  

(Nội dung công việc) 

Nhóm yếu tố duy trì  

(Môi trường làm việc) 

- Sự thành đạt (thành quả) 

- Sự thừa nhận thành tích (công nhận) 

- Bản chất bên trong công việc 

- Trách nhiệm với công việc 

- Cơ hội phát triển 

- Điều kiện làm việc, an toàn lao động 

- Chính sách quy định 

- Chế độ quản trị của doanh nghiệp 

- Quan hệ giữa các cá nhân 

- Công việc ổn định 

- Tiền lương  

- Cuộc sống riêng tư 

Học thuyết cũng chỉ ra rằng, nhà quản lý không những phải đảm bảo các yếu tố 

duy trì mà còn phải chú ý nhiều đến các yếu tố mang lại sự thỏa mãn về công việc 

cho người lao động và phải tìm cách loại bỏ những yếu tố làm cho người lao động 

không thỏa mãn, sau đó tìm cách thỏa mãn những nhu cầu bậc cao hơn để tạo động 

lực thúc đẩy người lao động trong công việc. 

e. Học thuyết kỳ vọng của Vroom [41] 

Học thuyết này cho rằng động lực của cá nhân sẽ phụ thuộc vào mức độ kỳ vọng 

hành động đó sẽ mang đến một kết quả nhất định và giá trị kết quả đó đối với cá nhân. 

Ứng dụng của học thuyết kỳ vọng là muốn tạo động lực cho người lao động thì nhà 

quản lý cần phải tối đa hóa được ba giá trị tác động đến động lực, đó là kỳ vọng, phương 

tiện và tính hấp dẫn mà người lao động đặt ra cho phần thưởng. Nhà quản lý cần gắn 

liền kết quả thực hiện công việc với các quyết định về tiền lương, thưởng, thăng tiến 

và đào tạo. Hơn nữa, nhà quản lý cần phải hiểu rõ người lao động có thể đưa ra được 

những phần thưởng đáp ứng đúng nhu cầu và mong muốn của mỗi cá nhân và tạo 

những điều kiện thuận lợi để người lao động có thể hoàn thành các kỳ vọng đó.  
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f. Học thuyết về sự công bằng của John Stacy Adams [41] 

  Động lực làm việc và mức độ hài lòng công việc là kết quả  củacá nhân nhận 

thức về sự công bằng qua so sánh những đóng góp của người lao động và những kết 

quả họ nhận được trong tổ chức có thể là hữu hình và vô hình. Do đó nhà quản lý cần 

phải: Công bằng trong lương, thưởng; trong cơ hội làm việc; trong đánh giá, động 

viên; trong truyền tải thông tin. Khi đối mặt với sự không công bằng con người thường 

có xu hướng chấp nhận, chịu đựng hoặc phản đối, dẫn đến triệt tiêu động lực làm việc 

và họ sẽ bỏ việc. 

Mỗi học thuyết trên đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, cũng như thời điểm 

nghiên cứu và môi trường phát triển xã hội mà có mức độ phù hợp khác nhau, có thể 

thấy những vấn đề sau: 

Trước hết, nguồn gốc tạo động lực lao động là nhu cầu và sự thỏa mãn nhu cầu 

của người lao động. Người lao động luôn hướng tới thỏa mãn nhu cầu thông qua lợi 

ích vì mọi hoạt động, làm việc của người lao động đều hướng tới đạt các lợi ích nhất 

định. Do đó, các nhà quản lý cần phải hiểu rõ tính chất, đặc điểm của từng lợi ích gắn 

với từng đối tượng, điều kiện cụ thể để giải quyết hài hòa, thỏa đáng các quan hệ lợi 

ích nhằm tạo động lực cho người lao động trong quá trình làm việc. 

Cuối cùng, các nhà quản lý có thể tác động lên các yếu tố lợi ích thông qua 

các hình thức khác nhau thích hợp để khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy người lao 

động nỗ lực làm việc đạt mục tiêu chung của tổ chức và đồng thời đáp ứng những 

nhu cầu, lợi ích của bản thân người lao động. 

 Chính vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu đề tài của luận án, NCS vận dụng tổng 

hợp các học thuyết đã phân tích ở trên vào làm cơ sở lý luận để nghiên cứu các chính 

sách tạo động lực cho ngưởi lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN.  

2.1.2.3. Các phương pháp tạo động lực lao động 

a. Theo nguyên nhân tạo ra động lực 

Theo học thuyết về sự tự quyết (SDT) của Richard và Deci [139] thì có thể chia 

làm 4 loại người: chỉ có động lực bên trong (làm việc do chỉ có ham muốn nội sinh); 

chỉ có động lực bên ngoài (làm việc dưới áp lực ngoại sinh hay yếu tố kích thích ngoại 
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sinh nào đó); có động lực hỗn hợp (cả động lực bên trong và bên ngoài) và loại không 

có động lực lao động [81] như trên hình 2.2. Theo học thuyết này, có thể đưa ra các 

phương pháp tạo động lực lao động sau: 

 

Hình 2.2. Sơ đồ biểu thị các dạng động lực lao động theo lý thuyết SDT [139] 

* Phương pháp tạo động lực bên ngoài 

Là phương pháp gắn với thực hiện một hành động nhằm đạt được một số kết 

quả có liên quan đến hành động mà không liên quan đến mục tiêu đặt ra, gồm 4 mức 

được sắp xết theo mức độ tự chủ từ thấp đến cao: 

- Mức độ tự chủ thấp nhất là điều chỉnh ngoại nhập (external regulation): Động 

lực là các hành vi được thực hiện bởi những yêu cầu từ bên ngoài để đạt được một 

phần thưởng hay tránh đi một hình phạt; Sự tuân thủ hay phản ứng của người lao 

động có tính tự vệ. Nguyên nhân thực hiện nhiệm vụ nằm bên ngoài. 

- Mức độ tiếp theo là điều chỉnh nội nhập (introjected regulation): Động lực có 

sự điều chỉnh hành vi thông qua sự tự đánh giá (tự nhận lỗi, tự kiểm điểm). Ở mức 

độ này thì con người thực hiện hành vi bởi các sức ép bên trong hay những ảnh hưởng 

từ bên ngoài để đạt được sự khen ngợi hay niềm kiêu hãnh. Động lực gắn với cái tôi 

và chú tâm tới sự tán đồng từ bản thân hay người khác. Nguyên nhân thực hiện nhiệm 

vụ có một phần nằm bên ngoài. 
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- Mức độ tự chủ cao hơn là điều chỉnh đồng nhất (indentified regulation): Động 

lực được xuất phát một người làm việc gì đó bởi người đó xác định được ý nghĩa hay 

giá trị của công việc đó. Động lực này xuất hiện khi cá nhân đánh giá cao hành vi 

đang thực hiện và thấy nó quan trọng và lựa chọn hành vi đó một cách tự nguyện. 

Nguyên nhân thực hiện nhiệm vụ một phần nằm bên trong. 

- Mức độ tự chủ cao nhất là điều chỉnh hợp nhất (integrated regulation): Động 

lực được xác định rằng giá trị của một hoạt động trở thành một phần cảm xúc cá nhân 

người đó. Động lực ở mức độ này thể hiện sự hòa hợp giữa lý tưởng và thực tế bản 

thân. Nguyên nhân thực hiện nhiệm vụ nằm ở bên trong. 

* Phương pháp tạo động lực bên trong (Intrinsic Motivation) 

Là phương pháp gắn với việc thực hiện hành vi bởi những hứng thú, sự thỏa 

mãn liên quan trực tiếp đến hành động chứ không phải bởi một kết quả không có liên 

quan. Nguyên nhân thực hiện nhiệm vụ nằm ở bên trong. 

Với những đặc trưng của phương pháp tạo động lực bên trong và bên ngoài như 

trên, đòi hỏi người sử dụng lao động tìm ra những chính sách phù hợp tác động đến 

người lao động như chính sách tiền lương, chế độ thưởng phạt, đánh giá nhân viên, 

động viên khuyến khích, bố trí sử dụng lao động, giáo dục và đào tạo… cũng như sự 

kết hợp các chính sách đó trong từng trường hợp. 

b. Theo giai đoạn khác nhau của sự nghiệp cuộc đời con người 

Nghiên cứu của Chandra và các cộng sự [91] đã cho thấy tạo động lực lao động 

theo các giai đoạn khác nhau của sự nghiệp cuộc đời con người (hình 2.3). 

Trong giai đoạn đầu và giữa của cuộc đời, các yếu tố tài chính, đánh giá và ghi 

nhận thành tích, đề bạt thăng tiến, sự hài lòng công việc là yếu tố rất quan trọng cho 

việc thiết lập mục tiêu vì đảm bảo cho người lao động có sự sẵn sàng, chủ động hơn, 

đồng thời mở rộng, nâng cao sự nỗ lực để đạt mục tiêu. 

Trong giai đoạn cuối sự nghiệp, các yếu tố ghi nhận, cơ hội vai trò trong tổ chức, 

sự hài lòng trong công việc là những yếu tố chính tạo ra động lực cho người lao động. 
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Với nhận định này, nhà quản lý cần có những phương pháp, chính sách tạo động 

lực ở trong các giai đoạn quan trọng nhằm tăng hiệu suất làm việc của cá nhân người 

lao động cũng như hiểu rõ được sự tham gia của người lao động. 

 

Hình 2.3. Động lực cho người lao động theo giai đoạn sự nghiệp của cuộc đời 

con người [91] 

2.1.2.4. Các yếu tố chính sách tạo động lực cho người lao động 

a. Yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng lao động  

Chính sách tuyển chọn và bố trí, sử dụng lao động là đảm bảo về mặt số lượng, 

chất lượng lao động có tiềm năng phát triển từng vị trí công việc, tạo nên sự hài lòng 

trong công việc, kích thích sự hăng say, sáng tạo trong công việc sẽ giúp người lao 

động có động lực làm việc mạnh mẽ. 

 Lý thuyết ba nhu cầu của David Mc.Clelland, lý thuyết hệ thống hai yếu tố của 

Hezberg (nhóm yếu tố động lực), học thuyết đặc điểm công việc của Hackman và 

Oldham đều xác định bố trí sử dụng lao động, đánh giá thực hiện công việc, chính 

sách tuyển chọn là yếu tố tạo động lực cho người lao động.  

Trong lĩnh vực khai khoáng, Larisa [115] cho thấy các công ty dầu khí hoạt 

động phân tán về mặt lãnh thổ và vùng khí hậu khác nhau như Omani, Iran, Malaysia, 

Nga, Kazakhstan…, nhân khẩu và văn hóa khác nhau nên nhu cầu tuyển dụng, sử 
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dụng lao động phải cụ thể, phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp hệ thống 

đánh giá mức độ thực hiện công việc phải đảm bảo khuyến khích người lao động tích 

cực hoạt động. Nghiên cứu của Talgat Uteubayev & Nurlan Kurmanov [155] cũng 

cho thấy cần xây dựng hệ thống các chính sách về tuyển chọn, sử dụng lao động phù 

hợp với chiến lược của công ty. 

b. Yếu tố chính sách đào tạo và phát triển  

Người lao động cảm nhận được khả năng và cơ hội đào tạo, phát triển để nâng 

cao kiến thức, trình độ chuyên môn và tự hoàn thiện bản thân thì sẽ có động lực làm 

việc tích cực, làm chủ công việc, sáng tạo hơn trong quá trình làm việc, gắn bó với 

doanh nghiệp lâu dài. 

Học thuyết ba nhu cầu của David Mc.Clelland đề cập đến nhu cầu thành tích 

của con người nên cần đào tạo để khuyến khích phát triển cá nhân người lao động. 

Trong học thuyết nhu cầu E.R.G của Clayton Alderfer cũng xác định nhu cầu phát 

triển của người lao động là phải được đào tạo, phát triển và thăng tiến. Lý thuyết hệ 

thống hai yếu tố của Hezberg (nhóm yếu tố động lực) cho rằng cơ hội phát triển là 

yếu tố tạo động lực làm việc, học thuyết nhu cầu của Maslow (cấp bậc nhu cầu tự 

hoàn thiện) cũng khẳng định tạo động lực cho người lao động là thỏa mãn nhu cầu có 

cơ hội được phát triển thế mạnh cá nhân, tham gia vào vào cải tiến hoạt động tổ chức. 

Yasmin [158] trong nghiên cứu yếu tố tạo động lực lao động dầu khí ở Malaysia, 

nghiên cứu của AbdoIraza [75] đối với lao động dầu khí ở Iran, theo Janes [103] thì 

lao động khai thác mỏ vàng ở Tanzania đều đã xác định phát triển nghề nghiệp, đề 

bạt, công nhận, chương trình đào tạo và phát triển là biện pháp quan trọng để tạo động 

lực cho người lao động. 

c. Yếu tố chính sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật  

Chính sách tiền lương và các phụ cấp được xây dựng đúng là đầu tư cho phát 

triển nguồn nhân lực, tạo động lực cho người nâng cao năng suất lao động và hiệu 

quả làm việc của người lao động; đồng thời có thể thu hút lao động chất lượng cao 

vào làm việc và giữ chân họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 
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Chính sách khen thưởng và kỷ luật cũng là một trong những biện pháp để quản 

trị nguồn nhân lực có hiệu quả trong tổ chức và doanh nghiệp. Các hình thức khen 

thưởng (vật chất, tinh thần) để khuyến khích, ghi nhận thành tích xuất sắc, những nỗ 

lực vượt khó, tiết kiệm, an toàn trong lao động, góp phần quan trọng trong sự thành 

công chung của công ty. Kỷ luật là hình thức dùng để phạt đối với người lao động 

không hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoặc có những hành vi vi phạm quy định có 

ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nên hạn chế và ngăn ngừa những tác 

động tiêu cực, xấu đến hoạt động của doanh nghiệp. 

Các nghiên cứu tạo động lực cho người lao động liên quan đến các yếu tố về 

tiền lương và thưởng, kỷ luật như Kenneth [109] cho rằng các lợi ích vật chất (tiền 

lương, thưởng, hoa hồng, đặc quyền) là giải pháp dễ dàng tạo động lực cho người lao 

động. Nghiên cứu Mansoor [117] chỉ ra rằng yếu tố thúc đẩy người lao động làm việc 

là mức lương công bằng hay nhóm tác tác giả Elizabeth và Kwesi [93] cũng cho thấy 

yếu tố thù lao tốt sẽ thúc đẩy mạnh động lực làm việc đối với người lao động; phần 

thưởng công bằng và mức lương cạnh tranh (Agwu [77])  

Trong các học thuyết tạo động lực cho người lao động như học thuyết nhu cầu 

của Maslow (cấp bậc nhu cầu sinh lý) cũng nhấn mạnh đến đáp ứng thù lao lao động 

thỏa đáng, học thuyết nhu cầu E.R.G của Clayton Alderfer cho thấy nhu cầu tồn tại 

được đáp ứng qua tiền lương và thưởng, phúc lợi đủ lớn, thỏa đáng. Học thuyết hai 

yếu tố của Hezberg (nhóm yếu tố duy trì) cũng cho rằng tiền lương duy trì môi trường 

làm việc cho người lao động. Các nhóm học thuyết về quá trình nhận thức như học 

thuyết kỳ vọng của Vroom, học thuyết về sự công bằng của Adams, học thuyết tăng 

cường tích cực của Skinner đều xác định tạo động lực cho người lao động là đảm bảo 

công bằng, kỳ vọng, tăng cường tích cực bằng các yếu tố tiền lương, thưởng phạt. 

d. Yếu tố môi trường làm việc  

Môi trường làm việc được đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, 

không gian làm việc sẽ nâng cao được năng suất lao động, sự an toàn và sức khỏe đối 

với người lao động. Đồng thời tạo bầu không khí và mối quan hệ giữa các cá nhân 

người lao động thông qua xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các hoạt động gắn kết 
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giữa người lao động với quản lý qua công tác đối thoại, hội nghị người lao động…, 

giữa người lao động với nhau qua các hoạt động thi đua sáng kiến, văn nghệ thể thao. 

Các học thuyết nhu cầu của Maslow (cấp bậc nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội), 

học thuyết ba nhu cầu của David Mc.Clelland, học thuyết nhu cầu E.R.G của Clayton 

Alderfer, học thuyết hai yếu tố của Hezberg (nhóm yếu tố duy trì) cho rằng tạo động 

lực cho người lao động là đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, ổn định công việc, bảo 

hiểm; xây dựng bầu không khí văn hóa doanh nghiệp, có sự liên kết, quan hệ hợp tác 

lao động. 

Các nghiên cứu AbdoIraza [75], Fisher [94], Jason et al. [104], Jelena Bozovic& 

Ivan Bozovic [105], đều cho rằng yếu tố môi trường làm việc tạo là động lực cho 

người lao động dù ở bất kỳ ngành nghề, vai trò nào trong doanh nghiệp. 

e. Yếu tố tuyên truyền, giáo dục  

Tuyên truyền, giáo dục là là hoạt động xã hội đặc biệt có mục đích của nhà quản 

trị nhằm truyền bá những tri thức, giá trị tinh thần, tư tưởng đến người lao động, biến 

thành nhận thức, niềm tin, tình cảm, cổ vũ cho người lao động hành động theo những 

định hướng do nhà lãnh đạo doanh nghiệp đặt ra. 

Học thuyết học thuyết nhu cầu E.R.G của Clayton Alderfer đã xác định tạo động 

lực cho người lao động thông qua thỏa mãn nhu cầu quan hệ để tạo sự gắn bó, chia sẻ, 

trao đổi với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới. 

Trong nghiên cứu của Jason et al.[104] cho rằng tạo động lực thông qua khuyến 

khích tinh thần, động viên, khích lệ, tạo niềm tin gắn bó với tổ chức. Nghiên cứu của 

nhóm tác giả Elizabeth & Kwesi [93] cho rằng nhà quản lý phải đảm bảo cho người lao 

động có động lực làm việc tốt để hạn chế tình trạng bất ổn trong công việc. 

f. Yếu tố đặc điểm cá nhân người lao động  

Trong các nghiên cứu tạo động lực lao động trong lĩnh vực khai khoáng nói 

chung và lĩnh vực dầu khí nói riêng đã chỉ ra các nghiên cứu có sự khác nhau theo 

một số đặc tính cá nhân khác như chức vụ, trình độ, thâm niên công tác, độ tuổi… 

Bozovic& Ivan Bozovic [105], Sanjiv [146]. Đặc điểm này sẽ là cơ sở để tác giả lựa 

chọn mẫu quan sát. 
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Theo các các công trình nghiên cứu của các tác giả ở nhiều lĩnh vực khác nhau, 

đặc biệt trong lĩnh vực khai khoáng về tạo động lực lao động cho thấy tập trung vào 

các yếu tố chính sách chủ yếu được thể hiện bảng 2.3. Đây là cơ sở để NCS tham 

khảo xây dựng khung lý thuyết riêng cho nghiên cứu vấn đề tạo động lực gắn với 

những đặc trưng công việc trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

Bảng 2.3. Tổng hợp các yếu tố tạo động lực cho người lao động 

TT 
Nhóm các yếu 

tố tạo động lực 
Tác giả nghiên cứu 

Các yếu tố tạo động lực đã 

nghiên cứu 

1 

Yếu tố chính 

sách tuyển 

chọn và sử 

dụng lao động 

AbdoIraza [75] 

Geeta và Mohsin [99] 

Janes [103] 

Jason et al. [104] 

Larisa [115] 

Mansoor [117] 

Saeedet al. [145] 

Talgat&Kurmanov [155] 

- Đánh giá thực hiện công việc 

- Khuyến khích và trao quyền 

đối với người lao động 

- Chính sách tuyển chọn lao 

động chất lượng cao 

- Bố trí việc làm 

- Tham gia vào các quyết định 

- Khuyến khích và trao quyền 

đối với người lao động 

- Đề bạt 

2 

Yếu tố chính 

sách đào tạo 

và phát triển 

AbdoIraza [75] 

Janes [103] 

Talgat&Kurmanov [155] 

Yasmin [158] 

- Phát triển nghề nghiệp 

- Tạo cơ hội phát triển 

- Đào tạo và phát triển 

- Chính sách đào tạo và phát 

triển nghề nghiệp 

3 

Yếu tố chính 

sách tiền 

lương, tiền 

thưởng và kỷ 

luật 

AbdoIraza [75] 

Agwu [77] 

Janes [103] 

Kashmala&Faiza [107] 

Mansoor [117] 

Martha& Kanengoni [118] 

Mthokozisi [126] 

- Tiền lương 

- Phần thưởng, trả thưởng, khen 

thưởng công bằng 

- Mức lương công bằng, cạnh 

tranh 

- Trả lương theo năng suất 

4 

Yếu tố môi 

trường làm 

việc 

AbdoIraza [75] 

Fisher [94] 

Jason et al. [104] 

Jelena Bozovic, Ivan 

Bozovic [105] 

- Điều kiện làm việc 

- Người lao động được cam kết, 

trao quyền, giám sát 

- Tham gia việc ra quyết định 

- Sự kết nối với nhà quản lý 
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Kenneth [109] 

Mansoor [117] 

Yasmin [158] 

- Văn hóa tổ chức 

5 

Yếu tố tuyên 

truyền giáo 

dục 

Jason et al. [104] 

Elizabeth & Kwesi [93] 

- Khuyến khích tinh thần, tạo 

niềm tin gắn bó với tổ chức 

6 

Yếu tố đặc 

điểm cá nhân 

người lao động 

Bozovic& Ivan Bozovic 

[105], Sanjiv [146] 

- Chức vụ 

- Trình độ 

- Thâm niên công tác 

- Độ tuổi 

2.2. Đặc điểm hoạt động và vấn đề tạo động lực cho người lao động trong lĩnh 

vực thăm dò và khai thác dầu khí 

2.2.1. Đặc điểm hoạt động của lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí và yêu cầu 

đặt ra đối với người lao động trong lĩnh vực này 

a. Đặc điểm hoạt động của lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí 

Sản phẩm dầu khí là loại nhiên liệu chiến lược của nền kinh tế thế giới hiện 

nay. Mặc dù, đã có nhiều nguồn năng lượng mới xuất hiện song dầu khí còn là nguồn 

năng lượng chưa thể thay thế hoàn toàn bằng năng lượng khác. Mặt khác, nhu cầu 

sử dụng sản phẩm dầu mỏ ngày càng tăng cho các ngành công nghiệp chất dẻo, công 

nghệ tơ sợi, bột giặt, điện, đạm, xây dựng giao thông đường bộ… 

 Quá trình hoạt động sản xuất dầu khí được chia thành ba khâu chính là: Hoạt 

động thăm dò và khai thác dầu khí (khâu thượng nguồn - Upstream), Hoạt động vận 

chuyển- tàng trữ dầu khí (khâu trung nguồn- Midstream), Hoạt động thuộc lĩnh vực 

chế biến dầu khí, kinh doanh phân phối sản phẩm (khâu hạ nguồn-Downstream). 

Theo quá trình này thì khâu đầu tiên là khâu thăm dò và khai thác dầu khí đóng vai 

trò cốt lõi của hoạt động dầu khí và được tính từ khi bắt đầu các hoạt động khảo sát 

vật lý, xử lý tài liệu địa chấn, khoan thăm dò…cho tới khai thác dầu hoặc khí lên 

khỏi miệng giếng. Hoạt động này có những đặc điểm sau: 

- Chịu nhiều rủi ro: Mỏ dầu khí được hình thành tự nhiên trong quá trình kiến 

tạo của vỏ trái đất nên chúng có vị trí địa lý, điều kiện địa chất, sự thành tạo, trữ 

lượng, chất lượng, điều kiện thăm dò và khai thác khác nhau mà con người không 
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thể xác định một cách chính xác các đặc điểm của chúng nên rủi ro lớn. Tỉ lệ thành 

công trung bình của thế giới hiện nay khoảng 30%. Ngoài ra, hoạt động thăm dò và 

khai thác dầu khí còn chịu ảnh hưởng bởi tình hình chính trị trên thế giới và giá dầu 

tăng giảm làm biến động lượng cung cầu dầu khí; bất ổn tranh chấp ở các giữa các 

nước ở vùng chồng lấn. 

- Ứng dụng công nghệ cao và cần lượng vốn đầu tư lớn: Các mỏ dầu khí có 

giới hạn và không tái tạo lại được, chủ yếu nằm sâu trong lòng đất có cấu trúc địa 

chất phức tạp nên đòi hỏi yêu cầu cao về công nghệ kỹ thuật cho hoạt động TD&KT 

dầu khí. Vì vậy, phải chi vốn đầu tư rất lớn để có những giải pháp công nghệ mới, 

trang bị thiết bị tiên tiến, hiện đại để tăng hệ số thu hồi dầu khí, hệ số thành công các 

giếng thẩm lượng và khai thác, tối ưu khai thác các mỏ nhỏ và phi truyền thống, giảm 

giá thành công trình và tiết kiệm tài nguyên.  

- Điều kiện làm việc đặc thù: Công việc thăm dò và khai thác dầu khí nặng 

nhọc, mức độ nguy hiểm và rủi ro đối với người lao động cao; điều kiện môi trường 

làm việc chủ yếu trên biển, sa mạc… có tiếng ồn cao, độ rung lắc và nhiệt độ quá 

mức quy định; thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng và mưa bão thất thường và xa các 

trung tâm văn hóa, chính trị, dân cư. 

- Hoạt động TD&KT dầu khí mang tính quốc tế: Hiện nay các hoạt động 

TD&KT dầu khí ở công ty dầu khí ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều có sự hợp 

tác quốc tế do những yêu cầu về vốn đầu tư lớn, công nghệ sản xuất hiện đại, lao 

động có tính quốc tế, đa phương tạo nên sự cạnh tranh lớn về nguồn nhân lực chất 

lượng giữa các công ty dầu khí trong và ngoài nước. Đồng thời hoạt động TD&KT 

dầu khí có mức độ hội nhập quốc tế cao. 

- Hoạt động TD&KT dầu khí có tính lan tỏa cao: Vì hoạt động TD&KT dầu 

khí là hoạt động khâu thượng nguồn nên các sản phẩm (dầu thô) được mua bán trên 

thị trường thế giới nên giá cả biến động mạnh bởi tác động của nhiều yếu tố, ảnh 

hưởng đến các sản phẩm ở khâu hạ nguồn (sản phẩm xăng dầu) tác động đến các 

ngành nghề sản xuất kinh doanh khác, đến ổn định nền kinh tế- xã hội, và an ninh 

năng lượng quốc gia. 
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- Đầu tư lĩnh vực TD&KT dầu khí có khả năng đem lại siêu lợi nhuận và đóng 

góp lớn cho ngân sách Nhà nước: Mặc dù có nhiều rủi ro song các nhà đầu tư vẫn 

chấp nhận bỏ vốn đầu tư vào hoạt động dầu khí vì tính siêu lợi nhuận khi các phát 

hiện dầu khí có tính thương mại và đưa vào khai thác. Ngành dầu khí nói chung và 

hoạt động lĩnh vực TD&KT dầu khí có sự đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà nước 

của những quốc gia khai thác dầu mỏ. 

b. Yêu cầu đối với người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí 

Với những đặc điểm hoạt động của lĩnh vực TD&KT dầu khí như đã phân tích 

ở trên thì yêu cầu đối với người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí như sau: 

Thứ nhất, lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phải giữ vai trò chủ lực đảm 

bảo hiệu quả chuỗi giá trị hoạt động sản xuất kinh doanh ngành dầu khí từ khâu tìm 

kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển tàng chứa đến chế biến kinh doanh các sản phẩm 

dầu khí theo mục tiêu chiến lược phát triển đã đề ra. Gián tiếp là xây dựng và phát 

triển bền vững ngành công nghiệp dầu khí, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, 

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Thứ hai, lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phải có trình độ ngoại ngữ 

tốt, tiên phong tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Sự thành 

công và hiệu quả của ngành dầu khí trong tương lai phụ thuộc vào mức độ tiệm cận 

sâu rộng dầu khí quốc tế, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 

nhằm thực hiện các giải pháp công nghệ hiện đại hơn để tăng hệ số thành công các 

giếng thẩm lượng và khai thác, tăng hệ số thu hồi dầu, tối ưu khai thác các mỏ nhỏ 

và phi truyền thống; tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản 

phẩm và tiết kiệm tài nguyên, tăng hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng xấu đến 

môi trường. Đồng thời, đòi hỏi áp dụng công nghệ số trong TD&KT dầu khí một cách 

đồng bộ, hiện đại, tiên tiến như trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng để phân tích thuộc 

tính địa chấn, minh giải tài liệu địa chấn, phân tích tài liệu địa vật lý giếng khoan để 

xác định tiềm năng dầu khí, tính chất của tầng đá chứa; công nghệ số trong thi công 

và điều hành khoan; xây dựng quản lý dữ liệu thăm dò, khai thác được mã hóa chuyển 

từ giàn ngoài khơi vào đất liền qua internet… 
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Thứ ba, lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phải có năng lực, có tri thức, 

có khả năng sáng tạo, đổi mới công nghệ theo sự phát triển ngành dầu khí trên thế 

giới. Lực lượng này là bộ phận xung kích trong nghiên cứu khoa học và nhiều sáng 

kiến áp dụng hiệu quả trong công việc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thích 

ứng với hội nhập quốc tế trong hoạt động dầu khí. Đặc biệt, khi có  sự chuyển dịch 

nguồn năng lượng gốc hydrocarbon từ dầu sang khí và tài nguyên khí thiên nhiên 

dưới dạng “băng cháy” đòi hỏi giải pháp kỹ thuật, công nghệ khai thác, xử lý hoàn 

toàn khác công nghệ truyền thống khai thác dầu khí thì càng đặt ra yêu cầu cao về 

trình độ chuyên môn, khả năng sáng tạo, thích ứng của lao động trong lĩnh vực này. 

Thứ tư, lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phải có sức khỏe tốt, chịu được 

áp lực làm việc cao vì môi trường làm việc nặng nhọc, khắc nghiệt, độc hại, nguy 

hiểm và rủi ro cao.  

2.2.2. Yêu cầu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai 

thác dầu khí 

* Tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phải đảm 

bảo duy trì ổn định chuỗi giá trị hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành dầu khí, 

phát triển bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

Đây là biện pháp lâu dài và quan trọng nhất trong hoạt động dầu khí để duy trì 

ổn định và phát triển nguồn nhân lực cốt lõi, chất lượng cao cho hoạt động dầu khí. 

Mục tiêu của tạo động lực cho lao động là tạo ra được một đội ngũ lao động năng 

động, sáng tạo, có trách nhiệm vì mục tiêu phát triển ngành dầu khí bền vững, đảm 

bảo an ninh năng lược quốc gia, ổn định chuỗi giá trị hoạt động sản xuất dầu khí. Do 

vậy, nhà quản lý cần xác định rõ các mục tiêu tạo động lực, xây dựng kế hoạch, 

chương trình hành động của từng giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế, chiến lược 

phát triển của Tập đoàn, ngành dầu khí. Đồng thời, tạo động lực thiết thực cho người 

lao động và lợi ích của doanh nghiệp. 

* Tạo động lực cho người lao động TD&KT dầu khí phải được thực hiện một 

cách hệ thống và đồng bộ các giải pháp gắn với đặc điểm lao động và tính quốc tế 

cao của ngành dầu khí nói chung và lĩnh vực TD&KT nói riêng. 
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Tạo động lực cho người lao động là phải sử dụng tổng hợp, có hệ thống, đồng 

bộ các giải pháp quản lý nguồn nhân lực, quản lý nguồn tài chính, công nghệ kỹ 

thuật… để kích thích, thúc đẩy hiệu quả công việc, giữ chân người lao động gắn bó 

với doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Các giải pháp để 

tạo động lực như hoạch định nguồn nhân lực xuất phát những yêu cầu phát triển ngành 

dầu khí, chiến lược an ninh năng lượng quốc gia. Phân tích và thiết kế công việc, 

tuyển dụng, biên chế nhân lực, chính sách tiền lương, thưởng và phúc lợi phải phù 

hợp đặc điểm lao động trong ngành dầu khí. Đồng thời, phải tạo động lực bằng các 

giải pháp đào tạo, phát triển để nâng cao trình độ khoa học công nghệ hiện đại áp 

dụng trong sản xuất giúp để nâng cao hiệu quả các quyết định đầu tư dự án dầu khí 

trong và ngoài nước, có tính cạnh tranh với các công ty dầu khí quốc tế sẽ tác động 

tích cực đến động lực cho người lao động. Chương trình tạo động lực cho người lao 

động phải có sự thống nhất ở các cấp quản lý, các bộ phận và người lao động. Điều 

này sẽ làm cho người lao động tin tưởng vào sự cam kết, trách nhiệm của người sử 

dụng lao động, đảm bảo thỏa mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần cho người lao 

động. Khi người lao động có động lực làm việc họ sẽ tự nguyện hợp tác với doanh 

nghiệp, tự nâng cao trình độ, có sự sáng tạo, tâm huyết với công việc hơn, từ đó thúc 

đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. 

* Tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phải khuyến 

khích người lao động sáng tạo, tiên phong tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ 

theo sự phát triển ngành dầu khí trên thế giới; dám đương đầu với những rủi ro, 

thách thức trong TD&KT các nguồn năng lượng mới. 

Hoạt động trong lĩnh vực dầu khí gặp nhiều rủi ro, đồng thời có sự chuyển dịch 

năng lượng mới nên công tác tạo động lực cho người lao động và là rất cần thiết nhằm 

nâng cao hiệu quả công việc, phát huy sáng tạo, đổi mới công nghệ trong TD&KT 

dầu khí thông qua xây dựng và hoàn thiện các chính sách tuyển dụng, sử dụng đảm 

bảo sự công khai, phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp. Các quy trình, tiêu chuẩn 

đánh giá thực hiện công việc của người lao động phải khách quan, chính xác và tạo 

môi trường làm việc khuyến khích, công tác tuyên truyền giáo dục phát huy truyền 
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thống “người đi tìm lửa” của ngành dầu khí. Bố trí sử dụng người lao động TD&KT 

dầu khí phải phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn, kích thích sáng tạo, đổi 

mới công nghệ theo sự phát triển ngành dầu khí trên thế giới. Người lao động dám 

đương đầu với những rủi ro, thách thức trong lĩnh vực ngành nghề hoạt động, đồng 

thời phải gắn liền trách nhiệm với quyền hạn, quyền lợi sẽ tạo động lực tích cực cho 

người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

* Tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phải giữ 

chân được người lao động nhất là lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có khả 

năng hội nhập quốc tế cao; có tinh thần nhiệt huyết của người đi tìm lửa. 

Hoạt động TD&KT dầu khí là công việc đặc thù nên việc giữ chân và hạn chế 

chuyển việc, bỏ việc được nhiều công ty dầu khí rất chú trọng bằng cách hoàn thiện 

các chính sách về tiền lương, thưởng, khuyến khích có tính công bằng và cạnh tranh 

quốc tế. Các chính sách môi trường làm việc xây dựng niềm tin, lòng yêu nghề; cân 

bằng công việc và cuộc sống. Các chính sách đào tạo và phát triển cho người lao động 

phải nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật tiên tiến và hiện đại phù hợp với yêu 

cầu quốc tế ngành dầu khí; làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ được trang bị; đảm 

nhận việc quản lý, vận hành và thực hiện thành công, an toàn các dự án thăm dò, khai 

thác dầu khí trong và ngoài nước. Người lao động được tạo điều kiện và cơ hội phát 

triển bình đẳng, hiệu quả. Khi người lao động nhìn nhận được những cơ hội thăng 

tiến trong công việc, họ sẽ có động lực làm việc mạnh mẽ để có thể đạt được những 

mục tiêu của mình. 

* Tạo động lực cho người lao động TD&KT dầu khí phải sử dụng tổng hợp các 

công cụ tạo động lực. 

Tạo động lực cho người lao động hiệu quả đòi hỏi phải xây dựng một chương 

trình tạo động lực phù hợp với chiến lược nguồn nhân lực của doanh nghiệp; sử dụng 

tổng hợp các công cụ tạo động lực về tài chính và phi tài chính; tạo động lực vật chất 

và tinh thần. Vì vậy, doanh nghiệp cần thực hiện hệ thống và đồng bộ các giải pháp 

theo mức độ quan trọng cụ thể các nhu cầu của người lao động nhằm xác định nhóm 

lao động cần kích thích vật chất hay kích thích về tinh thần.  
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2.3. Kinh nghiệm tạo động lực cho lao động của một số Tập đoàn dầu khí nước 

ngoài  và bài học tham khảo cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 

2.3.1. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số Tập đoàn dầu khí  thế giới 

a. Kinh nghiệm của Tập đoàn dầu khí Malaysia (Petronas) 

Petronas là công ty dầu khí thuộc sở hữu của Chính phủ Malaysia được thành 

lập 17/8/1974, được quyền khai thác toàn bộ tài nguyên dầu mỏ và khí đốt của 

Malaysia và gia tăng giá trị tài nguyên này. Hiện Petronas hoạt động ở 31 quốc gia, 

lực lượng lao động được tuyển chọn từ nhiều quốc gia trên thế giới. Để tạo động lực 

cho người lao động Petronas áp dụng các biện pháp tổng hợp như sau: 

- Ban hành chính sách về chế độ lương, thưởng, chế độ đãi ngộ phù hợp với 

từng vị trí việc làm. 

- Xây dựng các chương trình phát triển nguồn nhân lực (các chuyên gia) như 

chương trình đào tạo trực tuyến, đào tạo gắn với thực tế sản xuất, đào tạo theo các 

chuẩn mực chung nguồn nhân lực dầu khí quốc tế. 

b. Kinh nghiệm của Tập đoàn Dầu khí đa quốc gia liên kết giữa Hà Lan và Anh 

(Shell) 

Shell là tập đoàn năng lượng tư nhân lớn thứ hai trên thế giới hoạt động trong lĩnh 

vực khai thác, sản xuất, chế biến, vận chuyển và buôn bán dầu mỏ, khí thiên nhiên. Shell 

có mặt ở hơn 100 quốc gia trên thế giới và các thành viên lãnh đạo chủ chốt đến từ nhiều 

nước khác nhau như Anh, Hà Lan, Pháp, Mỹ, Ailen. Để tạo động lực cho nhân lực nhằm 

thu hút và giữ chân, phát triển nguồn nhân lực thì Shell đã có những biện pháp sau: 

- Tạo một môi trường làm việc kích thích sự sáng tạo, coi trọng thiên hướng phát 

triển cá nhân.  

- Xây dựng chiến lược phát triển nhân lực qua đào tạo trên nguyên tắc nắm bắt 

tiến bộ khoa học, công nghệ, dự án thực tế; người lao động được hưởng lợi từ việc 

được đào tạo trong công việc và trở thành các chuyên gia. Đào tạo nhân lực theo 

hướng “đón đầu” gắn liền với mục tiêu chiến lược trung và dài hạn. Đào tạo và phát 

triển năng lực của nhân viên ngay từ ban đầu mới vào làm, chưa có kinh nghiệm làm 

cơ sở người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 
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- Chế độ đãi ngộ người lao động  gắn liền với các chính sách thỏa thuận ưu đãi 

tài chính cho các vị trí công việc quan trọng, tôn vinh các nhà quản lý cấp cao (cố 

vấn), xây dựng kế hoạch nghề nghiệp cá nhân lâu dài. Đây là chính sách được cho là 

cách hiệu quả để “giữ chân” lao động tiềm năng. 

- Chú trọng đến vấn đề an toàn cho người lao động thông qua các chương trình 

nâng cao nhận thức về an toàn lao động, bảo vệ cho người lao động tránh khỏi những 

rủi ro pháp lý.  

- Môi trường làm việc cho phép người lao động được tự do bày tỏ quan điểm, 

mọi ý kiến, được tôn trọng, lắng nghe và sự tham gia của nhân viên với công ty  

c. Kinh nghiệm của Tập đoàn Dầu khí của Pháp (Total) 

Total là Tập đoàn Dầu khí của Pháp có quy mô vào loại lớn nhất trên thế giới 

với hoạt động ở hơn 100 quốc gia. Tập đoàn hoạt động trong mọi lĩnh vực của ngành 

công nghiệp dầu khí như TD&KT, lọc dầu và hóa chất, tiếp thị và phân phối sản 

phẩm, điện và khí. Các chương trình tạo động lực lao động của Tập đoàn như sau: 

- Chú ý bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao bằng cách gửi đi đào tạo tại các 

trung tâm khoa học kỹ thuật để tiếp cận với khoa học, công nghệ mới trong lĩnh vực 

dầu khí theo chiến lược trung và dài hạn và đào tạo một cách bài bản. 

- Luôn tạo môi trường, điều kiện làm việc trên cơ sở tạo lòng tin, sự tôn trọng 

mỗi cá nhân người lao động với người lãnh đạo, với Tập đoàn. Tạo văn hóa doanh 

nghiệp là lắng nghe, đoàn kết, hợp tác và táo bạo. 

- Sử dụng các biện pháp kích thích tài chính kết hợp với giáo dục, động viên trên 

cơ sở môi trường bình đẳng, công bằng và tuân thủ quy luật cung cầu lao động. Các 

chính sách đãi ngộ người lao động được dựa trên mức cống hiến và ưu tiên những cán 

bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề có trình độ và thâm niên, đóng góp xuất sắc.  

- Thành lập bộ phận Khảo sát Xã hội chuyên nghiên cứu dư luận người lao động 

về các vấn đề như sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, sự bình đằng về 

văn hóa; hậu quả của làm việc xa tổ quốc;  

- Luôn quan tâm đến an toàn và bảo vệ sức khỏe cho lao động bằng cách liên 

tục kiểm tra và cải thiện tình trạng mất ngủ, các hiểm họa do sản phẩm công nghệ 

dầu khí gây ra. 
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d. Kinh nghiệm của Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) 

CNPC là một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới thuộc sở hữu 

của Nhà nước, được thành lập 5/11/1999. Để tạo động lực cho nhân lực nhằm thu hút, 

giữ chân và phát triển lao động, CNPC đã có những biện pháp sau: 

- Chính sách tiền lương của CNPC ưu đãi những lao động có tay nghề cao, giữ 

những vị trí then chốt, ổn định chế độ tăng phụ cấp cho những lao động có trình độ 

kỹ thuật chuyên môn và thực hiện chế độ giá trị kinh tế gia tăng. 

- Các bộ phận quản lý, chuyên môn kỹ thuật cao và quốc tế hóa luôn được 

củng cố, duy trì ổn định bằng các chương trình đào tạo phù hợp.  

- Luôn tổ chức các cuộc thi về kỹ thuật và giải thưởng cho người thắng cuộc 

là được đề cử lên chức vụ cao hơn nên đã giúp nâng cao năng lực chuyên môn của 

lực lượng kỹ thuật chuyên môn.  

- Xây dựng một môi trường làm việc hài hòa, đa văn hóa. 

2.3.2. Bài học tham khảo cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 

Trên cơ sở tham khảo và nghiên cứu kinh nghiệm của một số Tập đoàn dầu 

khí hàng đầu trên thế giới, cho thấy, tạo động lực cho người lao động với nhiều chính 

sách tổng hợp như chính sách ưu đãi tài chính (chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp, 

tiền thưởng), các chính sách đào tạo và phát triển (bồi dưỡng công nghệ khoa học kỹ 

thuật dầu khí mới, kỹ năng thích nghi với môi trường dầu khí quốc tế), yếu tố môi 

trường làm việc (cơ sở vật chất, văn hóa an toàn, phát huy năng lực cá nhân, bình 

đẳng, tôn trọng), chính sách thăng tiến (đưa lên vị trí tốt hơn, tôn vinh những người 

lao động sáng tạo năng động)... Do vậy, các Tập đoàn này luôn thu hút, giữ chân và 

phát triển được lực lượng lao động có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao, lành nghề 

và đội ngũ các chuyên gia dầu khí có tính quốc tế cao. Một số bài học tham khảo đối 

với PVN như sau: 

a. Xây dựng các chế độ đãi ngộ người lao động gắn với các chính sách ưu đãi tài 

chính 

Để duy trì, phát triển, cạnh tranh quốc tế của lực lượng lao động hoạt động dầu 

khí trên nhiều quốc gia đòi hỏi phải ban hành các chính sách thỏa thuận ưu đãi về tài 
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chính như chế độ tiền lương, thưởng gắn với vị trí việc làm, hiệu quả công việc nhằm 

thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Tập đoàn Shell, 

CNPC luôn có những biện pháp với các chế độ đãi ngộ người lao động gắn với chính 

sách tài chính ưu đãi đối các vị trí công việc cốt lõi, quan trọng. Tập đoàn Total, các 

chính sách đãi ngộ cho người lao động được dựa trên mức cống hiến, ưu tiên những 

quản lý giỏi, công nhân lành nghề có trình độ, thâm niên, nhiều đóng góp xuất sắc 

trong quá trình tham gia vào sản xuất kinh doanh. 

b. Tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn với mục tiêu chiến lược 

của doanh nghiệp 

Với những đặc điểm của ngành công nghiệp dầu khí có những đòi hỏi rất cao về 

chất lượng nguồn nhân lực để có thể tham gia đầu tư ra nước ngoài, vận hành thành 

công và an toàn các dự án thì việc chú trọng đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực để nâng cao khả năng cạnh tranh, lợi nhuận. Petronas xây dựng chương trình 

phát triển các chuyên gia trong lĩnh vực dầu khí với các chương trình đào tạo trực tuyến, 

gắn với thực tế sản xuất và theo chuẩn mực chung của nguồn nhân lực dầu khí quốc tế. 

Trong khi đó, Shell xây dựng chiến lược phát triển nhân lực qua đào tạo trên nguyên 

tắc nắm bắt tiến bộ khoa học, công nghệ, dự án thực tế, “đón đầu” mục tiêu chiến lược 

của Tập đoàn ở trung hạn và dài hạn. Total, chú trọng bồi dưỡng nhân lực chất lượng 

cao bằng cách gửi đi đào tạo tại các trung tâm khoa học kỹ thuật cao trong lĩnh vực dầu 

khí để tiếp cận những công nghệ mới, bài bản theo chiến lược trung và dài hạn. 

c. Xây dựng các chính sách tuyển dụng và quản trị nguồn nhân lực dầu khí theo 

năng lực chuẩn mực chung quốc tế 

Với vai trò là ngành công nghiệp mũi nhọn, quan trọng, ngành công nghiệp dầu 

khí luôn đặt ra những yêu cầu cao về chất lượng nguồn nhân lực. Ngoài ra, những 

điều kiện khai thác dầu khí phức tạp nên đòi hỏi những ứng dụng công nghệ tiên tiến 

trên thế giới. Vì vậy, các tập đoàn luôn có các chính sách tuyển dụng nguồn nhân lực 

sao cho đảm bảo nguồn lực chất lượng cao trong dài hạn. Shell tuyển dụng những 

học viên xuất sắc và những người có trình độ cao làm công tác giảng dạy ở trường 

Dầu khí muốn làm việc trong ngành dầu khí và bố trí nhân lực theo từng vị trí công 
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việc và theo hai giai đoạn để đánh giá vị trí công việc phù hợp nhất đối với người lao 

động. Total định hướng tuyển dụng nhân lực ở các trường đào tạo chuyên nghiệp 

trong và ngoài nước, hỗ trợ các mặt cho những học sinh có triển vọng học tập, sau đó 

được tuyển thẳng vào học đại học dầu khí và sẽ làm việc ở công ty. 

d. Xây dựng môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp mang tính quốc tế 

Các tập đoàn dầu khí có phạm vi quy mô hoạt động rộng lớn, người lao động 

được tuyển chọn từ nhiều quốc gia trên thế giới nên môi trường làm việc được đảm 

bảo ở nhiều góc độ khác nhau. Các Tập đoàn Shell và Total, Petronas  xây dựng môi 

trường văn hóa doanh nghiệp mang tính quốc tế, tạo cơ hội cho lao động trên tinh 

thần đoàn kết, hợp tác. Thường xuyên có những chương trình khảo sát mức độ hài 

lòng trong công việc của người lao động, mức độ gắn bó với doanh nghiệp và kiến 

nghị cải thiện các mối quan hệ. Tập đoàn Shell và Total luôn tạo môi trường, điều 

kiện làm việc trên cơ sở lòng tin, sự tôn trọng, kích thích sự sáng tạo. Ngoài ra, vấn 

đề an toàn và bảo vệ sức khỏe luôn được các tập đoàn chú trọng bằng cách nâng cao 

nhận thức, thường xuyên kiểm tra và cải thiện tình trạng mất ngủ, hiểm họa do sản 

phẩm công nghệ dầu khí gây ra. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Xuất phát từ các công trình đã nghiên cứu các vấn đề lý luận về động lực và tạo 

động lực cho người lao động, các tiến bộ trong phát triển các nghiên cứu tạo động 

lực, các lý thuyết về tạo động lực cho người lao động làm cơ sở cho NCS kế thừa cơ 

sở lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu của mình. Qua đó, luận án đã đưa ra được 

khung lý luận về tạo động lực lao động, bao gồm: khái niệm về động lực, vai trò của 

động lực lao động, các nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động; khái niệm về tạo 

động lực lao động, các học thuyết về tạo động lực lao động, các yếu tố tạo động lực 

lao động và phương pháp, công cụ tạo động lực lao động làm cơ sở cho nghiên cứu 

các nội dung tiếp theo của đề tài.  

Bên cạnh đó, NCS đã phân tích đặc điểm hoạt động của lĩnh vực TD&KT dầu 

khí từ đó cho thấy được những yêu cầu đặt ra về tạo động lực cho người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí một cách phù hợp.  
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CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Nghiên cứu tài liệu thứ cấp 

 Để nghiên cứu tài liệu thứ cấp, đề tài luận án sử dụng phương pháp sau: 

3.1.1. Phương pháp hệ thống hóa 

 Phương pháp hệ thống hóa được sử dụng để nghiên cứu tổng quan các tài liệu 

liên quan đến đề tài theo hệ thống hóa từ nghiên cứu nước ngoài đến nghiên cứu trong 

nước về tạo động lực cho người lao động. Trong dó: 

 - Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu về tạo động lực theo thời gian, theo 

vấn đề liên quan đến động lực (học thuyết tạo động lực, vai trò của tạo động lực, các 

yếu tố tạo động lực, đo lường động lực lao động) nhằm tìm ra khoảng trống nghiên 

cứu và giá trị tri thức kế thừa về các yếu tố tạo động lực đã được xác định và kiểm 

định có mối quan hệ với tạo động lực cho người lao động ở các quốc gia, các lĩnh 

vực, ngành nghề, đối tượng khác nhau. Đồng thời, các nghiên cứu làm căn cứ phát 

triển lý luận về động lực và tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí phù hợp với bối cảnh hiện nay. 

- Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu về tạo động lực lao động trong lĩnh 

vực khai khoáng nói chung và trong lĩnh vực dầu khí nói riêng là những bài học kinh 

nghiệm áp dụng phù hợp đối với lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của Tập 

đoàn PVN. 

 Nguồn tài liệu nghiên cứu: 

- Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến tạo động lực cho 

người lao động được công bố (các bài báo đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên 

ngành trong và ngoài nước, các luận án, các đề tài khoa học) 

- Các tài liệu lý thuyết liên quan trong các giáo trình, sách tham khảo, chuyên 

khảo trong và ngoài nước. 

- Các văn bản của Nhà nước (Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, 

Bộ Công Thương…). 

 

 



61 

 

3.1.2. Phương pháp phân tích thống kê 

Sử dụng phương pháp thống kê các tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài luận án 

theo thời gian, theo các bộ phận, theo đối tượng nghiên cứu. Từ các số liệu, tài liệu 

thống kê làm cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu từ đó xác định 

các mặt đạt được và hạn chế. Trong đó: 

- Thống kê các tài liệu, số liệu và tính toán về tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, lao động số lượng, chất lượng lao động của PVN nói chung và lĩnh vực TD&KT 

dầu khí nói riêng trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2020. Từ đó phân tích, đánh giá 

các tài liệu, số liệu đã tính toán thống kê làm cơ sở đưa ra nhận xét, kết luận về sự cần 

thiết của tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

- Thống kê tài liệu, số liệu về tình hình tạo động lực cho lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí của PVN về các chính sách về tuyển dụng và sử dụng nhân lực; 

chính sách về đánh giá lao động và đãi ngộ về kinh tế; các chính sách đào tạo và phát 

triển lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí; chương trình khuyến khích tạo động 

lực phi kinh tế; công tác môi trường làm việc và giáo dục, tuyên truyền. Từ đó phân 

tích, đánh giá và nhận xét những mặt đạt được, những hạn chế của tạo động lực cho 

người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN. 

Các nguồn tài liệu được sử dụng: 

- Các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lao động 

của PVN và các công ty hoạt động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí (báo cáo tổng kết 

hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 2016-2020, báo cáo Công đoàn Dầu khí 

Việt Nam, các tài liệu tổng hợp của Ban tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực của PVN, 

các bài báo đăng, tải trên Tạp chí chuyên ngành dầu khí...) 

- Tổng hợp chính sách liên quan đến người lao động và tạo động lực cho người 

lao động TD&KT dầu khí (các tài liệu quản trị nhân lực nội bộ trong Tập đoàn PVN 

và công ty Liên doanh Việt Nga- VSP, Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí – 

PVEP) như Quyết định, Hướng dẫn, công văn 

- Các văn bản pháp lý của Nhà nước liên quan đến người lao động (Bộ luật, 

Nghị định, thông tư, Quyết định). 
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3.2. Nghiên cứu tài liệu sơ cấp 

3.2.1. Giả thuyết nghiên cứu  

Trong nghiên cứu này, NCS đề xuất giả thuyết nghiên cứu là mô hình  biểu diễn 

mối quan hệ phụ thuộc giữa động lực cho người lao động (biến phụ thuộc) vào một 

số yếu tố tạo động lực (biến quan sát hay biến độc lập)  trong lĩnh vực thăm dò và 

khai thác dầu khí. Các biến quan sát gồm: 

* Yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng lao động  

Chính sách tuyển chọn và sử dụng lao động TD&KT dầu khí là tổng thể các 

quan điểm, mục tiêu, nội dung, giải pháp nhằm tuyển chọn, bố trí sử dụng lao động 

TD&KT một cách khoa học, phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của người 

lao động nhằm đạt được mục tiêu trong quản trị nhân lực. Chính sách này tạo động 

lực tích cực cho người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc được 

giao bằng cách phân tích công việc chính xác, đánh giá thực hiện công việc, mức độ 

hoàn thành công việc, ghi nhận thành tích là cơ sở bố trí sử dụng và tạo cơ hội phát 

triển cho người lao động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật. 

Lý thuyết ba nhu cầu của David Mc.Clelland, lý thuyết hệ thống hai yếu tố của 

Hezberg (nhóm yếu tố động lực), học thuyết đặc điểm công việc của Hackman và 

Oldham đều xác định bố trí sử dụng lao động, đánh giá thực hiện công việc, chính 

sách tuyển chọn là yếu tố tạo động lực cho người lao động.  

Trong nghiên cứu Larisa [115] cho thấy tuyển dụng, sử dụng lao động phải cụ 

thể, phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, xây dựng hệ thống đánh giá 

mức độ thực hiện công việc khuyến khích người lao động. Nghiên cứu của Talgat 

Uteubayev & Nurlan Kurmanov [155] cũng cho thấy kết quả như vậy; 

Nhiều tác giả nghiên cứu ở các lĩnh vực khác cũng cho thấy chính sách tuyển 

chọn và sử dụng lao động là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm 

việc của người lao động. Lê Đình Lý [23] đã chứng minh chính sách bố trí sử dụng 

có mối quan hệ với động lực làm việc cho thấy chính sách thu hút và duy trì lao động 

giỏi là tạo động lực cho nguồn nhân lực hội nhập kinh tế. Do đó, trong nghiên cứu 

này, NCS đề xuất giả thuyết sau: 
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H1: Yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng có tác động thuận chiều đến tạo động 

lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

* Yếu tố chính sách đào tạo và phát triển  

Chính sách đào tạo và phát triển là tổng thể các quan điểm, mục tiêu và giải 

pháp nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng và năng lực cho người lao động nhằm đáp 

ứng những yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đồng thời giúp người lao động hoàn 

thiện bản thân, chủ động thực hiện công việc hiệu quả cao. 

Học thuyết ba nhu cầu của David Mc.Clelland đề cập đến nhu cầu thành tích 

của con người nên cần đào tạo để khuyến khích phát triển cá nhân người lao động. 

Trong học thuyết nhu cầu E.R.G của Clayton Alderfer cũng xác định nhu cầu phát 

triển của người lao động là phải được đào tạo, phát triển và thăng tiến. Lý thuyết hệ 

thống hai yếu tố của Hezberg (nhóm yếu tố động lực) cho rằng cơ hội phát triển là 

yếu tố tạo động lực làm việc, học thuyết nhu cầu của Maslow (cấp bậc nhu cầu tự 

hoàn thiện) cũng khẳng định tạo động lực cho người lao động là thỏa mãn nhu cầu có 

cơ hội được phát triển thế mạnh cá nhân, tham gia vào vào cải tiến hoạt động tổ chức. 

Yasmin [158] trong nghiên cứu yếu tố tạo động lực lao động dầu khí ở Malaysia, 

nghiên cứu của AbdoIraza [75] đối với lao động dầu khí ở Iran, theo Janes [103] thì 

lao động khai thác mỏ vàng ở Tanzania đều đã xác định phát triển nghề nghiệp, đề 

bạt, công nhận, chương trình đào tạo và phát triển là biện pháp quan trọng để tạo động 

lực cho người lao động. Ngoài ra các nghiên cứu lĩnh vực khác cũng chỉ ra việc đào tạo 

và phát triển là yếu tố để tạo động lực như nghiên cứu của Lê Đình Lý [23], Vũ Thị Uyên 

[71], Boeve [87]. Kế thừa các nghiên cứu trên, NCS đề xuất giả thuyết: 

H2: Yếu tố chính sách đào tạo và phát triển có tác động thuận chiều đến tạo động lực 

cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

* Yếu tố chính sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật  

Chính sách tiền lương, thưởng đối với người lao động là tổng thể các quan điểm, 

mục tiêu và giải pháp về tiền lương, thưởng mà doanh nghiệp xây dựng dựa trên 

những quy phạm pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
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của doanh nghiệp. Tiền lương là nguồn thu nhập chính đảm bảo đời sống người lao 

động và gia đình người hưởng lương.  

Các nghiên cứu tạo động lực cho người lao động liên quan đến các yếu tố về 

tiền lương và thưởng, kỷ luật được nghiên cứu bởi Kenneth [109], Mansoor [117] hay 

nhóm tác tác giả Elizabeth và Kwesi [93] , Nguyễn Thị Phương Dung [6]. Học thuyết 

nhu cầu của Maslow (cấp bậc nhu cầu sinh lý), học thuyết nhu cầu E.R.G của Clayton 

Alderfer cho thấy nhu cầu tồn tại được đáp ứng qua tiền lương và thưởng, phúc lợi 

đủ lớn, thỏa đáng. Học thuyết hai yếu tố của Hezberg (nhóm yếu tố duy trì) cũng cho 

rằng tiền lương duy trì môi trường làm việc cho người lao động. Các nhóm học thuyết 

về quá trình nhận thức như học thuyết kỳ vọng của Vroom, học thuyết về sự công 

bằng của Adams, học thuyết tăng cường tích cực của Skinner đều xác định tạo động 

lực cho người lao động là đảm bảo công bằng, kỳ vọng, tăng cường tích cực bằng các 

yếu tố tiền lương, thưởng phạt. Kế thừa các nghiên cứu trên, NCS đề xuất giả thuyết: 

H3: Yếu tố chính sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật có tác động thuận chiều 

đến động lực làm việc của lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

* Yếu tố chính sách môi trường làm việc  

Yếu tố môi trường làm việc được đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy 

móc, không gian làm việc sẽ nâng cao được năng suất lao động, sự an toàn và sức 

khỏe đối với người lao động. Đồng thời tạo bầu không khí và mối quan hệ giữa các 

cá nhân người lao động thông qua xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các hoạt động 

gắn kết giữa người lao động với quản lý qua công tác đối thoại, hội nghị người lao 

động, giữa người lao động với nhau qua các hoạt động thi đua sáng kiến, văn nghệ 

thể thao. 

Các học thuyết nhu cầu của Maslow (cấp bậc nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội), 

học thuyết ba nhu cầu của David Mc.Clelland, học thuyết nhu cầu E.R.G của Clayton 

Alderfer, học thuyết hai yếu tố của Hezberg (nhóm yếu tố duy trì) cho rằng tạo động 

lực cho người lao động là đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, ổn định công việc, bảo 

hiểm; xây dựng bầu không khí văn hóa doanh nghiệp, có sự liên kết, quan hệ hợp tác 

lao động. Các nghiên cứu Vũ Thị Uyên [71], AbdoIraza [75], Fisher [94], Jason et al. 
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[104], Jelena Bozovic& Ivan Bozovic [105], đều cho rằng yếu tố môi trường làm việc 

tạo là động lực cho người lao động dù ở bất kỳ ngành nghề, vai trò nào. Do vậy, NCS 

đề xuất giả thuyết: 

H4: Yếu tố môi trường làm việc có tác động thuận chiều đến động lực làm việc của 

lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

* Yếu tố tuyên truyền và giáo dục  

Tuyên truyền, giáo dục là là hoạt động xã hội đặc biệt có mục đích của nhà quản 

trị nhằm truyền bá những tri thức, giá trị tinh thần, tư tưởng đến người lao động, biến 

thành nhận thức, niềm tin, tình cảm, cổ vũ cho người lao động hành động theo những 

định hướng do nhà lãnh đạo doanh nghiệp đặt ra. 

Học thuyết học thuyết nhu cầu E.R.G của Clayton Alderfer đã xác định tạo động 

lực cho người lao động thông qua thỏa mãn nhu cầu quan hệ để tạo sự gắn bó, chia sẻ, 

trao đổi với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới. Hay trong nghiên cứu Jason et al.[104] 

cho rằng tạo động lực thông qua khuyến khích tinh thần, động viên, khích lệ, tạo niềm 

tin gắn bó với tổ chức. Nghiên cứu của nhóm tác giả Elizabeth & Kwesi [93] cho rằng 

nhà quản lý phải đảm bảo cho người lao động có động lực làm việc tốt để hạn chế tình 

trạng bất ổn trong công việc. Kế thừa các nghiên cứu, NCS đề xuất giả thuyết: 

H5: Yếu tố công tác tuyên truyền và giáo dục có tác động thuận chiều đến động lực 

làm việc của lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 

* Yếu tố đặc điểm cá nhân người lao động 

Trong các nghiên cứu tạo động lực lao động trong lĩnh vực khai khoáng nói 

chung và lĩnh vực dầu khí nói riêng đã chỉ ra các nghiên cứu có sự khác nhau theo 

một số đặc tính cá nhân khác như chức vụ, trình độ, thâm niên công tác, độ tuổi… 

Trong nghiên cứu Sanjiv [146] đã cho thấy sự khác nhau giữa động lực lao động 

của người lao động và nhà quản lý (mục tiêu đặt ra khác nhau), giữa người trẻ tuổi và 

người lớn tuổi (theo giai đoạn của cuộc đời). Đặc điểm này sẽ là cơ sở để tác giả lựa 

chọn mẫu quan sát. Thông qua kết hợp các lý thuyết nền tảng, lược khảo các nghiên 

cứu trước và đặc điểm của lao động làm việc trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của Việt 
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Nam, các giả thuyết nghiên cứu được tập hợp trong bảng 3.1 thể hiện mối quan hệ 

giữa các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động. 

Bảng 3.1. Tóm tắt các giả thuyết nghiên cứu 

Giả 

thuyết 
Giải thích 

Hướng tác 

động đến động 

lực lao động 

H1 Yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng Thuận chiều 

H2 Yếu tố chính sách đào tạo và phát triển Thuận chiều 

H3 Yếu tố chính sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật Thuận chiều 

H4 Yếu tố môi trường làm việc Thuận chiều 

H5 Yếu tố tuyên truyền và giáo dục Thuận chiều 

(Nguồn: Đề xuất của tác giả) 

*. Xác định các thang đo được sử dụng trong luận án 

(1) Thang đo cho biến “yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng (TCSD)” tạo 

động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí là sự cạnh tranh, công 

khai, gắn với mục tiêu quản lý nguồn nhân lực, hệ thống đánh giá chính xác, phát 

triển năng lực, cụ thể, khách quan và gắn trách nhiệm và quyền hạn. NCS đã sử dụng 

có điều chỉnh và phát triển trong các nghiên cứu Larisa [115], Talgat Uteubayev & 

Nurlan Kurmanov [155], Lê Đình Lý [23]; đo lường bởi 7 biến quan sát (Bảng 3.2). 

Bảng 3.2. Thang đo yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng 

Yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng Ký hiệu 

Việc tuyển chọn và tuyển dụng lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí đảm bảo sự cạnh tranh công bằng 
TCSD1 

Các chính sách sử dụng lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí gắn 

với mục tiêu về hiệu quả kinh tế 
TCSD2 

Hệ thống đánh giá thực hiện công việc của người lao động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí đã đảm bảo công bằng, chính xác 
TCSD3 

Hệ thống đánh giá thực hiện công việc của người lao động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí đã góp phần phát triển năng lực của mỗi cá nhân 

người lao động 

TCSD4 

Người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí đã được đánh giá 

đúng dựa trên những tiêu chuẩn cụ thể, thực tế và khách quan 
TCSD5 
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Chính sách tuyển dụng người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí được công khai rộng rãi 
TCSD6 

Gắn giữa trách nhiệm và quyền hạn của người lao động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí tương xứng, đảm bảo 
TCSD7 

(Nguồn: Larisa [115], Talgat Uteubayev & Nurlan Kurmanov [155], Lê Đình Lý [23]) 

(2) Thang đo cho biến “yếu tố chính sách đào tạo và phát triển (DTPT)” về 

mức độ đảm bảo tham gia khóa học, đào tạo chuyên sâu, xác định nhu cầu đào tạo, 

kế hoạch phát triển theo vị trí công việc, tạo cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển 

cá nhân. NCS đã sử dụng và phát triển các thang đo được đề xuất trong các nghiên 

cứu Yasmin [158], AbdoIraza [75], Lê Đình Lý [23], Vũ Thị Uyên [71]; đo bởi 7 biến 

quan sát (bảng 3.3). 

Bảng 3.3. Thang đo yếu tố chính sách đào tạo và phát triển 

Yếu tố chính sách đào tạo và phát triển Ký hiệu 

Người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí đảm bảo được tham gia 

các khóa đào tạo hàng năm phù hợp với vị trí công việc 
DTPT1 

Các chương trình đào tạo chuyên sâu về công việc cho lao động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí được tổ chức đáp ứng yêu cầu công việc 
DTPT2 

Nhu cầu đào tạo cho lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí được xác 

định căn cứ vào hệ thống đánh giá thực hiện công việc 
DTPT3 

Công ty có kế hoạch ổn định phát triển cho từng vị trí công việc cụ thể, 

rõ ràng với lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí  
DTPT4 

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp luôn được minh bạch hóa và tạo ra những 

thách thức đối với người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 
DTPT5 

Chương trình phát triển cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức 
DTPT6 

Cơ chế cho phép người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí được 

ứng cử hoặc đề cử vào các chức danh lãnh đạo 
DTPT7 

(Nguồn: Yasmin [158], AbdoIraza [75], Lê Đình Lý [23], Vũ Thị Uyên [71]) 

(3) Thang đo cho biến “yếu tố chính sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật 

(LK)” tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí là có tính 

khuyến khích, cạnh tranh, đổi mới phù hợp với thị trường, tương xứng với hiệu quả 

và kết quả công việc, hình thức đa dạng và linh hoạt, tạo sự gắn bó lâu dài, các quy 

định kỷ luật phải chặt chẽ. NCS đã sử dụng và phát triển các thang đo được đề xuất 
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trong các nghiên cứu Kenneth [109], Elizabeth và cộng sự [93] Nguyễn Thị Phương 

Dung [6]; đo bởi 7 biến quan sát (bảng 3.4). 

Bảng 3.4. Thang đo yếu tố chính sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật 

Yếu tố chính sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật Ký hiệu 

Chính sách tiền lương đảm bảo tính khuyến khích, cạnh tranh đối với lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 
LK1 

Chính sách tiền lương cho lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí luôn 

đổi mới phù hợp với thị trường lao động trong nước và dầu khí quốc tế 
LK2 

Mức độ đãi ngộ phụ thuộc vào hiệu quả, kết quả làm việc cụ thể và trách 

nhiệm của người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 
LK3 

Các chính sách tiền thưởng đảm bảo kích thích thúc đẩy người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí nâng cao hiệu quả làm việc 
LK4 

Chính sách tiền thưởng đa dạng, linh hoạt phù hợp hiệu quả công việc 

thực tế của người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 
LK5 

Các chính sách phúc lợi đảm bảo người lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp 
LK6 

Các quy định về kỷ luật lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí chặt chẽ LK7 

(Nguồn: Kenneth [109], Elizabeth và cộng sự [93] Nguyễn Thị Phương Dung [6]) 

(4) Thang đo cho biến “yếu tố môi trường làm việc (MTLV)” tạo động lực cho 

người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí là văn hóa doanh nghiệp, tạo niềm 

tin, yêu nghề, đoàn kết, cân bằng công việc và cuộc sống, an toàn sức khỏe môi 

trường, cơ sở vật chất đảm bảo. Nghiên cứu phát triển nghiên cứu của Jason et al. 

[104], AbdoIraza [75], Fisher [94], Jelena Bozovic& Ivan Bozovic [105]; đo bởi 6 

biến quan sát (bảng 3.5). 

Bảng 3.5. Thang đo yếu tố môi trường làm việc 

Yếu tố môi trường làm việc Ký hiệu 

Văn hóa dầu khí được xây dựng và luôn được đổi mới phù hợp với xu 

hướng Hội nhập dầu khí quốc tế 
MTLV1 

Công ty đã xây dựng niềm tin, lòng yêu nghề, say mê công việc với sự 

tận tâm vì ngành nghề và sẵn sàng truyền thụ kinh nghiệm và bí quyết 

nghề nghiệp cho thế hệ sau 

MTLV2 

Môi trường làm việc đảm bảo tính đoàn kết, tương trợ MTLV3 
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Môi trường làm việc đảm bảo cân bằng công việc và cuộc sống MTLV4 

Hệ thống an toàn sức khỏe môi trường và điều kiện làm việc đảm bảo 

theo tiêu chuẩn quốc tế 
MTLV5 

Hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo cho lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu kí làm việc hiệu quả 
MTLV6 

(Nguồn: Jason et al. [104], AbdoIraza [75], Fisher [94], J. Bozovic& Ivan Bozovic [105]) 

(5) Nghiên cứu và phát triển của Jason et al. [104], Elizabeth & Kwesi [93], 

NCS đã điều chỉnh chỉ báo thang đo cho biến “yếu tố công tác tuyên truyền và giáo 

dục (TTGD)” tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phù 

hợp với đặc thù Việt Nam là phổ biến văn bản pháp luật, tuyên truyền về vai trò của 

công việc đối với chủ quyền biển đảo, an ninh năng lượng quốc gia; đo bởi 4 biến 

quan sát (bảng 3.6). 

Bảng 3.6. Thang đo yếu tố công tác tuyên truyền và giáo dục 

Yếu tố tuyên truyền và giáo dục Ký hiệu 

Công ty thường xuyên tuyên truyền và phổ biến các văn bản pháp quy 

liên quan sử dụng lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 
TTGD1 

Công ty thường xuyên tuyên truyền cho người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí về truyền thống ngành dầu khí Việt Nam 
TTGD2 

Công ty đã chú trọng công tác tuyên truyền về vai trò của người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí về chủ chủ quyền biển đảo quốc gia 
TTGD3 

Công ty đã chú trọng công tác tuyên truyền về vai trò của người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí về an ninh năng lược quốc gia 
TTGD4 

(Nguồn: Jason et al. [104], Elizabeth & Kwesi [93]) 

(6) Thang đo cho biến “động lực lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí (DL)” 

là câu hỏi về nỗ lực, trách nhiệm hoàn thành công việc, tinh thần hợp tác, không để 

sai sót, luôn sáng tạo, hài lòng với công việc và sự gắn bó và hợp tác trong công việc. 

Được sử dụng trong nghiên cứu của Mitchell và các cộng sự [124], Kovach [110], 

Stee &Porter [150]; đo bởi 7 biến quan sát (bảng 3.7). 
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Bảng 3.7. Thang đo Động lực lao động trong TD&KT dầu khí 

Động lực cho người lao động Ký hiệu 

Người lao động nỗ lực hết sức hoàn thành công việc của mình bất kể gặp 

khó khăn 
DL1 

Người lao động có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao vì mục 

tiêu của công ty 
DL2 

Người lao động luôn có sự sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc DL3 

Người lao động luôn có tinh thần hợp tác với công việc đang làm DL4 

Người lao động cố gắng hết sức để không sai sót trong quá trình làm việc DL5 

Người lao động thấy được sự gắn bó với tập thể và doanh nghiệp DL6 

Người lao động luôn hài lòng với vị trí công việc đang đảm nhận DL7 

(Nguồn: Mitchell và các cộng sự [124], Kovach [110], Stee &Porter [150]) 

 Tổng hợp các biến và nguồn gốc các thang đo các biến được sử dụng trong 

luận án (bảng 3.8). 

Bảng 3.8. Các biến và nguồn gốc các thang đo 

TT Tên biến Nguồn gốc 

1 
Yếu tố chính sách tuyển chọn 

và sử dụng 

Áp dụng có điều chỉnh thang đo của 

Hezberg và Hackman & Oldham [41] 

2 
Yếu tố thuộc về chính sách 

đào tạo và phát triển 

Áp dụng có điều chỉnh thang đo của 

Clayton Alderfer, David Mc. Clelland, 

Hezberg [41] 

3 
Yếu tố thuộc về chính sách 

tiền lương và thưởng, kỷ luật 

Áp dụng có điều chỉnh thang đo của 

Clayton Alderfer, Hezberg [41] 

4 Yếu tố môi trường làm việc 

Áp dụng có điều chỉnh thang đo của 

Clayton Alderfer, David Mc. Clelland 

Hezberg [41] 

5 
Yếu tố công tác tuyên truyền 

và giáo dục 

Áp dụng có điều chỉnh thang đo của 

Clayton Alderfer [41] 

6 Động lực làm việc Kovach, K.A. [110] và Stee &Porter [150] 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 
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Hình 3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất tạo động lực cho người lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí (Nguồn đề xuất của tác giả) 

3.2.2. Các bước thực hiện phương pháp thu thập và xử lý tài liệu sơ cấp 

Để xác định các biến được đưa vào mô hình và giải thích các kết quả khảo sát, 

NCS đã thực hiện các bước nghiên cứu theo trình tự được trình bày trong bảng 3.9. 

Bảng 3.9. Các bước thực hiện phương pháp thu thập và xử lý tài liệu sơ cấp 

TT 
Tên phương 

pháp 

Mẫu điều 

tra 
Mục tiêu 

Thời 

gian 

1. NC 

sơ bộ 

 

 

Nghiên cứu 

định tính 

(phỏng vấn 

sâu) 

Chuyên gia 

và lãnh đạo 

trực tiếp: 07 

Thăm dò, xác định các yếu tố tạo động 

lực cho người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí; khẳng định mô hình 

nghiên cứu dự kiến 

3/2020 Lao động làm 

việc trong 

lĩnh vực 

TD&KT dầu 

khí: 10 

Tìm hiểu, thăm dò, xác định cảm nhận 

của người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí về các yếu tố thuộc 

về chính sách tạo động lực trong công 

ty họ đang công tác và tác động đến 

động lực làm việc của họ 
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Nghiên cứu 

định lượng sơ 

bộ (qua phiếu 

hỏi) 

Lao động 

trong lĩnh 

vực TD&KT 

dầu khí: 30 

Đánh giá độ tin cậy của thang đo; điều 

chỉnh một số từ ngữ cho phù hợp 
4/2020 

2. NC 

chính 

thức 

Nghiên cứu 

định lượng 

chính thức 

(qua phiếu 

hỏi) 

Lao động 

trong lĩnh 

vực TD&KT 

dầu khí: 400 

Các thông tin phản hồi điều tra bảng 

câu hỏi nhằm xác định, đánh giá mức 

độ các yếu tố tạo động lực cho người 

lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí 

5-

10/2020 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 

3.2.2.1. Nghiên cứu sơ bộ 

 Nội dung nghiên cứu sơ bộ bao gồm nghiên cứu định tính và nghiên cứu định 

lượng sơ bộ để xây dựng bảng câu hỏi. 

a. Nghiên cứu định tính 

* Mục tiêu nghiên cứu định tính  

 NCS đã thực hiện việc nghiên cứu định tính bằng phương pháp phỏng vấn sâu 

qua điện thoại. Mục tiêu của nghiên cứu này là thăm dò, khảo sát cảm nhận về tạo 

động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí về các chính sách trong 

doanh nghiệp và tác động đến động lực lao động của họ. Qua đó, cho thấy mức độ 

phù hợp của việc áp dụng các lý thuyết tạo động lực trong nghiên cứu đề tài luận án. 

Thông qua các phần trả lời trong các cuộc phỏng vấn này, NCS đã tiến hành sàng lọc, 

xây dựng các biến độc lập trong mô hình lý thuyết ban đầu và xác định mối quan hệ 

giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Ngoài ra, phỏng vấn chuyên sâu sẽ giúp NCS 

xác định những yếu tố tạo động lực phù hợp với người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí và tìm hiểu được sự tác động của các yếu tố đến động lực lao động. 

 Mục tiêu tiếp theo của phỏng vấn là kiểm tra sự phù hợp của thang đo đã đưa 

ra qua áp dụng và phát triển của các nghiên cứu trước đây. Những thang đo cần được 

xem xét điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp, đồng thời hoàn thiện từ ngữ, cách đặt 

câu hỏi sử dụng trong phiếu khảo sát nghiên cứu định lượng. 

Nghiên cứu này gồm 2 bước: 

* Bước 1: Nghiên cứu định tính bằng cách phỏng vấn chuyên sâu qua điện thoại 7 

người, bao gồm: 3 chuyên gia của ba ban Tìm kiếm và Thăm dò và ban Khai thác dầu 
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khí của Tập đoàn PVN, ban Tổ chức và Quản trị nhân lực; 04 lãnh đạo là trưởng phòng 

ở Xí nghiệp khoan, Xí nghiệp khai thác, Công ty điều hành TD&KT dầu khí trong nước 

(Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí);  

Kết quả nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố tạo động lực cho người lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí, khẳng định mô hình nghiên cứu, sự cảm nhận 

đánh giá của người lao động về các yếu tố chính sách tạo động lực lao động mà các 

công ty đang thực hiện. 

* Bước 2: Nghiên cứu định tính bằng bảng hỏi. 

NCS đã thiết kế một dàn bài thảo luận bao gồm nhiều câu hỏi mở và câu hỏi lựa 

chọn với nội dung liên quan đến mô hình nghiên cứu và thang đo. Nội dung chi tiết 

được trình bày ở phụ lục 01. 

 Bảng câu hỏi được chia làm ba phần: 

- Phần giới thiệu: Nếu mục đích, ý nghĩa của cuộc phỏng vấn và xác định rõ đối 

tượng phỏng vấn 

- Phần 1: Xác định các yếu tố tạo động lực cho người lao động TD&KT dầu khí 

(tức đánh giá sự phù hợp của lý thuyết áp dụng, xây dựng và bổ sung, sàng lọc biến 

độc lập) 

- Phần 2: Xác định thang đo của các biến động lập và phụ thuộc để xin ý kiến 

đóng góp và bổ sung, điều chỉnh. 

Bảng câu hỏi được gửi cho 10 người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí tại 

các công ty trong PVN (5 lao động là kỹ sư, công nhân làm việc tại Mỏ Bạch Hổ, mỏ 

Rồng thuộc liên doanh Việt Nga- VSP và 5 lao động là kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ 

Đại Hùng của Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí- PVEP)  đánh giá, nhận xét 

để đảm bảo các từ ngữ, nội dung của bảng câu hỏi không khó hiểu, hiểu lầm. Kết quả 

của bước này để chỉnh sửa các cách dùng từ, câu trong bảng hỏi được rõ ràng, đơn nghĩa. 

Sau khi thực hiện thu thập và xử lý thông tin, tổng hợp các quan điểm của các 

đối tượng phỏng vấn để đưa ra so sánh với mô hình lý thuyết ban đầu để xác định mô 

hình chính thức cho nghiên cứu.  
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Đồng thời phiếu hỏi (phụ lục 02) đã được hoàn chỉnh sau khi điều chỉnh về câu 

từ, kết cấu, cách diễn đạt. Tất cả các biến quan sát đều sử dụng thang đo Likert 5 bậc 

với các tiêu chí lựa chọn: số 1 là “hoàn toàn không đồng ý”, số 2 là “không đồng ý”, 

số 3 là “bình thường”, số 4 là “đồng ý” và số 5 là “hoàn thoàn đồng ý”. 

b. Nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Nghiên cứu định lượng sơ bộ được thực hiện thông qua phỏng vấn 30 lao động 

bằng cách gọi điện thoại trực tiếp và gửi bảng câu hỏi qua email tại các mỏ Bạch Hổ, 

mỏ Rồng, Mỏ Đại Hùng và Sông Đốc. Phương pháp lấy mẫu thuận tiện và theo giới 

thiệu của đối tượng vừa phỏng vấn. Những hoạt động cần thực hiện ở bước nghiên 

cứu này là: điều tra sơ bộ, đánh giá sơ bộ độ tin cậy của thang đo; phân tích nhân tố 

khám phá và thiết kế bản câu hỏi chính thức. Mục đích là điều tra sơ nhằm đánh giá 

độ tin cậy và giá trị của thang đo trước khi kiểm định lý thuyết khoa học của mô hình 

nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu này để đánh giá độ tin cậy của thang đo và loại bỏ 

những biến quan sát không phù hợp. Độ tin cậy của thang đo được đánh giá qua hệ 

số Cronbach’s Alpha và được chấp nhận với hệ số là 0,6. Đồng thời các biến được 

giữ lại trong nghiên cứu này là các biến có hệ số tương quan biến tổng > 0,3 và thang 

đo của biến có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,6 trở lên. 

 Kết quả cho thấy hầu hết các thang đo đều đảm bảo độ tin có Cronbach Alpha 

> 0,6, tác giả cũng điều chỉnh lại một số nội dung trong bảng câu hỏi như sắp xếp lại 

thứ tự các câu hỏi cho logic để đưa ra bảng câu hỏi hoàn chỉnh chính thức để điều tra 

400 người lao động. 

3.2.2.2. Nghiên cứu chính thức 

a. Mục đích nghiên cứu 

 NCS tiến hành nghiên cứu định lượng chính thức để nhằm mục đích đánh giá 

một lần nữa độ tin cậy của thang đo bằng hệ số tin Cronbach’s Alpha, kiểm định giá 

trị của thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy bội 

để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biến 

độc lập tới biến phụ thuộc. Kiểm định giá trị trung bình của tổng thể và thực hiện so 

sánh nhóm bằng ANOVA và T-test. 
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b. Chọn mẫu nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của luận án là người lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí đang làm việc ở các dự án dầu khí do Việt Nam điều hành trong nước. 

Mẫu cho nghiên cứu định lượng được chọn theo phương pháp lấy mẫu thuận 

tiện, kích thước mẫu được xác định dựa vào mức tối thiểu hoặc dựa vào số lượng biến 

đưa vào phân tích của mô hình. Theo tác giả Hair và cộng sự và Bollen [88] đối với 

phân tích nhân tố khám phá EFA thì kích thước mẫu tối thiểu là 5 mẫu cho một biến 

đo lường nên mô hình nghiên cứu của luận án có 38 biến đo lường nên cỡ mẫu tối 

thiểu là 38*5 = 190 quan sát. Do đó, trong luận án, NCS đã khảo sát 400 người lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí đang làm việc tại các mỏ dầu khí thuộc hai đơn 

vị là VSP và PVEP. Trong mỗi mỏ, tác giả sẽ hỏi lấy ý kiến của 20-25 người lao động 

bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email, đồng thời đảm bảo số phiếu có tính đại diện 

về số lao động theo độ tuổi và thâm niên công tác. 

Số phiếu lấy ý kiến được thực hiện 5 tháng trong năm 2020 với số phiếu thu về 

được chọn là 380/400 phiếu (đạt 95%) mẫu đạt yêu cầu sau khi khảo sát (bảng 3.10 và 

3.11). 

Bảng 3.10. Thống kê các đơn vị thuộc mẫu nghiên cứu 

TT 
Lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí 
Dự án/Giàn Số lượng phỏng vấn 

1 Liên doanh VSP   

a Mỏ Bạch Hổ MSP 1 đến MSP 11 
15 người/giàn  

(165 người) 

b Mỏ Rồng RP1 đến RP3 
15-20 người/ giàn 

(50 người) 

2 
Tổng Công ty Thăm dò Khai 

thác dầu khí (PVEP) 
  

a Mỏ Cửu Long 

Lô 05-1 

Lô 16-2 

Lô 42 

20-25 người/lô  

(70 người) 

b Mỏ Sông Đốc  30 người 

c 
Dự án thuộc PVEP Sông 

Hồng 

Lô 103&107 

Lô 102/10 & 106/10 

Lô 148-149 

65 người 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 
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Bảng 3.11. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm  Số lượng Tỉ lệ % 

Tuổi  

Từ 20-29 tuổi 93 24,5 

Từ 30-39 tuổi 145 38,2 

Từ 40-50 tuổi 105 27,6 

Trên 51 tuổi 37 9,7 

Số năm công tác 

Từ 5-10 năm 120 31,5 

Từ 11-20 năm 132 34,6 

Từ 21- 30 năm 110 28,7 

Trên 31 năm 18 5,2 

(Nguồn NCS tổng hợp) 

c. Phân tích định lượng chính thức 

 Sau khi thu thập được 380 số phiếu hợp lệ, NCS mã hóa những thông tin cần 

thiết trong bảng câu hỏi, nhập thông tin và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 

phiên bản 22.0. Dữ liệu sau khi nhập mã hóa được phân tích theo các nội dung sau: 

- Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

Hệ số Cronbach Alpha được sử dụng để loại các biến không phù hợp trước. Hệ 

số này có giá trị biến thiên trong khoảng 0,1. Về mặt lý thuyết, hệ số tin cậy Cronbach 

Alpha càng cao càng tốt (thang đo càng có độ tin cậy cao) song nếu quá lớn (α > 0,95) 

cho thấy có nhiều biến trong thang đo không có gì khác biệt nhau, gọi là hiện tượng 

trùng lặp trong đo lường. Thang đo được đánh giá chất lượng tốt khi: Hệ số tương 

quan biến tổng của các biến quan sát lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Anpha của tổng 

thể lớn hơn 0,6. 

- Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis-EFA) 

Phân tích các nhân tố được sử dụng để kiểm định sự hội tụ của các biến thành 

phần về: 

+ Kiểm định tính thích hợp của EFA: Sử dụng thước đo KMO để đánh giá sự 

thích hợp của mô hình EFA cho ứng dụng vào dữ liệu thực tế nghiên cứu. Khi trị số 

KMO thỏa mãn điều 0,5 < KMO < 1, phân tích yếu tố khám pháp là thích hợp cho 

dữ liệu thực tế. 
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+ Kiểm định tương quan của các biến quan sát trong thước đo đại diện: Sử 

dụng kiểm định Bartlett để đánh giá các biến quan sát có tương quan với nhau trong 

một thang đo (yếu tố). Khi mức ý nghĩa (Significance, Sig.) của kiểm định Bartlettt 

nhỏ hơn 0,05 thì các biến quan sát có tương quan tuyến tính với yếu tố đại diện. 

+ Kiểm định mức độ giải thích: Kiểm định mức độ giải thích của các biến quan 

sát cho yếu tố: Sử dụng phương sai trích để đánh giá mức độ giải thích của các biến 

quan sát cho yếu tố. Trị số phương sai trích nhất thiết phải > 50%.  

- Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính 

  Xem xét mức độ tương quan và phân tích hồi quy bội để kiểm định mô hình 

nghiên cứu và các giả thuyết. Mô hình hồi quy bội MLR (Multiple Linear Regression) 

biểu diễn mối quan hệ giữa nhiều biến độc lập với một biến phụ thuộc định lượng 

thông qua ma trận tương quan với kiểm định hệ số tương quan Pearson Correlation 

coeffcient nhằm đánh giá mối quan hệ tương quan giữa các biến trong mô hình. Hệ 

số tương quan được ký hiệu là r và có giá trị trong khoảng -1 ≤ r ≤ + 1. 

Giá trị r > 0 thì mối tương quan đồng biến giữa các biến phân tích và ngược lại khi 

giá trị r < 0 thể hiện mối quan hệ nghịch biến. Giá trị r = 0 chỉ ra rằng các biến phân 

tích không có mối liên hệ với nhau. Sau đó, NCS thực hiện mô hình hóa mối quan hệ 

này bằng phương trình hồi quy tuyến tính bội. 

DL = f (TCSD,DTPT,LK,MTLV,TTGD) 

Trong đó: DL: Biến phụ thuộc; 

        TCSD, DTPT, LK, MTLV, TTGD: Biến độc lập 

- Kiểm định sự khác biệt 

Sử dụng phương pháp kiểm định (t) mẫu độc lập (Independent samples T-test) 

và phương pháp phân tích phương sai một yếu tố (One-way ANOVA) để cho thấy 

các biến đặc điểm cá nhân người lao động (tuổi tác và thâm niên công tác) tác động 

đến động lực lao động của người lao động TD&KT dầu khí có sự khác biệt hay 

không? 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trong chương 3 này, NCS đã trình bày phương pháp nghiên cứu đề tài của 

luận án gồm phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp và phương pháp nghiên cứu tài 

liệu sơ cấp. Trong đó: 

 Phương pháp sử dụng gồm phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp được sử 

dụng trong nghiên cứu gồm phương pháp hệ thống hóa, phương pháp phân tích thống 

kê trên cơ sở các nguồn tài liệu đã có sẵn. 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu sơ cấp được trình bày với quy trình gồm 3 

bước gồm nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng sơ bộ và nghiên cứu định 

lượng chính thức để đảm bảo lý thuyết áp dụng, mô hình lý thuyết nghiên cứu, đánh 

giá độ tin của thang đo và giải thích kết quả nghiên cứu một cách khách quan, khoa 

học. NCS cũng trình bày cụ thể phương pháp chọn mẫu, thiết kế bảng câu hỏi và 

thang đo về động lực được lựa chọn và phát triển trên cơ sở các thang đo đã được sử 

dụng nhiều các nghiên cứu về tạo động lực trong tổ chức.  

Các phương pháp nghiên cứu này được sử dụng phù hợp với từng yêu cầu của 

nội dung nghiên cứu luận án trong các chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ CỦA 

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

4.1. Khái quát chung về Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam  

4.1.1. Quá trình hình thành, phát triển Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 

Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tiền thân là Tổng cục dầu khí Việt Nam 

được thành lập vào ngày 3/9/1975. Theo Quyết định số 1992/2006/QĐ-TTg ngày 

29/8/2006 quyết định trở thành Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam là doanh nghiệp 

cấp I, hoạt động đa ngành trong lĩnh vực dầu khí ở trong nước và nước ngoài và 

chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo 

Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18/06/2010 có tư cách pháp nhân, tự chủ tài chính 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Suốt chiều dài lịch sử 45 năm xây dựng và phát 

triển PVN vẫn luôn là đơn vị nòng cốt, chủ lực của ngành dầu khí và là một trong 

những trụ cột chính của nền kinh tế đất nước. 

Đến nay, Tập đoàn tự hào đã xây dựng một hệ thống công nghiệp dầu khí 

hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí đến phát triển công 

nghiệp khí- điện-chế biến và dịch vụ dầu khí, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh 

năng lượng đất nước. PVN đã và đang triển khai thực hiện 62 hợp đồng dầu khí trong 

nước (phủ hầu hết diện tích vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của thềm lục địa Việt 

Nam). Đồng thời, PVN là tập đoàn tiên phong trong hợp tác, hội nhập quốc tế và mở 

rộng đầu tư ra nước ngoài tại 14 nước trên thế giới. 

4.1.2. Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 

Hệ thống tổ chức của Tập đoàn hiện nay bao gồm Công ty mẹ (Ban lãnh đạo, 

Các tổ chức chính trị xã hội của Tập đoàn, Các ban chuyên môn, Văn phòng đại diện 

và các chi nhánh, Ban quản lý dự án) và 28 đơn vị thành viên (5 công ty con, 23 công 

ty liên kết), 3 đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo. Sơ đồ tổ chức theo phụ lục 03. 

4.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 

Trong giai đoạn 2016-2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi nhiều tác động khách 

quan và chủ quan song với phương châm “Quản trị biến động - Tối ưu giá trị - Đẩy 
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mạnh tiêu thụ - Nỗ lực vượt khó - Nắm bắt cơ hội - An toàn về đích”, PVN đã đạt 

được những chỉ tiêu chủ yếu (bảng 4.1). 

Bảng 4.1. Tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản phản ánh kết quả hoạt động  

sản xuất kinh doanh của PVN 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Tốc độ 

tăng 

trưởng 

BQ (%) 

1 Khai thác quy dầu Triệu tấn 27,84 25,41 23,98 17,06 11,47 80,12 

2 Khai thác khí Tỷ m3 10,61 9,89 10,01 9,69 10,2 99,12 

3 Sản xuất phân đạm ure Triệu tấn 1,62 1,65 1,63 1,575 1,8 102,89 

4 Sản lượng điện Tỷ KWH 21,13 20,58 22,4 20,61 23,3 102,83 

5 Sản xuất xăng dầu Triệu tấn 6,86 6,24 6,72 10,52 11,88 117,03 

6 Tổng doanh thu Nghìn tỉ đ 452,5 498 626,8 708,5 564 107,14 

7 Lợi nhuận sau thuế Nghìn tỷ đ 25,9 33,51 28,05 23,18 17,97 93,31 

8 Nộp Ngân sách NN Nghìn tỉ đ 90,2 97,5 94,3 97,21 82 98,06 

Nguồn: NCS tổng hợp [5], [6] 

Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2016 – 2020: Sản lượng dầu khai thác có tốc 

độ tăng trưởng bình quân là -15,3%/năm, trong đó những năm 2019 và năm 2020 có 

sự sụt giảm mạnh mẽ. Nguyên nhân giảm sản lượng là các mỏ lớn, các mỏ đang khai 

thác gần bờ hầu như đã cạn kiệt, các mỏ trung bình thì đang sụt giảm nhanh, chưa 

gia tăng trữ lượng do chưa có các mỏ phát hiện mới. Ngoài ra, trong năm 2019 và 

năm 2020 chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 toàn cầu, giá dầu sụt giảm mạnh 

(tương ứng sụt giảm sản lượng khai thác). Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế chỉ 

đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là -5,35%/năm và nộp ngân sách Nhà nước tăng 

trưởng tăng trưởng -1,55%/năm. 

Mặc dù, tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu đạt 5,7%/năm nhưng đều 

từ các nguồn thu của các sản xuất khác như phân đạm ure (tốc độ tăng trưởng bình 

quân đạt 2,3%/năm), sản phẩm điện (tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2,3%/năm) và 

sản phẩm xăng dầu (đạt tăng trưởng bình quân là 13,63%/năm). 
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Hiện nay hoạt động TD&KT dầu khí chủ yếu thực hiện bởi Tổng công ty thăm 

dò khai thác dầu khí (PVEP) và liên doanh Việt Nga (VSP). Chi tiết về đặc điểm tổ 

chức hoạt động, đội ngũ lao động và kết quả hoạt động của các đơn vị này như sau: 

a. Liên doanh Việt Nga (VSP) 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (trước đầy là Xí nghiệp Liên doanh dầu khí 

Việt-Xô) được thành lập năm 1981 trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ giữa Việt 

Nam và Liên Xô về hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía 

Nam Việt Nam. Hiện nay, VSP bao gồm 15 đơn vị trực thuộc có chức năng thực hiện 

hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và các dịch vụ kỹ thuật dầu khí trong và ngoài 

nước. Đội ngũ lao động quốc tế bao gồm gần 7000 cán bộ công nhân viên trong đó có 

hơn 6500 người Việt Nam và gần 500 người Nga [17]. Trình độ của đội ngũ cán bộ 

quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật giỏi, nhiều kinh nghiệm; đội ngũ công nhân kỹ 

thuật trình độ cao và tay nghề cao (chiếm 44%), có khả năng làm chủ công nghệ và 

điều hành tốt các các lĩnh vực then chốt là địa chất dầu khí, công nghệ khoan, khai 

thác dầu khí, thiết kết công trình dầu khí [21], [22]. Nhiều chuyên gia giỏi Việt Nam 

đã từng bước thay thế các chuyên gia Nga trong các lĩnh vực quan trọng. 

Kết quả hoạt động của Liên doanh Việt Nga (VSP) [12] được khái quát như sau: 

- Công tác phát triển mỏ mới đã đưa vào khai thác thêm mỏ dầu Cá Tầm và 

giàn BK 21 (cụm mỏ Bạch Hổ); 

- Đã đàm phán với PVEP, đối tác Nga (Zarubezhneft) để phát triển mỏ Kình 

Ngư Trắng đều đấu nối với cụm mỏ Bạch Hổ; 

- VSP đã và đang tiến hành khoan thăm dò và thẩm lượng các mỏ Bạch Hổ, 

Rồng, Gấu Trắng, Mèo Trắng, lô 16-1/15, lô 12/11; 

- Mỏ Sói Vàng (lô 16-1/15) được đánh giá là 3,500 thùng dầu thô/ngày và được 

đấu nối với mỏ Bạch Hổ sẽ làm gia tăng sản lượng. 

Bên cạnh những kết quả trên, VSP còn gặp những khó khăn như: 

- Sản lượng dầu thô của VSP có sự giảm sút chỉ đạt khoảng 3 triệu tấn/năm, 

riêng mỏ Bạch Hổ còn mức hơn 2 triệu tấn; 

- Các mỏ Kình Ngư Trắng, Kình Ngư Trắng Nam hiệu quả hoạt động thấp. 
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Những thách thức trên do các nguyên nhân: Giá dầu sụt giảm mạnh và đại 

dịch Covid toàn cầu tác động. Các chi phí đầu tư phát triển mỏ, chi phí khai thác và 

đường ống vận chuyển cao vì các mỏ ở xa bờ. Nhiều dự án thuộc ngành dầu khí 

nhưng áp dụng cùng lúc Luật Dầu khí, Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng trong khi 

giữa các Luật có sự khác biệt nhất định. Chính phủ chưa phê duyệt quy chế tài chính 

liên quan đến cơ chế thu xếp vốn đối ứng với các dự án, hoặc gia hạn hợp đồng phân 

chia các sản phẩm dầu (PSC). 

b. Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) 

PVEP hiện nay được thành lập ngày 04/5/2007 trên cơ sở sát nhập Công ty 

Thăm dò Khai thác Dầu khí và Công ty Đầu tư- Phát triển Dầu khí nhằm thống nhất 

hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung nguồn lực của PVN ở khâu thượng nguồn.  

 PVEP là đơn vị tiên phong của PVN trong hội nhập kinh tế quốc tế, là cầu nối 

hợp tác các đối tác quốc tế trong hoạt động thu hút đầu tư thăm dò và khai thác ở dự 

án trong nước, PVEP đã đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư ra nước ngoài với các 

khu vực Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông, Châu Phi, Mỹ La tinh, Bắc Mỹ…Hiện 

nay, PVEP đã trở thành đối tác tin cậy của các Tập đoàn, công ty dầu khí quốc gia, 

quốc tế trên thế giới. PVEP luôn coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất và là chìa 

khóa cho sự thành công và phát triển trong tương lại. Lực lượng lao động của PVEP 

hiện gồm khoảng gần 2.000 người trong đó có hàng trăm chuyên gia, kỹ sư có trình 

độ cao, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, giỏi tay nghề, cần cù, sáng tạo ở nhiều 

chuyên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phù hợp với môi trường lao 

động quốc tế [11]. 

Kết quả hoạt động của PVEP [12] trong giai đoạn vừa qua khái quát như sau: 

- Trong giai đoạn 2007-2020, PVEP đã đang đầu tư 43 lô dầu khí trong và ngoài 

nước; khai thác 487,5 triệu thùng dầu quy đổi, gia tăng trữ lượng đạt 1,7 tỷ thùng 

quy dầu, trữ lượng gia tăng bình quân giai đoạn 2017-2020 là 5,2 triệu tấn quy dầu; 

công bố 42 phát hiện dầu khí và đưa 44 mỏ vào khai thác tuyệt đối an toàn và không 

có bất kỳ tai nạn gây mất ngày công và sự cố môi trường nào.  
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- Các dự án liên doanh điều hành chung như Cửu Long JOC, Hoàng Long Hoàn 

Vũ JOC và PVEP POC đang hoạt động có hiệu quả; 

- Mỏ Sư Tử Trắng (nhà điều hành Cửu Long JOC có PVEP chiếm 50% cổ 

phần) giai đoạn 2 đạt khoảng 37.000 thùng dầu quy đổi /ngày. 

Bên cạnh những kết quả trên, PVEP còn gặp những khó khăn như: 

- Các lô dầu khí Thăng Long JOC (mỏ Sông Đốc), lô 01&02 (mỏ Hồng Ngọc), 

lô 01&02-97 (Thăng Long, Đông Đô) đang cạn kiệt và có nguy cơ dừng hoạt động; 

- Trong thời gian 4 năm qua, PVEP không tự phát triển mỏ mới nào; 

- Sản lượng các mỏ hiện hữu đang sụt giảm, chưa gia tăng được trữ lượng để 

mở rộng các mỏ hiện hữu; 

- Chi phí vận hành, khai thác không giảm (trung bình khoảng 50 USD/thùng) 

trong khi đó giá dầu và sản lượng sụt giảm nên kéo theo hoạt động sản xuất kinh 

doanh không có lãi; 

- PVEP phải phân bổ chi phí cho các dự án thua lỗ đầu tư ở Peru (Junin 2, các 

lô 39 và 67) và SK 305 Malaysia. 

Như vậy, khó khăn thách thức từ hoạt động TD&KT dầu khí hiện nay của PVN 

sẽ ảnh hưởng mạnh đến quản trị nguồn nhân lực nhất là công tác tạo động lực lao 

động cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

4.1.4. Thực trạng lao động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 

a. Về số lượng lao động 

Trong giai đoạn 2016-2020, PVN đã và đang thực hiện cổ phần hóa tập trung 

vào 5 lĩnh vực kinh doanh chính là: tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp 

khí, công nghiệp điện; chế biến dầu khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Trong đó 

TD&KT dầu khí được xác định là lĩnh vực cốt lõi. Việc tái cơ cấu nhằm đảm bảo 

nâng cao công tác quản trị nội bộ, cắt giảm chi phí, tạo môi trường kinh doanh lành 

mạnh, minh bạch, công bằng. Chính vì vậy, PVN có sự thay đổi cơ bản về cơ cấu lao 

động, đồng thời do ảnh hưởng của diễn biến giá dầu suy giảm, cắt giảm sản lượng 

khai thác nên lao động thăm dò khai thác, chế biến dầu khí giảm mạnh. 
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Bảng 4.2. Bảng số lượng lao động ở một số lĩnh vực chính 

 

TT 

 

Lĩnh vực 

SXKD 

Số lượng lao động (người) Tốc độ 

tăng 

trưởng 

BQ (%) 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Thăm dò - Khai 

thác 
7.346 6.816 6.770 6.769 6.517 97,05 

2 Công nghiệp khí 3.915 3.659 4.071 3.715 3.823 99,72 

3 
Công nghiệp 

điện 
5.320 5.142 4.691 4.156 4.527 96,35 

4 
Chế biến dầu 

khí 
3.276 3.450 3.660 3.563 3.511 101,82 

5 
Dịch vụ kỹ thuật 

dầu khí 
12.378 11.130 10.570 10.367 9.867 94,49 

 Tổng 32.235 30.197 29.762 28.570 28.245 96,75 

                                                       Nguồn:[3],[4] 

Qua bảng 4.2 cho thấy, năm 2016 số lượng lao động trong 5 lĩnh vực chính 

của PVN là 32.235 người (chiếm khoảng 60%) tổng lao động trong của cả Tập đoàn. 

Nhưng đến năm 2020, lao động của 5 nhóm này giảm xuống còn 28.245 người 

(chiếm 52,5%) tổng lao động trong của cả Tập đoàn mà chủ yếu giảm ở lĩnh vực 

thăm dò và khai thác dầu khí, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, chế biến khí còn lĩnh vực 

công nghiệp điện lại tăng lên. 

b. Về chất lượng lao động [16] 

Trong giai đoạn 2009-2020 có sự thay đổi rất lớn, tỉ lệ lao động có trình độ từ 

đại học trở lên tăng từ 15.796 người (chiếm 45,4%) vào năm 2009 lên 27.725 người 

vào năm 2020 (chiếm khoảng 57,3%). Đặc biệt, lao động có trình độ trên đại học 

tăng cao từ 1.301 người (năm 2009) lên 3.512 người vào năm 2020. Nếu xét trong 5 

lĩnh vực hoạt động chính thì số lượng lao động có trình độ trên đại học của nhóm 

TD&KT dầu khí tăng mạnh nhất từ 266 người (năm 2009) lên 724 người năm 2020. 

Mặc dù, số lượng có giảm đi nhưng đi kèm với sự thay đổi trong chất lượng lao động 

đã góp phần đáng kể trong sự phát triển và hiệu quả của PVN thời gian qua.  
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Về độ tuổi, theo số liệu thống kế năm 2016 cơ cấu độ tuổi dưới 40 là 40.825 

người (chiếm 73%) nhưng đến năm 2020 số lao động trong độ tuổi này giảm còn 

28.587 người (chiếm 62,5%). Với tỉ lệ lao động tuổi dưới 40 rất cao giúp Tập đoàn 

có tiềm năng phát triển mạnh vì đây là độ tuổi có sức khỏe tốt, có khả năng tiếp thu 

trong học tập để phát triển nhanh và nhiệt huyết trong công việc. 

4.2. Thực trạng lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập 

đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 

4.2.1. Cơ cấu lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí 

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về định hướng chiến lược 

phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 [1] đặt 

trọng tâm vào tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, 

dịch vụ và xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, với những khó khăn, 

thách thức đã làm ảnh hưởng đến hoạt động ở khâu thượng nguồn nên lao động trong 

lĩnh vực này có nhiều biến động thay đổi thể hiện qua bảng 4.2.  

Trong 5 năm gần đây, số lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực TD&KT có 

sự giảm đi rất nhiều, giảm 2.923 người (năm 2020 so với năm 2015) (giảm 31%) 

nhưng cơ cấu lao động trong lĩnh vực TD&KD dầu khí vẫn duy trì mức 23-25% 

trong tổng lao động của năm lĩnh vực chính, điều này cho thấy những khó khăn cho 

Tập đoàn khi một mặt duy trì hoạt động của các dự án TD&KT dầu khí nhằm đảm 

bảo ổn định công việc cho lực lượng lao động này nhưng mặt khác cũng duy trì tâm 

lý tốt khi có nhiều lao động chuyển đi tìm một công việc mới hoặc sang lĩnh vực 

mới, làm dự án dầu khí ở nước ngoài. Do vậy, PVN nỗ lực đảm bảo về mặt số lượng 

để duy trì hoạt động đạt mục tiêu đề ra đồng thời phải giữ chân, thu hút và phát triển 

lực lượng lao động tinh nhuệ, nòng cốt cho hoạt động TD&KT [16]. 

4.2.2. Chất lượng lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí  

Hiện nay trong 5 lĩnh vực hoạt động chính của PVN thì lĩnh vực TD&KT dầu 

khí luôn có đội ngũ lao động trình độ, kỹ năng cao và sức khỏe tốt do đặc thù công 

việc có tính quốc tế cao, yêu cầu tiếp cận với công nghệ kỹ thuật hiện đại cũng như 

xử lý các tình huống sản xuất nhiều rủi ro, biến động. Đội ngũ lao động trong lĩnh 
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vực TD&KT dầu khí được làm việc trong môi trường lao động quốc tế nên họ trưởng 

thành nhanh chóng và thay thế dần các chuyên gia nước ngoài. 

Về trình độ, số liệu thống kê trong bảng 4.3 cho thấy nguồn nhân lực TD&KT 

dầu khí có chất lượng khá cao, có sự cải thiện trong giai đoạn vừa qua. Trong đó: 

Bảng 4.3. Thống kê trình độ của lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí  

giai đoạn 2016-2020 

Năm 

Tổng số lao 

động 

(người) 

Trên đại học 
Đại học và  

Cao đẳng 

Trung 

cấp+CNKT 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

2016 7.346 625 8,51 2.861 38,95 3.860 52,55 

2017 6.816 643 9,43 2.688 39,44 3.485 51,13 

2018 6.770 668 9,87 2.877 42,50 3.225 47,64 

2019 6.769 695 10,27 3.068 45,32 3.006 44,41 

2020 6.517 724 11,11 2.940 45,11 2.853 43,78 

TB 6.844 671 9,84 2.887 42,26 3.286 47,90 

Nguồn: [28] 

- Tỉ lệ lao động có trình độ đại học và trên đại học đều tăng, với tỷ lệ lao động 

lực trên đại học tăng mạnh từ 8,51% (năm 2016) lên 11,11% (năm 2020), trình độ đại 

học tăng từ 38,95% (năm 2016) lên 45,11% (năm 2020).  

- Công nhân kỹ thuật chiếm tỉ trọng trung bình 47,9% cả giai đoạn, giảm từ 

52,55% (năm 2016) xuống 43,9% (năm 2020). Công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí được đánh giá tổng quát so với chất lượng công nhân Việt Nam là 

có sự vượt trội về trình độ văn hóa, được đào tạo nghề bài bản, có khả năng thích ứng 

công việc, một tỉ lệ không nhỏ được đào tạo theo các chứng chỉ nghề quốc tế đặc thù 

đáp ứng các yêu cầu của các nhà thầu dầu khí ở trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, 

hạn chế ở cho lực lượng này là thể lực, trình độ ngoại ngữ nên năng lực cạnh tranh 

trên thị trường lao động dầu khí khu vực và quốc tế chưa cao. 
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4.3. Thực trạng tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai 

thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) 

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra trên trong giai đoạn qua, PVN đã thực hiện 

nhiều biện pháp, công tác về quản trị nhân lực, trong đó có các chính sách tạo động lực 

cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí như sau: 

4.3.1. Các chính sách tạo động lực chung cho người lao động của Tập đoàn Dầu 

khí quốc gia Việt Nam 

Các quyết định liên quan đến tạo động lực cho người lao động của PVN được 

xây dựng dựa trên cơ sở các văn bản pháp quy cao nhất là Luật, đến các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động, Luật dầu khí, Luật thi đua khen 

thưởng, Luật an toàn và vệ sinh lao động…được thống kê trong phụ lục 04. Vì vậy 

trong nội dung dưới đây NCS tập trung vào phân tích sâu một số văn bản thuộc về 

các Quyết định của PVN.  

a. Các chính sách về tuyển dụng và sử dụng lao động  

* Về tuyển dụng lao động 

PVN đã ban hành hành Quy chế tuyển dụng lao động [35] với quy định điều 

kiện phương thức tổ chức và quy trình tuyển dụng lao động ở Tập đoàn (bộ máy điều 

hành và các đơn vị trực thuộc). Trong đó, quy trình tuyển dụng lao động bao gồm 

xây dựng kế hoạch tuyển dụng (căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 

và nguồn nhân lực hiện tại hoặc các đơn vị xác định nhu cầu nhân lực cho năm kế 

tiếp và phải thiết lập sơ đồ bố trí nhân lực của từng đơn vị). Sơ đồ bố trí nhân lực của 

từng đơn vị phải nêu rõ yêu cầu về số lượng và chất lươngj cho từng chức danh cần 

bổ sung, đính kèm bản mô tả công việc chi tiết của tất cả các chức danh trong đơn 

vị. Trên cơ sở sơ đồ bố trí nguồn nhân lực, Tập đoàn sẽ có phương án cân đối và tái 

bố trí nguồn nhân lực nếu nguồn lực nội bộ không đáp ứng thì sẽ đề xuất kế hoạch 

thi tuyển, thực hiện công khai thông báo tuyển dụng trên trang Website của PVN 

hoặc ở các đơn vi thành viên (trong đó thông tin đầy đủ vị trí cần tuyển theo mô tả 

công việc; yêu cầu chung cho ứng viên, công khai những cơ hội cho ứng viên), các 

hướng dẫn thủ tục rất rõ ràng và đầy đủ.. Điều chú ý trong Quy chế này là các ứng 
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cử viên xuất sắc hoặc cho vị trí cạnh tranh cao trên thị trường lao động thì Tổng giám 

đốc có thể quyết định ký ngay Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trước 

khi tuyển dụng chính thức, các ứng cử viên được đào tạo hướng nghiệp, tham gia 

chương trình trợ giúp đào tạo để tạo điều kiện tiếp cận công việc thực tế tại đơn vị 

có nhu cầu tuyển dụng, đào tạo thêm về ngoại ngữ, tin học và làm việc nhóm. Kết 

quả tuyển dụng lao động của PVN giai đoạn 2016 – 2020 (bảng 4.4). 

Bảng 4.4. Thống kê số người tuyển dụng trong giai đoạn 2016-2020 

ĐVT: Người  

Các lĩnh vực Nam Nữ Tổng cộng 

I. Lĩnh vực chính 770 90 860 

Thăm dò khai thác 70 0 70 

Công nghiệp khí 100 20 120 

Công nghiệp điện 220 40 260 

Chế biến dầu khí 300 30 330 

Dịch vụ kỹ thuật 80 0 80 

II. Các đơn vị còn lại 300 50 350 

Tổng cộng 1.070 140 1.210 

Nguồn: [28] 

Qua bảng cho thấy, số lượng tuyển dụng lao động trong 5 năm qua của Tập 

đoàn là 1.210 người, bình quân 1 năm là 602 người. Trong đó, các lĩnh vực tuyển 

dụng nhiều là lĩnh vực công nghiệp điện, chế biến dầu khí, còn các lĩnh vực TD&KT 

dầu khí và dịch vụ kỹ thuật có lượng tuyển rất ít. 

Đối với lĩnh vực TD&KT dầu khí trong giai đoạn 2016-2020, do sản lượng sản 

xuất có sự suy giảm nên lao động được tuyển dụng rất ít, 70 người. Số lao động tuyển 

dụng bổ sung này ít hơn lượng lao động thôi việc vì các lý do khác nhau đã làm cho lao 

động của lĩnh vực TD&KT này giảm xuống nhiều như đã phân tích trên. 

* Về sử dụng lao động 
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Cho mỗi vị trí việc làm, người lao động làm việc trong Tập đoàn được bố trí 

theo Sơ đồ bố trí nhân lực của từng đơn vị, trong đó xây dựng và xác định nhiệm vụ 

công việc cần thực hiện của người lao động, bao gồm:  

- Xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn cần hoàn thành với tiêu chí 

CĐPTC (Cụ thể - Định lượng - Phù hợp với chức năng nhiệm vụ - Thực tế - Có thời 

hạn) (dựa trên bản mô tả công việc, phân công chi tiết công việc của người quản lý 

trực tiếp);  

- Xác định nội dung các kỹ năng công việc như kiến thức, kỹ năng chuyên môn, 

làm việc nhóm, đổi mới sáng tạo, giải quyết vấn để, lãnh đạo (dựa bản mô tả công 

việc, chức danh công việc đảm nhận).  

Với những quy định này sẽ giúp cho việc bố trí lao động chính xác, đồng thời 

đánh giá việc thực hiện công việc cho từng người lao động đảm bảo khoa học, công 

bằng và là cơ sở phát triển cho từng cá nhân. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã có quy định quản lý và sử dụng phần mềm quản lý 

nhân sự - HRM nhằm thống nhất việc quản lý, vận hành, khai thác và cập nhật thông 

tin về nhân sự nhằm tăng hiệu quả trong công tác quản lý điều hành. Xây dựng quy 

chế chuyên gia, cố vấn nhằm xác định các chức năng, nhiệm vụ của các cán bộ có 

trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao làm việc trong các lĩnh vực chính của PVN [36]. 

b. Các công tác đánh giá lao động và đãi ngộ về kinh tế của Tập đoàn  

* Về đánh giá lao động 

Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động, Tập đoàn đã 

ban hành quy chế đánh giá [37] làm căn cứ điều chỉnh vị trí công việc cho phù hợp với 

năng lực của người lao động, xem xét điều chỉnh lương, hệ số lương và phụ cấp lương. 

Theo quy chế này đã quy định mức độ đánh giá, tiêu chí đánh giá. Trong đó: 

- Xếp hạng gồm 5 mức độ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn là 

Hoàn thành xuất sắc (điểm đánh giá 5); Hoàn thành tốt (điểm đánh giá 4); Hoàn 

thành (điểm đánh giá 3); Cần hoàn thiện (điểm đánh giá 2) và Không hoàn thành 

(điểm đánh giá 1) 

- Các tiêu chí và yêu cầu: Về khối lượng, Về chất lượng; Kỹ năng và nỗ lực. 
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Việc đánh giá bao gồm cá nhân tự đánh giá và nhà quản lý trực tiếp đánh giá. 

Tuy nhiên, các tiêu chí và yêu cầu đưa ra còn mang tính chất chung, định tính nhiều. 

* Về đãi ngộ, phụ cấp cho người lao động 

- Tập đoàn ban hành quy chế quản lý lao động, tiền lương, thu nhập cho các 

đơn vị thuộc Công ty mẹ - PVN [29]. Theo quy chế này, phân phối tiền lương phải 

dựa trên giá trị cống hiến và chức danh công việc của CBCNV, không cào bằng, 

không dựa vào thâm niên công tác và phải có tác dụng động viên, khuyến khích 

những lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đảm nhận công việc phức tạp 

và quan trọng. Chính sách tiền lương phải gắn với nội dung quản lý lao động khác 

như đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, khuyến khích và phát triển nguồn nhân lực. Ví dụ, 

quy định hệ số lương chức danh chuyên gia cao hơn hệ số lương của trưởng Ban/ 

Văn phòng Tập đoàn áp dụng cho CBCNV có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, 

là chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật của Tập đoàn, 

có khả năng tư vấn chuyên môn cho Tập đoàn. 

- Chính sách đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên biệt phái làm việc tại các đơn vị, 

dự án liên doanh, liên kết với nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 

tại Việt Nam và các dự án dầu khí ở nước ngoài trong các tài liệu [40]. Trong chính 

sách này có quy định quỹ phụ cấp thu hút lao động có trình độ cao và lên đến 30% 

quỹ lương chức danh của CBCNV biệt phái làm việc cho đơn vị liên doanh. Đối với 

lao động biệt phái làm việc ở các dự án dầu khí ở nước ngoài thì lương được trả theo 

chức danh, phụ cấp xa tổ quốc, phụ cấp địa bàn (xa mạc, trên biển), phụ cấp thu hút 

lao động chất lượng cao có khả năng thay thế chuyên gia nước ngoài, đảm nhận các 

chức danh công việc quan trọng và phức tạp trong dự án. Quỹ phụ cấp thu hút lên 

đến 30% quỹ lương chức danh của người lao động biệt phái làm việc cho các dự án. 

Như vậy, Quy chế trả lương của Tập đoàn được xây dựng theo nguyên tắc căn 

cứ vào chức danh công việc và năng lực làm việc của lao động, do đó khuyến khích 

những người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đảm nhận công việc phức 

tạp và quan trọng, tránh được việc trả lương theo thâm niên công tác. Tập đoàn đã áp 
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dụng quy định về đánh giá kết quả thực hiện công việc làm căn cứ trả thưởng cho 

người lao động nhằm động viên và nâng cao hiệu quả công việc của người lao động. 

Bảng 4.5. Thống kê tình hình thu nhập bình quân của người lao động của 5 

lĩnh vực chính của PVN 

                                  ĐVT: Tr.đ/người-tháng 

TT Lĩnh vực 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Trung 

bình GĐ 

1 TD&KT dầu khí 24 23,8 22 20 23,5 22,7 

2 Công nghiệp khí 27 26 26 24,7 25,8 25,9 

3 Công nghiệp điện 16 15 14 15,5 16 15,3 

4 Chế biến dầu khí 17 18 16 17 17 17 

5 
Dịch vụ kỹ thuật 

dầu khí 
17 15,6 15 13 14,5 15,5 

 Nguồn:[3], [4] 

Trong giai đoạn 2016-2020, PVN đảm bảo 97% lao động bình quân được bố trí 

việc làm ổn định thường xuyên. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 

14-20 triệu đồng/người-tháng, thu nhập duy trì khá ổn định.  

Qua bảng số liệu phân tích cả giai đoạn 2016-2020 cho thấy, tiền lương cho lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí ở mức tương đối cao so với các ngành khác 

trong trong Tập đoàn trung bình 22,7 triệu đồng/người-tháng (riêng lao động có trình 

độ cao trong lĩnh vực này thì tiền lương có thể đạt 30 triệu đồng/người-tháng). Nếu 

tương quan so sánh thu nhập bình quân trong ngành khai thác than là 13 triệu 

đồng/người-tháng và so sánh toàn ngành khai khoáng đạt trung bình 7,4 triệu 

đồng/người-tháng thì cho thấy mức thu nhập bình quân của lao động trong ngành dầu 

khí nói chung và lĩnh vực TD&KT dầu khí là khá cao. 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi được thực hiện theo đúng quy chế và kế hoạch với 

mức trích là 3 tháng lương thực hiện [29], [38]. Quỹ khen thưởng để chi thưởng theo 

hiệu quả công việc, các ngày lễ trong năm, tặng danh hiệu, thưởng đột xuất, chi 

thưởng các đơn vị phụ thuộc, trực thuộc và ngoài cơ quan Tập đoàn.  

- Về phụ cấp ngoài phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp chức danh, PVN còn có phụ 

cấp nghề đặc thù áp dụng cho CBNV biên chế các Ban Khai thác dầu khí, Ban tìm 
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kiếm thăm dò và Quản lý hợp đồng dầu khí có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 

đảm nhận các công việc phức tạp về kỹ thuật, công nghệ của hoạt động TD&KT dầu 

khí, thuộc đối tượng cần thu hút, duy trì và khuyến khích với 2 mức là 10% và 20% 

mức lương chức danh (có tính điểm tiêu chí đánh giá theo phương pháp phân tích 

công việc). Ngoài ra, Tập đoàn còn áp dụng phụ cấp trình độ cao áp dụng cho lao 

động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, trình độ quản lý cao, có kinh 

nghiệm, đảm nhận công việc phức tạp, quan trọng và chính yếu [39]. 

- Về phúc lợi, PVN đã phối hợp Công đoàn dầu khí Việt Nam triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 07/NQ-BCH (25/02/2016) của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn 

lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” và 87% đơn vị đã 

đưa nội dung bữa ăn ca vào Thỏa ước lao động tập thể với mức ăn trung bình là 

35.000đ/người-bữa. Hầu hết các đơn vị đã có chính sách mua bổ sung bảo hiểm sức 

khỏe cho người lao động (bên cạnh bảo hiểm y tế bắt buộc), ngoài ra một số đơn vị 

có chính sách mua bảo hiểm sức khỏe cho bố mẹ, con của người lao động [3],[4]. 

c. Chính sách đào tạo và phát triển người lao động của Tập đoàn  

Các quy chế liên quan đến công tác đào tạo và phát triển đã được ban hành và 

thường xuyên điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tế như: Quy định tổ chức và quản 

lý công tác đào tạo của PVN; Quy định Quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công 

tác đào tạo của PVN; Quy định Tuyển chọn và quản lý sinh viên được PVN tài trợ 

kinh phí đào tạo [32] [33], [34]. Quy chế này nhằm xây dựng đội ngũ người lao động 

của Tập đoàn có đạo đức nghề nghiệp, đủ trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp 

vụ đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học; 

phù hợp nhiệm vụ được giao, đóng góp cho việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu và 

chiến lược phát triển của Tập đoàn. Là cơ sở định hướng phát triển nghề nghiệp, cơ 

hội thăng tiến trong tương lai. Đồng thời, Tập đoàn xây dựng môi trường học tập, 

khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động chủ động học tập, nâng cao trình 

độ, đề cao vai trò tự học tập để hoàn thành tốt công việc được giao. Để xây dựng kế 

hoạch đào tạo, Tập đoàn căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh; chiến lược đào 
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tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiêu chuẩn chức danh hoặc khung năng lực của 

từng vị trí công việc và đề xuất đào tạo của các đơn vị. 

Tập đoàn có chương trình hỗ trợ cho CBNV đào tạo theo nguyện vọng cá nhân 

với nội dung phù hợp với vị trí công tác đảm nhận hoặc liên quan đến lĩnh vực mà 

Tập đoàn đang khuyến khích phát triển thì được hỗ trợ một phần chi phí bao gồm 

các trường hợp sau: Chương trình đào tạo để thi chứng chỉ nghề nghiệp trong nước 

theo quy định pháp luật hoặc chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế; Chương trình đào tạo 

Đại học văn bằng 2, Sau đại học trong nước. Các khoản hỗ trợ bao gồm: 

- Hỗ trợ thời gian: chấp thuận nghỉ không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao 

động trong thời gian học. Cho phép nghỉ học làm việc để ôn thi và tham dự thi chứng 

chỉ nghề nghiệp (tối đa 3 ngày/kỳ thi) được hưởng nguyên lương và phụ cấp và chỉ 

được nghỉ tối đa 01 lần/năm. Cho phép tham gia khóa học trực tuyến trong giờ làm 

việc, mỗi ngày không quá 1 h, tối đa 15h. 

- Hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục, công văn giới thiệu, đăng ký thi… 

- Hỗ trợ về chi phí đào tạo: Dự thi và được cấp chứng chỉ nghề nghiệp được hỗ 

trợ 100% lệ phí thi. Cho chương trình đào tạo Đại học văn bằng 2, Sau đại học thì 

hỗ trợ không quá 70% chi phí đào tạo và được hỗ trợ thêm chi phí in ấn, mua tài liệu, 

đi thực địa, làm thí nghiệm… 

Bảng 4.6. Tổng số lượt đào tạo và kinh phí đào tạo giai đoạn 2016 - 2020 

Năm 

Số lượt 

người được 

đào tạo 

Tổng kinh 

phí đào 

tạo (tr.đ) 

Số lượt đào tạo 

bình quân mỗi 

lao động/năm 

Kinh phí đào tạo 

bình quân mỗi lao 

động /năm (trđ) 

2016 118.833 629.815 1,27 5,3 

2017 125.972 680.248 1,45 5,4 

2018 130.921 713.519 1,75 5,45 

2019 102.912 528.968 1,18 5,14 

2020 99.762 464.891 1,08 4,66 

Trung bình 115.680 603.488 1,35 5,2 

 Nguồn:[28] 
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Người lao động được cử đi học phải có nghĩa vụ làm việc cho Tập đoàn sau khi 

kết thúc khóa học. Chi phí đào tạo của khóa học trên 500 triệu đồng hoặc 20.000 đô 

la Mỹ thì thời gian làm việc nghĩa vụ 6 tháng; từ 3 tháng trở lên thì thời gian làm 

việc nghĩa vụ gấp 02 lần thời gian đào tạo. Phải thực hiện bồi hoàn chi phí đào tạo 

nếu không được cấp bằng chứng chỉ, không hoàn thành khóa học, tự ý nghỉ quá 30% 

thời lượng khóa học, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tự ý bỏ việc, bị kỷ 

luật, không trở lại làm việc... 

 Kết quả đào tạo trong giai đoạn 2016 - 2020 được tổng hợp trong bảng 4.6. 

- Về quy mô đào tạo: Tổng số lượt người được đào tạo trung bình trong giai 

đoạn là 115.680 lượt/năm và số lượt đào tạo bình quân trên mỗi lao động là 1,35 

lượt/người. 

- Về hình thức và nội dung đào tạo: Công tác đào tạo, phát triển nhân lực của 

PVN trong giai đoạn 2016 – 2020 đã được đầu tư cả về chiều sâu và chiều rộng với 

nhiều loại hình đào tạo khác nhau như: Đào tạo cơ bản, nâng cao, chuyên sâu đến 

đào tạo trình độ trên đại học (thạc sỹ, tiến sĩ). Các hình thức đào tạo cũng đa dạng 

gồm đào tạo ngắn hạn, dài hạn được tổ chức trong nước và nước ngoài, đào tạo chính 

quy dài hạn; đào tạo công nhân kỹ thuật (trung cấp nghề, cao đẳng nghề); đào tạo 

bồi dưỡng thường xuyên (đào tạo mới vào làm, đào tạo cập nhật theo chuyên đề 

chuyên môn; đào tạo ngoại ngữ và tin học…); đào tạo lấy chứng chỉ quốc tế; đào tạo 

trước khi bố trí, tuyển dụng đội ngũ vận hành các dự án trọng điểm; đào tạo vận hành 

các công trình dầu khí; đào tạo chuyên sâu, chuyên gia cho các lĩnh vực; đào tạo 

chuyển giao công nghệ, đào tạo kèm cặp tại chỗ, đào tạo qua E-learning ... 

- Về kinh phí đào tạo: Trong giai đoạn 2016-2020, trung bình của toàn Tập 

đoàn chi kinh phí đào tạo cho 1 người lao động trong 1 năm là 5,2 triệu VNĐ/người-

năm. Chi tiết chi phí đào tạo trong bảng 4.7. Theo đó,  lĩnh vực TD&KT chiếm 22% 

tổng kinh phí đào tạo toàn ngành mỗi năm, trung bình trên đầu người trong giai đoạn 

này tương ứng 7,5 triệu VNĐ/người – năm. Điều này cho thấy sự quan tâm đáng kể 

của tất cả các cấp lãnh đạo cho đào tạo, đặc biệt là cho các hoạt động cốt lõi của 

ngành, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn. 
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Bảng 4.7. Kinh phí đào tạo trung bình hàng năm cho một lao động của 5 lĩnh 

vực chính giai đoạn 2016-2020 

                                 ĐVT: Tr.VNĐ/người-năm 

Năm 

Toàn 

Tập 

đoàn 

Thăm dò 

Khai thác 

dầu khí 

Công 

nghiệp 

khí 

Công 

nghiệp 

điện 

Chế biến 

dầu khí 

Dịch vụ kỹ 

thuật dầu 

khí 

2016 5,3 8,3 7,1 4,2 5,1 4,1 

2017 5,4 8,8 6,3 4,4 4,6 3,9 

2018 5,5 7,3 6,2 4,2 4,3 3,7 

2019 5,1 6,8 6,1 4,7 4,5 3,1 

2020 4,7 6,3 5,9 5,2 4,2 2,8 

Trung bình 5,2 7,5 6,3 4,5 4,5 3,5 

Nguồn: [28] 

Trong lĩnh vực TD&KT đã triển khai chương trình đào tạo do các chuyên gia 

nước ngoài giảng dạy cho PVEP, VSP tập trung vào chuyên môn địa chất, địa vật lý, 

công nghệ mỏ, quản lý mỏ, khoan, khai thác dầu khí. Ngoài ra còn thực hiện đào tạo 

chuyên sâu theo các dự án TD&KT gồm: Nâng cao năng lực trong lĩnh vực địa chất, 

địa vật lý theo chuẩn mực khu vực/quốc tế thông qua chương trình học lý thuyết và 

thực hành trên các dự án cụ thể ở nước ngoài và Việt Nam; chương trình nâng cao 

năng lực cán bộ trong lĩnh vực quản lý mỏ, có khả năng xây dựng chiến lược phát 

triển và kế hoạch dài hạn với các mỏ dầu đã được thẩm lượng; khóa đào tạo của Nhật 

Bản về chuyên sâu khoan dầu khí (thiết kế giếng khoa, công nghệ khoan). Các công 

ty ENI, Idmitsu, JOGMEC, GE Oil and Gas, KNO… là những đối tác đóng góp 

nhiều cho đào tạo cán bộ khâu đầu. Các chương trình được tài trợ phần lớn là chuyên 

sâu, để đón đầu, hoặc giải quyết các yêu cầu thực tiễn, đã đóng góp phần nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực của PVN. Các hình thức đào tạo với đối tác được thực 

hiện theo các dự án đào tạo chuyên sâu TD&KT dầu khí theo chuẩn mực khu vực và 

quốc tế thông qua các chương trình học lý thuyết và thực hành trên dự án cụ thể, 

hoặc lĩnh vực quản lý mỏ (khả năng xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch dài 

hạn các mỏ dầu đã được thẩm định). 
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Song song với công tác đào tạo, PVN xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp 

cho nhân viên, quy hoạch cán bộ quản lý, bổ nhiệm/đề bạt cán bộ quản lý/lãnh đạo 

đã tương đối gắn liền với năng lực và mức độ hoàn thành những chỉ tiêu của hoạt 

động SXKD. Các đơn vị trong Tập đoàn đều xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý và 

được rà soát định kỳ 2 năm/lần. Nhiều đơn vị đã xây dựng quy định về tiêu chuẩn 

chức danh cho các vị trí công việc làm cơ sở cho cán bộ, nhân viên phấn đấu và có 

kế hoạch phát triển nghề nghiệp của cá nhân. Các đơn vị trong Tập đoàn đã xây dựng 

hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá cùng kế hoạch phát triển đội ngũ chuyên gia 

chuyên ngành cho đơn vị mình. 

d. Các khuyến khích tạo động lực phi tài chính 

Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, PVN thường xuyên chủ động, 

động viên người lao động hăng say lao động, hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các 

phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua an toàn lao động, thi đua 

trên các dự án/công trình trọng điểm và nhiều phong trào thi đua khác theo chuyên 

đề đặc thù của Tập đoàn và của từng đơn vị [30] nhằm khơi dậy tinh thần phát huy 

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng trong sản xuất đạt được hiệu quả cao, mang lại 

giá trị lợi ích kinh tế lớn cho Tập đoàn.  

Trong giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn phát động phong trào thi đua lao động 

sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với hàng ngàn đề tài, sáng kiến, giải 

pháp mang lại giá trị làm lợi hàng chục ngàn tỷ đồng và các lợi ích xã hội khác, đã 

có 207 cá nhân được tặng Bằng khen Lao động sáng tạo trong 5 năm với số tiền 

thưởng do Tổng Liên đoàn lao động thưởng là 271,7 triệu đồng. Phong trào thi đua 

trên các dự án/công trình trọng điểm giai 2015-2020 với khẩu hiệu “Vinh quang 

thuộc về những người đúng hẹn” những công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, 

đảm bảo chất lượng đã khơi dậy lòng yêu nghề, sự lao động sáng tạo, sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, đem lại lợi ích kinh tế 

với 210 tập thể và 734 cá nhân được bằng khen và số tiền thưởng là 1.360 triệu đồng. 

Các phong trào thi đua này đã tạo động lực mạnh mẽ để người lao động Dầu khí luôn 
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nỗ lực phấn đấu hết mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để quyết tâm hoàn 

thành mọi nhiệm vụ [3], [4].  

Công tác tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến các danh hiệu tiêu biểu từ 

Hội thi Tay nghề Dầu khí, Hội thi Sáng tạo Dầu khí, Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi 

được tổ chức 2 năm một lần giúp Tập đoàn phát hiện nhiều cá nhân có tay nghề cao 

được lựa chọn tham gia Hội thi tay nghề toàn quốc và khu vực Đông Nam Á. 

Bên cạnh đó, PVN đã xây dựng “Cẩm nang Văn hóa Dầu khí” [31] và đang chủ 

trương “Tái tạo Văn hóa Petrovietnam” [32] nhằm hướng đến việc toàn thể cán bộ, 

công nhân viên trong Tập đoàn hiểu rõ vai trò của Văn hóa doanh nghiệp trong sự 

phát triển bền vững của Tập đoàn. Xây dựng văn hóa nền tảng vững chắc cho văn 

hóa Petrovietnam. Là cơ sở gắn kết các thế hệ người lao động Dầu khí, xây dựng văn 

hóa mang bản sắc Petrovietnam trong thời kỳ mới “Khát vọng-Trí tuệ- Chuyên 

nghiệp- Nghĩa tình”.  

Phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, PVN 

đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại khu vực phía Nam, 

phía Bắc và miền Trung, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm nâng cao đời sống 

tinh thần, tăng cường thể lực, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

tạo ra môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, gắn kết. 

e. Các công tác về môi trường làm việc  

Với đặc thù là ngành kỹ thuật công nghệ hiện đại nên người lao động được làm 

việc trong điều kiện môi trường được đảm bảo bằng hệ thống quản lý chất lượng tiêu 

chuẩn cao.  

Công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe môi trường trong Tập đoàn 

luôn được kiểm soát tốt, ít xảy ra các sự cố mất an toàn và giảm thiếu tối đa các yếu 

tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao. Giai đoạn 2015-2020, PVN đã cải thiện môi 

trường, điều kiện làm việc với tần suất tai nạn lao động tính trên số giờ làm việc của 

Tập đoàn luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của ngành Công Thương, 

không có sự cố cháy nổ nghiêm trọng [3],[4]. Riêng những lao động làm việc trên 

các dự án công trình trên biển, giàn khoan, tàu biển, dự án nước ngoài, công trình dự 
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án trọng điểm dầu khí, các công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm luôn 

được kiểm soát chặt chẽ cùng với chế độ chính sách đảm bảo theo quy định. 

Các đơn vị thành viên thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý. 

Tập đoàn cũng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu an toàn sức khỏe môi trường 

(ATSKMT) đáp ứng các yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước, yêu cầu quản 

lý của Tập đoàn. Đồng thời Tập đoàn phối hợp với cục phòng cháy chữa cháy 

(PCCC), Cục kỹ thuật an toàn và môi trường (AT&MT) công nghiệp, công đoàn 

ngành kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề góp phần tích cực vào việc đảm bảo an 

toàn trong sản xuất kinh doanh và nâng cao ý thức người lao động. Công tác ứng cứu 

khẩn cấp, ứng phó dầu tràn và tìm kiếm cứu nạn được Tập đoàn thực hiện tốt, duy 

trì chế độ trực 24/24 giờ tại Văn phòng trực ứng cứu các tình huống khẩn cấp và ứng 

phó dầu tràn của Tập đoàn và các đơn vị có nhiều rủi ro. 

Cùng với sự tư vấn của các tổ chức quốc tế (PSA, NCA, KLIF), Tập đoàn đã 

không ngừng trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng và 

hoàn thiện các tài liệu pháp luật về quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, ứng phó 

sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người, môi trường và 

tài sản trong toàn bộ hoạt động dầu khí đảm bảo đạt các yêu cầu của công nghiệp 

dầu khí quốc tế và có 20 đơn vị cơ sở có Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe, môi 

trường được các công ty độc lập đánh giá và cấp chứng chỉ quốc tế với các tiêu chuẩn 

OHSAS 18001, ISO 14001 và ISO 9001[3],[4]. 

f. Công tác tuyên truyền, tư vấn, giải quyết thắc mắc 

Công tác thực hiện pháp luật lao động đã được Tập đoàn quan tâm và đổi mới, 

Công đoàn Dầu khí và các cấp công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đã 

quan tâm giải đáp, các kiến nghị giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Công tác tư vấn pháp 

luật cho người lao động theo từng lĩnh vực như công tác công đoàn, lao động, tiền 

lương, khen thưởng, bảo hiểm, kiểm tra giám sát, khiếu nại, tố cáo, an toàn, vệ sinh 

lao động…và kết quả giai đoạn 2015-2020 đã tư vấn trực tiếp 7.637 cuộc, tư vấn qua 

điện thoại là 8.327 cuộc, tư vấn qua email là 6.289 cuộc. Các văn bản tài liệu pháp 

luật đã cung cấp là 13.788 quyển, các câu hỏi/tình huống pháp luật được đăng trên 
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Tư vấn pháp luật của tạp chí Công đoàn Dầu khí là 1.305 câu và đăng trên Website 

là 1.280 câu [3], [4]. 

Thông qua Công đoàn Dầu khí đã đầu tư, xây dựng nội dung, hình thức tờ thông 

tin Công đoàn Dầu khí, trang điện tử công đoàn Dầu khí nhằm thống nhất chuyển tải 

những thông tin cần thiết tới đoàn viên, người lao động, đồng thời tăng cường tuyên 

truyền, vận động người lao động chấp hành chủ trương của Đảng; chính sách pháp 

luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Tập đoàn. 

Ngoài ra, theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy 

chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, PVN đã xây dựng ở tất cả các đơn vị và công 

khai thông qua tại Hội nghị người lao động. Việc xây dựng các nội quy, quy chế, 

quy định liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động. Đồng thời, 

Tập đoàn đã chủ động phối hợp cùng với các cấp công đoàn, các lãnh đạo đơn vị tổ 

chức đối thoại với đại diện tập thể người lao động định kỳ nhằm nắm bắt thông tin 

hai chiều, tạo sự gắn bó giữa người sử dụng lao động và người lao động, nhằm nắm 

bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, chia sẻ những khó khăn vướng mắc của 

ngưởi lao động thông qua đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội của Công đoàn PVN. 

4.3.2. Các chính sách tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và 

khai thác dầu khí của các đơn vị trực tiếp thăm dò và khai thác dầu khí 

a. Liên doanh Việt -Nga (VSP) 

Ngoài những quy định về quyền hạn chế độ về tiền lương, thưởng, phúc lợi, 

điều kiện làm việc, bảo hộ lao động, các chế độ khác và nghĩa vụ của CBCNV chung 

của Tập đoàn thì VSP [21] có thêm một số quy định sau: 

*Về tuyển dụng lao động: 

 VSP quy định công dân CHXHCN Việt Nam được ưu tiên tuyển dụng vào làm 

việc và phân bổ chức danh lãnh đạo do chuyên viên hai phía đảm nhận được thực 

hiện theo Nghị quyết của Hội đồng VSP. Hợp đồng lao động do VSP ký kết tiếp 

nhận người lao động làm việc có thời hạn 36 tháng và được ký kết hợp đồng lao động 

mới phải được đánh giá trình độ chuyên môn và sức khỏe.  

*Về sử dụng lao động:  
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VSP ban hành quy chế quản lý cán bộ nhằm phân cấp quản lý, quy hoạch, đánh 

giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, từ chức, thuyển chuyên, 

biệt phái…được thực hiện công khai, minh bạch [27]. 

Người lao động được bảo lưu thâm niên công tác trong khi được biệt phái đến 

làm việc tại các tổ chức khác, được quyền trình bày các vấn đề về điều kiện lao động 

và đời sống với lãnh đạo VSP. Đồng thời có quyền khiếu nại để được giải quyết 

những vi phạm về nghĩa vụ hoặc quyền lợi hợp pháp của người lao động. 

*Về quy chế tiền lương, tiền thưởng: 

Trong quy chế tiền lương có quy định tiền lương chức danh được trả cho người 

lao động dựa trên nhu cầu công việc, trình độ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm 

công tác phù hợp với chức danh họ đảm nhận theo định biên của VSP. Ví dụ: Lương 

chức danh công nhân kỹ thuật khoan bậc 5/6 là 660USD/tháng; kỹ sư bậc 5 là 

570USD/tháng 

Tiền thưởng dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy chế 

thưởng [21]. 

- Quỹ thưởng được hình thành từ: kinh phí từ doanh thu bán dầu để lại (tính 

theo định mức 19% quỹ lương chức danh) và phân bổ thưởng thường xuyên theo kết 

quả công tháng tháng 14% (thưởng tháng 12%, quỹ Tổng giám đốc 2%); phân bổ 

thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất 5%. Nguồn trích từ lợi nhuận sau thuế thu được 

do làm dịch vụ bên ngoài. Định mức thưởng tháng của các đơn vị trực thuộc VSP là 

12% quỹ lương chức danh làm việc thực tế; phụ thuộc việc hoàn thành kế hoạch khai 

thác dầu của VSP và không hoàn thành phải có giải trình nếu không đơn vị sẽ bị trừ 

thưởng ở mức cao nhất. Trong trường hợp hoàn thành kế hoạch khai thác dầu trong 

tháng thì mức thưởng là 100% định mức quy định còn không hoàn thành thì bị trừ 

theo mức quy định. 

Cho lãnh đạo các phòng, ban, xưởng, phân xưởng, các công trình biển, các phương 

tiện nổi …của các đơn vị trực thuộc, mức thưởng hàng tháng được tính như sau: 

Tổng mức thưởng trong tháng = lương chức danh cho thời gian 

LVTT*12%* Hệ số hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất trong tháng báo cáo 
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- Thưởng từ Qũy giám đốc: Thưởng cho CBCNV khi thực hiện nhiệm vụ quan 

trọng; thưởng đạt các thành tích đột xuất trong công việc. 

- Thưởng từ Quỹ tổng giám đốc: Thưởng cho CBCNV đạt thành tích thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất giúp tăng hiệu quả, năng lực sản xuất; thưởng thực hiện các nhiệm 

vụ đặc biệt quan trọng... 

- Quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất năm (lương tháng 13): Thưởng 

hoàn thành kế hoạch sản xuất năm với điều kiện hoàn thành kế hoạch khai thác dầu. 

Tiền thưởng = LCDTtnam/12*C1*C2*C3 

Trong đó: 

LCDTtnam: Tổng lương chức danh của CBCNV theo quy định cho giai đoạn làm 

việc theo lịch trong năm báo cáo 

C1 : Hệ số thưởng hoàn thành kế hoạch năm chung cho cả VSP 

C2: Hệ số thưởng hoàn thành kế hoạch năm của đơn vị  

C3: Hệ số thưởng của riêng CBCNV do lãnh đạo trực tiếp xác định hoặc có thể 

bị cắt giảm do hành vi vi phạm kỉ luật 

- Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu hoặc 

sản lượng khai thác dầu thô) tính như tính với hoàn thành kế hoạch với chỉ tiêu vượt 

mức kế hoạch. 

*Về chế độ phụ cấp và đãi ngộ vật chất khác: 

Phụ cấp làm việc trên các công trình biển (phụ cấp biển) là 40 USD/người/ngày-

đêm, được tính thêm phụ cấp 1 ngày nếu đi và về bằng trực thăng và 1,5 ngày nếu đi 

bằng trực thăng và về bằng tàu VSP Express hoặc ngược lại hoặc cả đi cả về bằng 

tàu. Người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm được 

ưu đãi và trợ cấp theo quy chế do Tổng giám đốc phê duyệt dựa trên Bộ luật Lao 

động Việt Nam. Ngoài ra còn có các phụ cấp làm đêm, làm thêm do Bộ luật Lao 

động Việt Nam quy định. Phụ cấp đặc thù ngành nghề (phụ cấp xa tổ quốc) là 90% 

lương chức danh. 

Các chế độ khác được áp dụng VSP gồm: Ăn trưa 5 USD người-ngày; tiền ăn 

và ở trên công trình biển 30,37 USD/ngày-đêm, bảo hiểm (bảo hiểm tai nạn lao động, 
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bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp), chăm sóc sức khỏe theo quy theo Luật 

pháp Việt Nam và Nghị quyết Hội đồng. Bảo hiểm con người theo các chương trình 

bảo hiểm gồm 3 mức: chương trình 1 là 1.085,3 USD/người-năm; chương trình 2 là 

813,39 USD/người-năm; chương trình 3 là 311,88 USD/người-năm.  

Công ty có quy định thống nhất trong tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc và 

trợ cấp bổ sung dựa trên tiền lương chức danh của 6 tháng liền kề để tính trợ cấp và 

các khoản phụ cấp xa Tổ quốc, phụ cấp tính theo phần trăm lương chức danh [72]. 

Quà lễ tết, thưởng đột xuất cho người lao động nhân các sự kiện, hỗ trợ tiền 

trang phục, chăm sóc sức khỏe tại trung tâm y tế của Liên doanh. 

Người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, năng động, sáng tạo trong công 

việc, tăng năng suất lao động và có thành tích đặc biệt, đột xuất, có thời gian làm 

việc lâu dài tại VSP được khen thưởng với các hình thức: Tặng quà lưu niệm; Tuyên 

dương; Thưởng bằng tiền; Tặng bằng khen. Nếu CBCNV vi phạm kỷ luật lao động 

sẽ có những hình thức kỷ luật như khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không 

quá 6 tháng, cách chức, sa thải. 

*Về môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp: 

Công ty tổ chức tốt công tác đối thoại định kỳ tại nơi làm việc với nhiều hình 

thức được đổi mới; khuyến khích CBCNV tham gia hoạt động sáng kiến, sáng chế, 

tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Đồng thời, tuyên 

truyền, vận động CBCNV thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước 

và đơn vị. 

Với đặc thù hoạt động của VSP là TD&KT dầu khí biển nên công tác An toàn 

sản xuất, Sức khỏe và Bảo vệ môi trường (ATSKMT) được xác định là yếu tố nền 

tảng, quan trọng hàng đầu để đảm bảo phát triển bền vững. VSP ban hành “Nội quy 

lao động” đảm bảo thực hiện những quy định theo Bộ luật lao động, nội quy nội bộ 

của VSP về quyền và nghĩa vụ của VSP, của người lao động [73]. Chính vì vậy, VSP 

đã liên tục hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực hoạt động, mô hình hóa Hệ 

thống quản lý với nhiều tính năng vượt trội nhằm tuân thủ quy định của Pháp luật 

Việt Nam, quy chế và các hiệp định Quốc tế về An toàn, Sức khỏe và Môi trường. 
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Hoạt động đào tạo chuyên về An toàn được chú trọng như đào tạo theo Thông tư 

27/2013 của Bộ Lao động-Thương binh - Xã hội, đào tạo T-BOSIET theo tiêu chuẩn 

OPITO, đào tạo An toàn chống phun, An toàn khí, đội xuồng cứu sinh, Đội ứng cứu 

sự cố công tác khoan theo tiêu chuẩn IWCF, chữa cháy cứu người hoặc ứng phó tràn 

dầu, hóa chất… 

Hiện nay, VSP đã triển khai xây dựng và áp dụng các Hệ thống quản lý chất 

lượng theo ISO 9001, An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001 và Bảo vệ 

môi trường theo ISO 14001. 

b. Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) 

Ngoài những quy định về quyền hạn chế độ về tiền lương, thưởng, phúc lợi, 

điều kiện làm việc, bảo hộ lao động, các chế độ khác và nghĩa vụ của CBCNV chung 

của Tập đoàn thì chính sách phúc lợi xã hội và lao động tiền lương của PVEP được 

xây dựng theo phương châm nhằm biến nguồn nhân lực thành lợi thế cạnh tranh 

chiến lược và đóng vai trò quyết dịnh định trong việc hoàn thành các mục tiêu phát 

triển của Tổng công ty. Theo đó: 

*Về công tác tuyển dụng: 

 Công tác tuyển dụng của PVEP dựa trên thành tích, khả năng, tài năng, kinh 

nghiệm và ưu tiên hàng đầu là lao động có trình độ cao trong lĩnh vực TD&KT thác 

dầu khí. Nhằm đảm bảo thu hút lao động về mặt số lượng và chất lượng, PVEP đã 

ban hành Quy chế tuyển dụng lao động (Quyết định số 1049/QĐ-TDKT-HĐTV [49]) 

với đầy đủ các nội dung từ quy định chung về đối tượng và phạm vi áp dụng, Hội 

đồng thi tuyển, tuyển dụng; Quy trình tuyển dụng. 

*Về sử dụng lao động: 

PVEP đã xây dựng tiêu chuẩn chức danh, đảm bảo hướng dẫn thống nhất cách 

xác định các mục tiêu nhiệm vụ công việc cần hoàn thành của người lao động (Quy 

trình đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, Quyết định số 1598/QĐ-TDKT [57] và 

các hướng dẫn [59], [60], [61]) làm cơ sở trả lương theo mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ và trả thưởng. Theo chính sách nhân viên [42] được ban hành đã quy định quyền 

hạn và nghĩa vụ của người lao động, thuyên chuyển, điều động trong thời gian công 
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tác. Đồng thời xây dựng thỏa ước lao động tập thể 2019-2021 đảm bảo duy trì mối 

quan hệ giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động [45]. 

*Về công tác đào tạo và phát triển nhân lực:  

- Người lao động tham gia khóa học được hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa 

vụ, trách nhiệm quy định của PVEP. CBCNV được cử đi đào tạo có trách nhiệm 

hoàn thành tốt chương trình đào tạo đạt thành tích xuất sắc, được khen thưởng và là 

cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vu, xét thưởng, tăng lương, đề bạt, bổ 

nhiệm...CBCNV được cử đi đào tạo bằng kinh phí của Công ty hoặc kinh phí khác 

nhưng được tạo điều kiện về thời gian, công việc và phải cam kết với công ty theo 

thời hạn, phải bồi hoàn một phần hoặc toàn bộ chi phí đào tạo (Quyết định số 

587/QĐ-TDKT, Quy chế đào tạo và Quy trình đào tạo [54]). 

- Dựa trên các tiêu chuẩn chức danh PVEP xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát 

triển nhân lực theo tiêu chuẩn dầu khí quốc tế (Quyết định số 697/QĐ-TDTK về Quy 

định hệ thống các chức danh kỹ sư/chuyên viên, quản lý [55]) và đồng thời xây dựng, 

đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch phát triển cá nhân của CBCNV (Quyết định 

số 1616/QĐ-TDKT [57]). 

- Đối với CBNV biệt phái của PVEP làm việc tại các Dự án dầu khí trong nước 

được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tay nghề phù hợp để nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp theo yêu cầu công việc và phù hợp với định 

hướng phát triển nghề nghiệp của cá nhân. Đối tượng lao động này có chế độ đi công 

tác và đào tạo tại Việt Nam hoặc nước ngoài tùy theo thời gian công tác và đào tạo. 

Ví dụ: định mức nơi ở khi công tác và đào tạo tại Việt Nam trên 1 tháng cho chức 

danh Trưởng giàn hoặc Kỹ sư chính là 18,5 triệu đồng/người-tháng (Quyết định 

319/QĐ-TDKT [48]). 

* Về chế độ tiền lương và phụ cấp: 

- Chế độ tiền lương của PVEP luôn được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện bảo 

đảm công bằng, công khai, minh bạch, khuyến khích người có trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật và năng suất lao động cao (Quyết định số 701/QĐ-TDKT về Quy chế trả 

lương cho CBCNV của PVEP [44] và quyết định 478/QĐ-TDKT về Hệ thống thang 
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bảng lương, phụ cấp lương cơ bản, hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ xếp 

lương, chế độ nâng lương, nâng ngạch lương cơ bản [53], Quyết định 853/QĐ-TDKT 

về Quy định hướng dẫn thực hiện trả lương theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trả 

thưởng từ quỹ khen thưởng của PVEP [56]). Tiền lương được trả hàng tháng bao 

gồm lương cơ bản, lương chức danh và phụ cấp lương. 

- Ngoài các chế độ phụ cấp như phụ cấp chức vụ, phụ cấp cán bộ kiêm nhiệm, 

phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung… thì PVEP còn có phụ cấp 

thăm dò khai thác dầu khí (Exploration & Production- E&P) trả cho CBCNV theo 

mức độ liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành E&P của công việc mà cá nhân đang 

đảm nhiệm. Phụ cấp E&P được xác định trên cơ sở hệ số phụ cấp và Đơn giá của 

một hệ số phụ cấp (Đơn giá E&P) do Tổng công ty quyết định trên cơ sở hiệu quả 

sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ (phụ lục 05). 

- PVEP xây dựng Chính sách Nhân viên của công ty Điều hành Thăm dò khai 

thác dầu khí trong nước (Quyết định 592/QĐ-TDKT [42]): Lương, thưởng và phụ 

cấp theo lương và các khoản phụ cấp khác của CBCNV được Công ty chi trả trực 

tiếp theo quy định Chính sách nhân viên. Bảng lương chức danh CBCNV theo quyết 

định 1465/QĐ-TDKT về lương chức danh thực trả và phụ cấp thu hút cho CBNV 

biệt phái làm việc tại dự án trong nước, ngoài nước [50]). Ví dụ: Một công nhân kỹ 

thuật trực tiếp sản xuất bậc 4 có lương chức danh là 20 triệu đồng/tháng. CBNV biệt 

phái làm việc tại các dự án trong nước thì mức lương được xác định căn cứ vào chức 

danh công việc, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm (Quyết định 319/QĐ-

TDKT [48]). Ví dụ: Một kỹ sư bậc 4 có mức lương 2.200 USD/tháng.  

Phụ cấp cho 2 trường hợp này gồm phụ cấp phương tiện đi lại (làm việc thường 

xuyên trên các công trình biển) được thanh toán chi phí đi lại khi đổi ca như ở thành 

phố Vũng Tàu thì theo hóa đơn thực tế không quá 350.000đồng/ngày, nếu ở tỉnh 

khác thì không quá 1.400.000 đồng/ngày. Phụ cấp đi biển với mức 1.200.000 

đồng/ngày-đêm. Phụ cấp thút lao động trình độ cao (giàn trưởng, giàn phó, quản đốc, 

giám sát, đốc công) không vượt quá 30% mức lương chức danh. Phụ cấp trang phục 
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với mức 7 triệu đồng/người-năm (Quyết định 319/QĐ-TDKT [48] và Quyết định 

592/QĐ-TDKT [42]). 

* Về công tác thi đua khen thưởng:  

PVEP đã ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng cho các cá nhân, tập thể ở 

trong nước và nước ngoài đã đạt thành tích cao hoặc có cống hiến đóng góp tích cực 

và hiệu quả cho quá trình xây dựng và phát triển PVEP (Quyết định số 137/QĐ-

TDKT về Quy chế Thi đua-khen thưởng [46], Quyết định 1685/QĐ-TDKT về Quy 

chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng và phúc lợi [52]).  

Đối với CBNV biệt phái làm việc tại các dự án dầu khí trong và ngoài nước có 

quy chế khen thưởng riêng (Quyết định 126/QĐ-TDKT [58]) nhằm đảm bảo khuyến 

khích người lao động có chuyên môn, kỹ thuật và có năng suất lao động cao. Ngoài 

các danh hiệu, hình thức khen thưởng thành tích thi đua thì hình thức thưởng khác 

theo Chính sách nhân viên được áp dụng: 

+ Thưởng thường xuyên hàng năm: tối đa một tháng tiền lương chức danh thực 

trả chia làm hai lần. 

+ Thưởng kết quả công tác năm: phụ thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của đơn vị/ dự án của từng cá nhân. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị căn cứ 

vào kết quả đánh giá thực hiện dự án theo các chỉ số đánh giá thực hiện công việc 

(KPI), cam kết thực hiện và yêu cầu nhiệm vụ. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ cá nhân 

phụ thuộc vào kết quả đánh giá của lãnh đạo theo tháng, quý, năm (Quyết định 

1598/QĐ-TDKT - Quy trình đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ [51]). 

+ Thưởng thành tích đột xuất: cống hiến, đóng góp có giá trị lớn cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Đơn vị/dự án, hoàn thành nhiệm vụ 

trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phức tạp, nguy hiểm; những phát minh sáng chế, 

sáng kiến, giải pháp đặc biệt... 

+ Thưởng nhân các sự kiện dầu khí đặc biệt: Phát hiện dầu khí, tuyên bố phát 

hiện thương mại dầu khí, bắt đầu khai thác, đạt mốc quan trọng về sản lượng khai 

thác dầu khí… 
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Ngoài ra, PVEP cũng thực hiện quy trình xử lý vi phạm kỷ luật lao động nhằm 

tạo điều kiện người lao động tìm hiểu, tuân thủ kỷ luật lao động chung, cách thức 

phản hồi ý kiến, cơ hội khắc phục vấn đề, tăng hiệu suất làm việc, đồng thời đảm bảo 

sự công bằng cho người lao động (Quyết định 1708/QĐ-TDKT [43]). 

* Về các chế độ phúc lợi khác:  

 PVEP có chế độ phúc lợi hỗ trợ nghỉ phép năm; bảo hiểm con người kết hợp 

(hưởng quyền lợi về bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm trợ cấp phẫu thuật và nằm viện, bảo 

hiểm sinh mạng với mức bồi thường 900 triệu đồng); chăm sóc y tế; các chế độ ốm 

đau dài ngày, tang gia, kết hôn, sinh con, sinh nhật, ngày quốc tế thiếu nhi, ngày quốc 

tế phụ nữ, ngày truyền thống PVEP. Hỗ trợ và đảm bảo ăn sáng, trưa, ăn ca tại nợi 

làm việc, hỗ trợ trang phục làm việc, kinh phí tham quan du lịch. Ngoài ra, hỗ trợ 

học phí, trợ cấp giáo dục cho con người lao động; hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng nhà 

cửa cho lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.v.v [45]. 

* Về xây dựng môi trường làm việc:  

 PVEP cam kết tạo ra và duy trì một môi trường làm việc tôn trọng, chuyên 

nghiệp và mọi nỗ lực, cống hiến đều được ghi nhận, đánh giá xứng đáng đó là xây 

dựng thỏa ước lao động tập thể (Quyết định số 362/TDKT-TULĐTT, ngày 

28/2/2019, “Thỏa ước lao động tập thể 2019-2021” [45]; Quy chế thực hiện dân chủ 

cơ sở (Quyết định số 268/QĐ-TDKT [47]); Xây dựng văn hóa doanh nghiệp PVEP 

theo hướng xây dựng môi trường lao động minh bạch, dân chủ, chuyên nghiệp và 

giàu bản sắc. 

Tóm lại, qua nghiên cứu chính sách tạo động lực cho người lao động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí ở hai đơn vị là VSP có (vốn nước ngoài và lao động nước ngoài) 

và PVEP (vốn nhà nước) cho thấy về cơ bản có sự tương đồng các chính sách thực 

hiện với người lao động vì đều phải tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam và 

theo điều lệ hoạt động của PVN. Có sự khác biệt trong các chính sách tạo động lực 

cho người lao động là khoản phụ cấp xa Tổ quốc (áp dụng trong VSP); chính sách 

đề bạt lãnh đạo quản lý là phải gồm cả 2 bên tham gia trong VSP; trong khi đó PVEP 
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có hệ số phụ cấp thăm dò khai thác dầu khí áp dụng riêng cho lao động làm việc liên 

quan đến TD&KT. 

Bảng 4.8. Tóm tắt các chính sách tạo động lực cho người lao động trong 

 lĩnh vực TD&KT dầu khí 

T

T 

Các 

chính 

sách 

Nội dung 

1 

Tuyển 

dụng và 

sử dụng 

lao động 

- Ứng cử viên xuất sắc hoặc đối với vị trí cạnh tranh cao trên thị 

trường lao động thì lãnh đạo quyết định ký ngay Hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn. 

- Trường hợp chỉ xét tuyển: Nhân sự có trình độ chuyên môn sâu, 

đặc thù, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc đáp cho chức danh từ 

Kỹ sư chính/Chuyên viên chính trở lên của Công ty 

- Bổ sung lao động ưu tiên điều động nội bộ trước sau đó mới tuyển 

dụng từ nguồn bên ngoài 

- Lao động thuyên chuyển địa bàn làm việc với chức danh như 

trưởng/phó giàn, quản đốc, trưởng/phó phòng thì được hỗ trợ thuê 

nhà không quá 16 triệu đồng (trong 36 tháng) 

- Tập đoàn có chính sách riêng CBNV biệt phái làm việc tại dự án 

dầu khí trong nước và nước ngoài. 

- Tập đoàn có quy chế chuyên gia, cố vấn (là cán bộ hoặc cán bộ đã 

nghỉ hưu có trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín trong 

ngành DK) 

2 

Đánh 

giá thực 

hiện 

công 

việc và 

đãi ngộ 

kinh tế 

- Đánh giá thực hiện công việc: làm căn cứ điều chỉnh vị trí việc 

làm phù hợp với năng lực của NLĐ và điều chỉnh lương, hệ số 

lương, phụ cấp lương. 

- Về chính sách tiền lương: Lương chức danh ưu đãi lao động có 

trình độ cao về các chuyên ngành kỹ thuật, nghiệp vụ đặc thù ngành 

nghề, mức độ phức tạp của chức danh đảm nhận, hiệu quả công việc, 

trình độ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc. 

(Lương chức danh CBCNV làm việc lại Công ty điều hành TDKT 

dầu khí trong nước, Lương chức danh CBCNV biệt phái làm việc 

dự án dầu khí trong nước và nước ngoài) 

- Khen thưởng, phúc lợi: chi thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng 

kết quả công tác năm, thưởng thành tích đột xuất, thưởng sự kiện 

dầu khí đặc biệt. 

- Phụ cấp: Phụ cấp thu hút lao động có trình độ làm việc tại các công 

trình dầu khí trên biển như Giàn trưởng, giàn phó, quản đốc, giám 



109 

 

sát, đốc công và các đối tượng theo mức độ cạnh tranh nhân sự trên 

địa bàn 

+ Phụ cấp TDKT dầu khí (E&P): phụ cấp liên quan lĩnh vực chuyên 

ngành 

+ Phụ cấp khuyến khích: Áp dụng CBNV có trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật thuộc nhóm 5 (chuyên viên, kỹ sư, chuyên viên chính, kỹ 

sư chính) và lương chức danh (LCD) từ bậc 7 nhằm khuyến khích, 

duy trì làm việc: với mức 5% và 10% mức LCD 

3 

Chính 

sách đào 

tạo và 

phát 

triển 

nhân lực 

- Chương trình đào tạo khuyến khích theo kế hoạch phát triển cá 

nhân cao hơn tiêu chuẩn chức danh đảm nhận. 

- Ưu tiên khóa học về chuyên ngành dầu khí tại các nước Đông Nam 

Á và các nước ngoài khu vực đối với CBCNV trong diện quy hoạch 

chuyên viên chính/ kỹ sư chính, cán bộ phụ trách về kỹ thuật tại 

Ban, đơn vị và trình độ tiếng Anh là 6,5 điểm IELTS. 

- Sử dụng các chuyên viên/Kỹ sư có trình độ chuyên môn, giàu kinh 

nghiệm thực tế làm giảng viên/ giảng viên chính trong công tác đào 

tạo nội bộ, có bậc lương chức danh từ 5/12 

4 

Môi 

trường 

làm việc 

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Pháp luật Việt Nam, của PVN 

về nội quy lao động; các quy chế và các Hiệp định quốc tế về An 

toàn, Sức khỏe, Môi trường. 

- Hợp tác với các tổ chức quốc tế về tư vấn xây dựng hệ thống quản 

lý an toàn sức khỏe, môi trường và được đánh giá, cấp chứng chỉ 

quốc tế theo tiêu chuẩn OHSAS 18001, ISO 14001 và ISO 9001 

- Ban hành “Cẩm nang Văn hóa Dầu khí” và triển khai chủ trương 

“Tái tạo Văn hóa Petrovietnam” 

5 

Công 

tác 

tuyên 

truyền, 

giáo dục 

- Xây dựng hệ thống thông tin công đoàn Dầu khí với nội dung đa 

dạng, đổi mới, truyền tải thông tin thiết thực. 

- Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc một 

cách chủ động, sáng tạo, tạo sự gắn kết giữa người sử dụng lao động 

và người lao động. 

- Phát động các phòng trào thi đua lao động, sáng tạo, phát huy sáng 

kiến đã khơi gợi lòng yêu nghề, tạo động lực vượt qua khó khăn 

thách thức trong TD&KT dầu khí. 

 

4.3.3. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tạo động lực cho người lao động 

trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí 

Từ nghiên cứu cơ sở lý luận, mô hình nghiên cứu lý thuyết ở chương 2 và 3, 

NCS đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố/chính sách tạo động lực cho người lao động 
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trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN qua việc đo lường các yếu tố bằng phương 

pháp nghiên cứu tài liệu sơ cấp. 

4.3.3.1. Kết quả phân tích độ tin cậy của của thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s 

Alpha lần 1 

Kết quả phân tích độ tin cậy qua tính toán cho thấy, hệ số Cronbach’s Alpha của 

các biến đều đạt yêu cầu là lớn hơn 0,6 (trong đó thấp nhất là 0,61 và cao nhất là 

0,943). Riêng biến “Yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng” có 2 chỉ báo bị loại 

bỏ do không thỏa mãn yêu cầu do hệ số tương quan biến-tổng của các biến nhỏ hơn 

0,3 là TCSD 6, TCSD 7. Biến “Yếu tố công tác tuyên truyền và giáo dục” có chỉ báo 

TTGD1 với hệ số 0,89 lớn hơn hệ số Cronbach’s Alpha là 0,816 nên phải loại bỏ biến 

TTDG1. Tổng hợp kết quả đánh giá Cronbach’s Alpha các thang đo của các biến 

được trình bày trong phụ lục 06 và bảng 4.9; bảng 4.10. 

Bảng 4.9. Hệ số Cronbach’s Alpha các thành phần thang đo các yếu tố tạo 

động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 

Biến quan 

sát 

Hệ số 

tương 

quan biến- 

tổng 

Hệ số 

Cronbach's 

Alpha nếu loại 

biến 

Biến 

quan sát 

Hệ số tương 

quan biến- 

tổng 

Hệ số 

Cronbah's 

Alpha nếu 

loại biến 

1. Chính sách tuyển chọn và sử 

dụng (TCSD), Cronbach’s Alpha = 

0,61 với 7 biến 

2.Chính sách đào tạo và phát triển 

(DTPT), Cronbach’s Alpha = 0,943 

với 7 biến 

TCSD1 .508 .517 DTPT1 .805 .934 

TCSD2 .489 .519 DTPT2 .843 .931 

TCSD3 .551 .511 DTPT3 .856 .930 

TCSD4 .503 .512 DTPT4 .874 .928 

TCSD5 .437 .530 DTPT5 .831 .932 

TCSD6 .034 .673 DTPT6 .759 .938 

TCSD7 -.005 .696 DTPT7 .700 .943 

3. Chính sách tiền lương và khen 

thưởng, kỷ luật (LK), Cronbach’s 

Alpha = 0,912 với 7 biến 

4. Chính sách môi trường làm việc 

(MTLV), Cronbach’s Alpha = 0,912 

với 6 biến 

LK1 .616 .911 MTLV5 .719 .901 

LK2 .814 .891 MTLV1 .702 .904 
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LK3 .728 .900 MTLV2 .822 .886 

LK4 .717 .901 MTLV3 .748 .897 

LK5 .784 .894 MTLV4 .804 .889 

LK6 .815 .890 MTLV6 .729 .900 

LK7 .661 .907    

5. Chính sách tuyên truyền và giáo dục (TTGD), Cronbach’s Alpha = 0,816 với 4 

biến 

TTGD1 .353 .890    

TTGD2 .736 .720    

TTGD3 .740 .717    

TTGD4 .767 .715    

Bảng 4.10. Cronbach’s Alpha các thành phần thang đo Động lực cho người lao 

động với hệ số Cronbach’s Alpha là 0,939 với 7 biến 

Biến 

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Hệ số tương 

quan biến- 

tổng 

Hệ số Cronbach's 

Alpha nếu loại biến 

DL1 21.482 21.749 .721 .937 

DL2 21.453 20.924 .828 .927 

DL3 21.403 21.244 .807 .929 

DL4 21.221 21.698 .833 .927 

DL5 21.571 21.011 .793 .930 

DL6 21.300 21.762 .797 .930 

DL7 21.224 21.504 .827 .927 

4.3.3.2. Kết quả phân tích độ tin cậy của các thang đo lần 2 

Sau khi đã loại bỏ các biến không có đạt yêu cầu ở lần 1, kết quả kiểm định 

Cronbach’s Alpha lần 2 với kết quả cho thấy các thang đo đảm bảo độ tin cậy và 

như bảng 4.11. 

Bảng 4.11. Cronbach Alpha các thành phần thang đo Các yếu tố tạo động lực 

cho người lao động sau khi đã loại bỏ các biến  

Biến quan sát 
Hệ số tương quan 

biến- tổng 

Hệ số Cronbach's Alpha nếu 

loại biến 

Chính sách tuyên truyền và giáo dục (TTGD), Cronbach’s Alpha = 0,890 với 3 

biến 
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TTGD2 .757 .868 

TTGD3 .806 .827 

TTGD4 .804 .835 

Chính sách tuyển chọn và sử dụng (TCSD), Cronbach’s Alpha = 0,842 với 5 biến 

TCSD1 .669 .804 

TCSD2 .667 .804 

TCSD3 .698 .800 

TCSD4 .700 .795 

TCSD5 .539 .846 

4.3.3.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) nhằm loại bỏ một lần nữa những thang đo 

không đủ độ tin cậy, chỉ giữ lại các thang đo các nhân tố phản ánh chính xác các 

thành phần đo lường các biến trong mô hình. Đối với thang đo cho biến “Động lực 

cho người lao động” gồm 7 chỉ báo và được xếp chung một nhóm, kết quả KMO là 

0,924 nằm trong đoạn 0,5≤KMO≤1. Kiểm định Barlett có ý nghĩa thống kê 

(Sig≤0,05) thể hiện các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể. 

Phương sai trích bằng 73,497% (lớn hơn 50%), cho biết 7 chỉ báo này giải thích 

được 73,497% biến thiên của các biến quan sát (Phụ lục 7). 

Kết quả cho thấy có 5 biến về các “yếu tố tạo động lực” trích được từ 28 chỉ 

báo với phương sai trích bằng 64,29% (lớn hơn 50%) ở phụ lục 11. Sự tích hợp 

của nhân tố khám phá thông qua kết quả KMO là 0,894 nằm trong khoảng 

0,5≤KMO≤1, do đó phân tích yếu tố khám phá là thích hợp.  

Bảng 4.12. Kết quả phân tích nhân tố khám phá-EFA 

Các hệ số KMO 
P-

value 

Phương 

sai trích 

Số biến 

được 

rút ra 

Hệ số tải 

nhân tố 
Kết quả 

Động lực 

lao động 
0,924 0,000 73,497 1 0,924 

Đủ điều kiện 

phân tích 

Các biến 

độc lập 
0,894 0,000 64,239 5 0,894 

Đủ điều kiện 

phân tích 
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Kiểm định Barlett có ý nghĩa thống kê (Sig≤0,05) thể hiện các biến quan sát 

có tương quan với nhau trong tổng thể được thể hiện bảng 4.12.  

Có 5 yếu tố được rút ra, các biến quan sát đều có Factor Loading lớn nhất 

lớn hơn 0,55. Có 5 yếu tố đại diện cho tạo động lực lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí với các biến đặc trưng được sắp xếp lại khác với mô hình lý 

thuyết ban đầu. Kết quả sau khi phân tích yếu tố khám phá EFA ở phụ lục 8. 

4.3.3.4. Kết quả phân tích tương quan các biến trong mô hình 

Kết quả phân tích tương quan cho biết mối tương quan giữa các yếu tố ảnh 

hưởng (biến độc lập) đến động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí (biến phụ thuộc) thông qua ma trận tương quan với kiểm định hệ số tương quan 

Pearson Correlation Coeficient. Kết quả trong bảng 4.13 và phụ lục 9. 

Bảng 4.13. Hệ số tương quan của các biến trong mô hình 

 DL DTPT LK TCSD MTLV TTGD 

DL Hệ số r 1 0,447** 0,338** 0,092 0,003 0,019 

       

Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 0,074 0,954 0,714 

**. Mức ý nghĩa mức 0.01 (2-phía): 99%             (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2020) 

 

Trong bảng này có hệ số tương quan (r) có giá trị >0 thể hiện các biến có quan 

hệ thuận chiều với nhau và hệ số tương quan (r) có giá <0 thể hiện các biến có quan 

hệ ngược chiều với nhau; | r | gần đến 1 thể hiện quan hệ mạnh giữa các biến. Cụ thể, 

động lực lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí (DL) có tương quan tuyến tính với 

2 biến độc lập: DTPT, LK vì đều có giá trị (Sig.) < 0,05 và cặp tương quan mạnh nhất 

là biến DL với DTPT và biến LK ở mức ý nghĩa 99% và biến TCSD có giá trị (Sig.)> 

0,05 nhưng có hệ số gần đến 1 nên tạm chấp nhận để kiểm tra tiếp còn 2 biến MTLV 

và TTGD không có mối quan hệ tương quan với biến DL. 

4.3.3.5. Phân tích hồi quy tuyến tính 

Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy cho thấy kết quả R2 hiệu chỉnh 

là 0,374, có nghĩa là các yếu tố đưa vào mô hình hồi quy giải thích được 37,4% sự 
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thay đổi trong tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí được 

giải thích bởi các biến độc lập của mô hình (phụ lục 10). 

Theo kết quả phân tích phương sai (ANOVA) giá trị kiểm định F = 46,289 tại 

mức ý nghĩa (Sig.) = 0,000 < 0,05 nên có thể kết luận mô hình đưa ra phù hợp với dữ 

liệu thực tế. Kết quả phân tích hồi quy tại bảng 4.14, phụ lục 10 và 11 cho thấy 3 biến 

độc lập là DTPT (Đào tạo và phát triển), LK (Lương thưởng và kỷ luật), TCSD 

(Tuyển chọn và sử dụng) đều có mức ý nghĩa (Sig.) < 0,05 nên có ý nghĩa thống kê 

(độ tin cậy 95%). Riêng 2 biến độc lập MTLV (Môi trường làm việc) và TTGD 

(Tuyên truyền giáo dục) đều có mức ý nghĩa (Sig.) > 0,05 không có ý nghĩa nên loại 

bỏ.  

Bảng 4.14. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 

Biến 

Hệ số hồi quy 

chưa chuẩn hóa 

Hệ số hồi 

quy chuẩn 

hóa 
Giá trị 

kiểm 

định t 

Giá trị 

Sig. 

Độ phóng 

đại phương 

sai VIF B 

Sai số 

chuẩn Beta (β) 

Hằng số  .031 .393  .079 .937  

DTPT .359 .060 .283 5.964 .000 1.361 

LK .424 .046 .404 9.282 .000 1.148 

TCSD .253 .085 .133 2.975 .003 1.208 

MTLV -.076 .064 -.049 -1.191 .234 1.005 

TTGD .028 .043 .027 .650 .516 1.015 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2020) 

Hệ số phóng đại phương sai (VIF) đều nhỏ hơn 2, do đó không có hiện tượng 

đa cộng tuyến. Giá trị kiểm định của các hệ số đều > 0 nên các biến độc lập có tác 

động thuận chiều dương đến biến phụ thuộc. 

Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu, để nhận diện 

các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí, phương trình hồi quy đã chuẩn hóa có dạng: 

DL = 0,404LK + 0,283 DTPT+ 0,133 TCSD 
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- Yếu tố chính sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật có tác động thuận chiều đến 

Tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. Khi yếu tố chính sách 

tiền lương và khen thưởng, kỷ luật tăng thêm 1 điểm thì sẽ làm cho Động lực người lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí tăng thêm 0,404 điểm. 

- Yếu tố chính sách đào tạo và phát triển có tác động thuận chiều với đến Tạo 

động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. Khi yếu tố chính sách 

đào tạo và phát triển tăng thêm 1 điểm thì sẽ làm cho Động lực người lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí tăng thêm 0,283 điểm. 

- Yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng có tác động thuận chiều với đến Tạo 

động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. Khi yếu tố chính sách 

tuyển chọn và sử dụng tăng thêm 1 điểm thì sẽ làm cho Động lực người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí tăng thêm 0,133 điểm. 

Như vậy, thông qua kiểm định, có thể khẳng định các yếu tố ảnh hưởng đến 

động lực lao động trong lĩnh vực TD&KT theo thứ tự mức độ từ cao đến thấp là Yếu 

tố chính sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật; Yếu tố chính sách đào tạo và phát 

triển, Yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng. 

4.3.3.6. Kiểm định sự khác biệt tạo động lực theo đặc điểm cá nhân 

Kết quả kiểm định sự khác biệt bằng sử dụng phương pháp kiểm định (t) mẫu 

độc lập (Independent samples T-test) và phương pháp phân tích phương sai một yếu 

tố (One-way ANOVA) ở bảng 4.15 và phụ lục 12. 

Bảng 4.15. Kết quả kiểm định sự khác biệt về Độ tuổi và Thâm niên công tác 

TT Đặc điểm cá nhân Levene Statistic (Sig.) Anova (Sig.) 

1 Độ tuổi 0,188 0,364 

2 Thâm niên công tác 0,834 0,897 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát của NCS) 

Qua bảng cho thấy không có sự khác biệt động lực lao động giữa đặc điểm cá 

nhân như Độ tuổi và Thâm niên công tác vì có giá trị (Sig.) > 0,05 

4.3.3.7. Thảo luận kết quả nghiên cứu 
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Kết quả phân tích, kiểm định đã xác định được 3 yếu tố tác động đến động lực 

làm việc của người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí là: Yếu tố chính sách 

lương, thưởng và kỷ luật; Yếu tố chính sách đào tạo và phát triển; Yếu tố chính 

sách tuyển chọn và sử dụng. 

Yếu tố chính sách lương thưởng và kỷ luật (β = 0,404) là yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng mạnh đến tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

Với những yêu cầu về đặc điểm lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí thì những 

chính sách về tiền lương, thưởng và kỷ luật phải tương xứng với vị trí, vai trò trong 

chuỗi hoạt động của ngành dầu khí. Cụ thể trong tài liệu [42] và [44] cho thấy cùng 

một vị trí chức danh nhưng đã có mức lương khác nhau khi xem xét đến nhóm kỹ 

thuật (công tác địa vật lý, công nghệ mỏ, khoan và phát triển khai thác), nhóm liên 

quan đến kỹ thuật. Hoặc quy định hệ số phụ cấp lương theo chức danh có sự khác 

biệt giữa lao động chuyên ngành TD&KT dầu khí và chuyên ngành liên quan và 

chuyên ngành phi TD&KT (phụ lục 05). Vì vậy, các công ty hoạt động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí cần phải cải thiện hơn nữa các chính sách về lương, thưởng, 

làm công cụ kích thích năng suất, hiệu quả lao động, giữ chân những lao động chuyên 

môn kỹ thuật trong lĩnh vực TD&KT, lao động có trình độ cao và kinh nghiệm dày 

dạn., đồng thời có tính cạnh tranh với các công ty dầu khí quốc tế. 

Yếu tố chính sách đào tạo và phát triển (β = 0,283) là yếu tố tác động đến tạo 

động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. Đây là yếu tố mà nhà 

quản lý phải xác định nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển của 

Công ty trong dài hạn. Các yếu tố này chính là đảm bảo lực lượng lao động chất 

lượng ổn định, đáp ứng những yêu cầu nâng cao hiệu quả công việc, thích ứng với 

những điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty cần 

chú trọng trong xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí phù hợp tính quốc tế ngành dầu khí. Thực tế, PVN đã chi phí cho 

đào tạo trong lĩnh vực TD&KT dầu khí chiếm tỉ trọng lớn hơn so với lĩnh vực khác 

trong ngành (bảng 4.7). Ngoài ra, các chính sách phát triển cho người lao động phải 

công khai, tạo những thách thức để tạo cơ hội thăng tiến, phát huy khả năng năng 
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lực, sáng tạo cho những lao động có trình độ cao. Đây là biện pháp giữ chân người 

lao động gắn bó với doanh nghiệp hơn. 

Yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng (β = 0,133) là yếu tố tác động đến tạo 

động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. Người lao động phát 

huy được khả năng, năng lực thì các chính sách tuyển chọn phải công khai, có sự 

cạnh tranh công bằng đảm bảo thu hút được người giỏi, người có trình độ. Đồng thời, 

công tác sử dụng người phải đúng người, đúng việc, phải đánh giá thực hiện công 

việc của người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phải chính xác, công bằng 

thể hiện trong tài liệu [44], [37]; góp phần phát triển năng lực của cá nhân người lao 

động. Phải gắn giữa trách nhiệm và quyền hạn của người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí một cách tương xứng và đảm bảo. Những điều này mới giúp doanh 

nghiệp, giữ chân, ổn định nguồn nhân lực trong lĩnh vực TD&KT dầu khí gắn bó với 

PVN và ngành dầu khí. 

Tuy nhiên, yếu tố môi trường làm việc và yếu tố công tác tuyên truyền và giáo 

dục không có tác động đến động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí. Điều này có thể lý giải do đặc điểm hoạt động của ngành dầu khí, quá trình hình 

thành và phát triển nên đây là các yếu tố đã duy trì, khẳng định được truyền thống 

lịch sử của ngành dầu khí, thương hiệu của PVN [31], [45], [47]. Hơn nữa, với vai 

trò quan trọng của lĩnh vực TD&KT dầu khí nói riêng, của PVN nói chung trong nền 

kinh tế quốc dân, những người lao động đã và đang đóng góp rất to lớn cho sự nghiệp 

công nghiệp hóa- hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc 

gia, chủ quyền biển đảo đất nước. Chính vì vậy, PVN luôn cùng với các tổ chức đoàn 

thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo 

dục về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn 

pháp quy định pháp luật của Tập đoàn. Đồng thời với truyền thống vẻ vang của 

những thế hệ “Người tìm lửa” với tinh thần đoàn kết, đồng lòng nên tạo ra một môi 

trường làm việc đảm bảo cân bằng công việc và cuộc sống. Hệ thống an toàn sức 

khỏe và điều kiện làm việc đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế. Văn hóa dầu khí đã được 

xây dựng thành Cẩm nang văn hóa Dầu khí nhằm tạo nên bản sắc văn hóa dầu khí, là 
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giá trị mà người dầu khí luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển, coi đó là phương thức 

hành xử để người dầu khí luôn được nhận ra dù ở bất kỳ nơi đâu, khi nào. 

Tóm lại, những kết quả phân tích ở trên đã giúp cho nhà quản lý của PVN và 

các nhà quản trị tại các Công ty trong lĩnh vực TD&KT dầu khí cần có những giải 

pháp phù hợp để tạo động lực cho người lao động trong thời gian tới nhằm thu hút, 

duy trì giữ chân và phát triển lực lượng lao động ngang tầm với các công ty dầu khí 

trong khu vực và quốc tế. 

4.4. Đánh giá chung về tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò 

và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 

4.4.1. Những kết quả đạt được 

Một là, PVN đã xây dựng “Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” 

[28]. Đây chính là cơ sở quan trọng để PVN nói chung và các đơn vị hoạt động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí nói riêng xây dựng cơ chế tạo động lực cho lao động nhằm 

duy trì, phát triển nguồn nhân lực TD&KT dầu khí đạt được những thành công nhất 

định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tập đoàn đã xây dựng hệ thống các chính sách tạo động lực cho người lao động, 

trong đó có lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí đồng bộ từ những khuyến khích 

tài chính như tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi đến các chế độ khuyến khích 

phi tài chính như chính sách chăm lo đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe và an toàn 

vệ sinh lao động, tư vấn pháp luật, đối thoại với người lao động; chính sách đào tạo và 

phát triển nhân lực; chính sách thu hút và sử dụng nhân lực có trình độ cao.  

Hai là, PVN đã xây dựng và kiện toàn hệ thống các văn bản pháp quy về quản 

trị nhân lực thống nhất đến với các đơn vị. Đây chính là cơ sở tiến tới chuyên nghiệp 

trong quản lý nhân lực hiện đại phù hợp với xu hướng của khu vực và thế giới trong 

lĩnh vực dầu khí. Các hệ thống các văn bản, quy chế, quy định liên quan đến tiền 

lương, trả thưởng, đãi ngộ; tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ; quy chế liên quan đến 

đào tạo và phát triển… đặc biệt chú trọng đến thu hút đãi ngộ, giữ chân và sử dụng 
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lao động có trình độ cao, là yếu tố để tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí 

Ba là, PVN đã xác định hoạt động TD&KT dầu khí là khâu cốt lõi nên đã có 

chủ trương phát triển nhân lực với vai trò đầu tàu tiếp cận với khoa học kỹ thuật mới 

trong lĩnh vực dầu khí trên thế giới. Chính vì vậy, PVN đã đầu tư kinh phí đào tạo 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí chiếm tỉ trọng cao nhất so với các lĩnh vực khác như 

lọc hóa dầu, quản lý…Hợp tác với các công ty dầu khí và các tổ chức nước ngoài tài 

trợ học bổng cho CBCNV theo học chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, các khóa 

học đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ, quản lý.  

Bốn là, Kết quả nghiên cứu của NCS về thực trạng tạo động cho người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí thuộc PVN và so sánh với kết quả các nghiên cứu 

khác thì nghiên cứu của NCS phù hợp với các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam 

cho thấy các yếu tố tác động đến động lực lao động là chính sách tuyển chọn và sử 

dụng [103], chính sách đào tạo và phát triển [101] và chính sách tiền lương và khen 

thưởng, kỷ luật [69], [89], [103]. 

Trong nghiên cứu này, NCS đã sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu 

tài liệu thứ cấp và tài liệu sơ cấp, trong đó sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

lượng là phương pháp hồi quy, phân tích yếu tố khám phá. Kết quả đã cho thấy được: 

- Các chính sách chủ yếu, quan trọng ảnh hưởng thuận chiều đến động lực cho 

người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí là: chính sách tiền lương và khen 

thưởng, kỷ luật; chính sách đào tạo và phát triển và chính sách tuyển chọn và sử 

dụng. Vì vậy, muốn tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 

thì PVN cần có những giải pháp đổi mới, hiệu quả đối với các chính sách này thì mới 

thay đổi động lực cho người lao động. 

- Qua đo lường cụ thể mức độ tác động của các chính sách mà hiện nay PVN 

đang áp dụng đến động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí có 

mức độ tác động mạnh nhất là chính sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật, tiếp 

đến là chính sách đào tạo và phát triển; chính sách tuyển chọn và sử dụng. Điều đó 
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đã góp phần thuyết phục rằng cần hoàn thiện những chính sách cụ thể phù hợp để 

tạo động lực cho người lao động.  

4.4.2. Một số hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế  

a. Hạn chế  

Thứ nhất, PVN hiện nay đã ban hành các văn bản, các quy chế, quy định liên 

quan đến người lao động nhưng chưa có những chính sách thống nhất tạo động lực 

đối với lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. Bên cạnh đó, các chính sách tạo 

động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí đang được các Công ty 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí xây dựng theo quy chế riêng điều này dẫn đến có sự 

cạnh tranh ngầm nội bộ trong thu hút, tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực. Điều 

này dẫn đến có sự so sánh, chưa đảm bảo công bằng, giảm động lực lao động. Ví dụ: 

Cùng chức danh giàn trưởng làm việc ở trên biển thì VSP trả là 288USD/ngày (tính 

cho 15 ngày làm việc) nhưng PVEP trả là 65 triệu đồng/tháng. Hoặc có sự so sánh 

lương giữa người Việt Nam và người nước ngoài (ví dụ cùng là đốc công khoan làm 

việc trên biển thì người Việt Nam được trả lương chức danh là 211,7 USD/ngày 

trong khi đó người Nga được trả 345,4USD/ngày).  

 Thứ hai, nhiều chính sách cho người lao động nhằm thu hút, đãi ngộ, trọng 

dụng người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí được ban hành quá lâu nên đã 

không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay nhất là khi hội nhập kinh tế quốc tế (phụ 

lục 04). 

Thứ ba, Các chính sách tạo động lực cho lao động còn hạn chế thể hiện qua kết 

quả đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tạo động lực cho người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí mà PVN thực hiện được đánh giá ở mức trung bình. 

Cụ thể: 

- Mức tiền lương trả cho người lao động theo lương chức danh và kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh mà chưa căn cứ mức độ đóng góp giá trị công việc thông 

qua các chỉ số thực hiện công việc chủ yếu (Key Performance Indicators- KPIs) nên 

mức đãi ngộ được đánh giá thấp, chưa đảm bảo kích thích thúc đẩy hiệu quả làm việc 

với các chuyên gia, lao động kỹ thuật có trình độ cao. Các chế độ đãi ngộ và phúc 
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lợi của PVN được xác định dựa trên mức độ hoàn thành công việc còn mang tính 

định tính nên chưa có tính đột phá và cạnh tranh với những chuyên gia, lao động kỹ 

thuật có trình độ cao.  

- Các yếu tố thuộc về chính sách đào tạo và phát triển được đo lường có mức 

độ ảnh hưởng đến tạo động lực đạt 28%, các kết quả khảo sát cho thấy kế hoạch đào 

tạo và phát triển dựa trên năng lực, bám sát kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân 

được đánh giá thấp. Các tiêu chí về bổ nhiệm và đánh giá cán bộ còn định tính, chưa 

được lượng hóa nên còn nhiều hạn chế. Đánh giá thực hiện công việc chưa góp phần 

phát triển năng lực của mỗi cá nhân người lao động, cũng như kích thích được nhân 

tài gắn bó với PVN. 

Nguồn nhân lực đào tạo ở nhiều quốc gia khác nhau, nội dung đào tạo và trình 

độ không tương đương nên không yên tâm công tác và có xu hướng chuyển sang làm 

cho các nhà thầu nước ngoài, hoặc các người lao động sau khi đã làm việc một thời 

gian trong Tập đoàn, tích lũy một số kinh nghiệm thực tế lại chuyển đi. 

Các chương trình đào tạo khung dựa trên năng lực chưa được xây dựng đầy đủ 

và áp dụng đồng bộ trong toàn PVN. Nguyên tắc trong công tác đào tạo chưa phù 

hợp với yêu cầu thực tế, tuân thủ những quy định của Tập đoàn. Nhiều trường hợp 

CBCNV được cử đi đào tạo nước ngoài có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, 

thâm niên công tác, đang đảm nhận vị trí nhất định nhưng không đủ tiêu chuẩn ngoại 

ngữ tối thiểu để tiếp thu kiến thức. Hoặc các chương trình đào tạo còn mang tính hệ 

thống, liên tục nhưng người tham gia chương trình học lại bị chia cắt bởi nhiều nhóm 

người khác nhau nên dẫn đến kiến thức được tiếp thu chưa hoàn chỉnh, manh mún. 

Hoặc sau khi kết thúc khóa học, hầu như người tham gia không có báo cáo kết quả 

và cũng không bị xử lý khi không đạt kết quả học tập theo yêu cầu. Trong lĩnh vực 

về kỹ thuật-công nghệ công nghiệp dầu khí chưa phát huy tiềm năng, huy động nguồn 

lực từ các cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ cao trong ngành đóng vai trò cung cấp 

dịch vụ đào tạo. Điều này dẫn đến giảm hiệu quả đào tạo, gây lãng phí nhưng quan 

trọng là giảm động lực học tập của những lao động, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn 

nhân lực. So sánh về hiệu quả của đào tạo và phát triển nhân lực cho thấy thời gian 
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đạt khả năng làm việc chủ động (khả năng đưa ra những quyết định không có sẵn 

trong những tình huống chưa lường trước được) ở một số đơn vị khâu đầu trong PVN 

ở mức 12-15 năm (trong khi đó mức trung bình là 10,1 năm cho các công ty dầu khí 

trong khu vực). Kinh phí đào tạo chuyên sâu, chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí 

do các đơn vị nước ngoài còn thấp mới chỉ khoảng 22% [28]. 

- Các yếu tố thuộc về tuyển chọn, sử dụng lao động đo lường có mức độ ảnh 

hưởng đạt 13,3%, công tác lập kế hoạch nhu cầu nhân lực bổ sung ở từng giai đoạn 

chưa được xây dựng rõ ràng nên công tác tuyển chọn còn phụ thuộc các hoạt động 

ngắn hạn, theo thời điểm nên chưa đảm bảo tuyển chọn lao động có sự cạnh tranh. 

Tuyển dụng, sử dụng vẫn dựa trên tiêu chí đánh giá hồ sơ (bằng cấp, chứng chỉ, kinh 

nghiệm công tác…) kết hợp với kết quả làm bài kiểm tra chuyên môn, ngoại ngữ và 

phỏng vấn mà chưa xem xét đến năng lực từng vị trí chức danh công việc để làm cơ 

sở tuyển dụng, bố trí, sắp xếp giao việc phù hợp với trình độ, năng lực của người lao 

động. Các chính sách tuyển dụng và sử dụng mới chỉ thu hút được nguồn nhân lực 

trong nước. Bên cạnh đó, tỉ lệ lao động với các chức danh kỹ thuật, quản lý then chốt 

thay thế người nước ngoài ở các chức danh này còn hạn chế, các chức danh chủ yếu 

được thay thế là chức danh hành chính, kinh tế ... 

b. Nguyên nhân của hạn chế 

(1) Hoạt động kinh doanh trong TD&KT dầu khí của Việt Nam không còn 

“màu mỡ” được như những giai đoạn trước do các mỏ lớn khai thác đều suy giảm, 

trong khi đó trữ lượng còn lại được đã phát hiện thì phần lớn là những mỏ nhỏ, mỏ 

cận biên, mỏ khí ở xa hạ tầng cơ sở, vùng nước sâu hơn, xa hơn và khó khăn hơn. 

Ngoài ra, giá dầu biến động tăng giảm bất thường, ảnh hưởng của đại dịch Covid 

toàn cầu làm suy giảm sản lượng sản xuất, trong khi chi phí vận hành, khai thác 

không giảm. Điều này tác động đến tính ổn định công việc, thu nhập cho người lao 

động, đồng nghĩa cũng giảm động lực lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

(2) Các cơ chế, chính sách tài chính cho doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí chưa nhất quán, rõ ràng và nhiều bất cập. Phần để lại cho đầu tư từ 

lãi dầu khí nước chủ nhà thay đổi, chưa nhất quán. Hoạt động đầu tư dự án của Tập 
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đoàn còn dàn trải nên việc cân đối tài chính cho danh mục đầu tư các dự án ngoài 

khơi chưa có sự phân cấp mức ưu tiên dự án trọng điểm, dự án khả thi nhất.  

Do các dự án TD&KT dầu khí có đặc điểm là mang tính không chắc chắn nên 

trong quá trình triển khai một dự án phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần và phải trình 

nhiều lần qua các cấp có thẩm quyền nên các dự án bị ách tắc, chậm trễ, mất cơ hội 

đầu tư trong khi thị trường biến đổi nhanh, tác động đến tâm lý các nhà đầu tư nước 

ngoài về môi trường đầu tư ở Việt Nam. Vì thế những lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí dễ có cơ hội thu hút tham gia vào làm việc ở các công ty dầu khí 

nước ngoài, dẫn đến hiện tượng “chảy máu chất xám”. Vì vậy, công tác tuyển dụng 

và sử dụng lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí cho các dự án trong nước rất 

khó đảm bảo hiệu quả. 

(3) PVN đã chú trọng việc xây dựng, kiện toàn và hình thành một hệ thống tư vấn, 

quản lý và tổ chức công tác quản lý nguồn nhân lực. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

cho cán bộ làm công tác quản lý nguồn nhân lực chuyên trách, chuyên nghiệp, hiện đại 

song chưa đáp ứng được những yêu cầu có tính hội nhập quốc tế, thiếu khả năng thích 

ứng với những biến đổi của thị trường, thiếu tính chủ động, chưa thể giải quyết các vấn 

đề thực tế phát sinh. Do vậy, công tác tư vấn, xây dựng các chính sách, văn bản pháp lý 

về các chính sách tạo động lực cho lao động chưa thực sự trọng tâm, hiệu quả gắn với 

yêu cầu thực tế. Hệ thống quản lý nguồn nhân lực chưa thống nhất giữa các đơn vị, chưa 

đáp ứng chuẩn mực quốc tế, không phát huy và tận dụng tối đa năng lực người lao động, 

không phát huy sức mạnh nội tại đội ngũ nhân lực của Tập đoàn. Sự không đồng nhất 

về phương pháp và cách thức quản lý nguồn nhân lực trong các công ty thuộc Tập đoàn 

làm giảm sút sức cạnh tranh, vô hình chung gây ra sự cạnh tranh “ngầm” trong việc giữ 

chân, thu hút, phát triển lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí giữa các công ty trong 

Tập đoàn, dẫn đến sự níu kéo và làm giảm tốc độ tăng trưởng. 

(4) Chiến lược phát triển của PVN mang tính định hướng chung, các các chiến 

lược của các đơn vị mới chỉ tập trung các giải pháp đạt mục tiêu đề ra về giá trị sản 

lượng, doanh thu, lợi nhuận, nhu cầu vốn đầu tư, giải pháp về công nghệ, giải pháp 

về vốn rất chi tiết, đầy đủ nhưng giải pháp liên quan đến phát triển, tạo động lực cho 
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người lao động thì đề cập rất chung chung hoặc coi như nguồn nhân lực là thực hiện 

các mục tiêu đó. Điều này là không phù hợp khi nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên 

của Tập đoàn để nâng cao khả năng cạnh tranh với thị trường dầu khí quốc tế nên 

dẫn đến lực lượng lao động chưa được coi trọng, duy trì, phát triển bằng các chính 

sách tạo động lực phù hợp. 

(5) Những năm vừa qua với những khó khăn nội tại của nền kinh tế, công tác 

tái cấu trúc được triển khai đồng bộ ở các đơn vị của Tập đoàn, trong đó có lĩnh vực 

TD&KT dầu khí. Ngoài ra, các vấn đề tiêu cực trong nội bộ PVN đã phần nào tác 

động đến tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng của người lao động. 

Từ những phân tích ở trên cho thấy PVN đã có những chính sách đổi mới tích 

cực hơn cho người lao động như: các chính sách về đào tạo, chế độ tiền lương thưởng, 

điều kiện môi trường làm việc, các chế độ phúc lợi. Tuy nhiên, các chính sách tạo 

động lực này vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế do cả nguyên nhân chủ quan lẫn nguyên 

nhân khách quan nên chưa đảm bảo phát huy hiệu quả, chưa tạo được mức độ hấp 

dẫn và giữ chân người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. Vì vậy, tình trạng 

người lao động trong lĩnh vực TD&KT nghỉ việc để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn 

hoặc chuyển sang làm việc ở các dự án nước ngoài khá nhiều. Cụ thể, giai đoạn 2016-

2020 trong lĩnh vực TD&KT dầu khí đã có hơn 800 lao động nghỉ việc vì các lý do 

khác nhau nhưng trong đó là nghỉ việc để đi làm ở các dự án nước ngoài chiếm tỉ 

trọng khá cao. Trong khi đó, Tập đoàn tuyển dụng mới chỉ có 70 người (chủ yếu là 

thay thế người lao động nghỉ hưu). Vấn đề này càng cho thấy cần thiết phải có các 

giải pháp tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Trong chương 4, NCS trình bày khái quát tình hình hoạt động của PVN; đặc 

điểm nhân lực trong Tập đoàn nói chung và trong lĩnh vực TD&KT dầu khí nói riêng. 

Nội dung chính của chương đã phân tích tình hình tạo động lực lao động tại PVN và 

trọng tâm là tạo động lực đối với lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí về các 

mặt khuyến khích kinh tế, khuyến khích phi tài chính, các chính sách tuyển dụng và 
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sử dụng lao động; chính sách đào tạo và phát triển, các chính sách về môi trường làm 

trường, điều kiện làm việc cũng như tuyên truyền giáo dục.  

NCS đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để đo lường và đánh 

giá tác động của các yếu tố đến động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí. Kết quả chỉ ra: Các yếu tố thuộc về Chính sách tuyển chọn và sử dụng, 

Chính sách đào tạo và phát triển và Chính sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật là 

có tác động đến dộng lực làm việc. Trong đó, mức độ tạo động lực cho người lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của các yếu tố thuộc về chính sách tiền lương 

và khen thưởng, kỷ luật là cao nhất với mức 40%, tiếp đến các yếu tố thuộc về chính 

sách đào tạo và phát triển là 28%, các yếu tố thuộc về chính sách tuyển chọn và sử 

dụng là 13%; nhưng các yếu tố thuộc môi trường làm việc và công tác tuyên truyền, 

giáo dục không có tác động đến động lực lao động. Ngoài ra, kết quả đo lường đã 

cho thấy không có sự khác biệt động lực lao động giữa những người lao động có độ 

tuổi và thâm niên công tác khác nhau. 

Xét một cách tổng quát với những mục tiêu chiến lược phát triển của Tập 

đoàn thì tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí còn hạn 

chế, chưa phù hợp với giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, chưa theo kịp với 

tính quốc tế của ngành dầu khí. Cụ thể: Chính sách tuyển dụng chưa xem xét đến 

năng lực từng vị trí chức danh công việc, chỉ thu hút được nguồn nhân lực trong 

nước, các chức danh kỹ thuật, quản lý then chốt chưa thay thế người nước ngoài ở 

các dự án; Chương trình đào tạo khung dựa trên năng lực chưa được xây dựng đầy 

đủ, đồng bộ, quá trình đào tạo chưa hệ thống, bị chia cắt; Chế độ đãi ngộ và phúc lợi 

chưa có tính đột phá và có tính cạnh tranh đối với lao động trong lĩnh vực TD&KT.  

Từ các kết quả nghiên cứu thực trạng này làm cơ sở NCS đưa ra những 

phương hướng, giải pháp hoàn thiện chính sách tạo động lực cho người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí nhằm duy trì, phát triển nguồn nhân lực phù hợp 

trong giai đoạn hiện nay ở chương 5. 
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CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI 

LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ 

CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  

5.1. Bối cảnh hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với tạo động lực cho người 

lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn dầu khí 

Quốc gia Việt Nam 

5.1.1. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực dầu khí 

Trong giai đoạn 2020-2025, PVN tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW 

của Bộ chính trị “về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến 

năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035” [1] và Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 

11/02/2020 của Bộ Chính trị “về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng của 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” [2]. Xây dựng ngành Dầu khí bền 

vững, đồng bộ, mạnh về nhân lực, tài chính và khoa học-công nghệ, có khả năng cạnh 

tranh cao, chủ động hội nhập quốc tế và bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, 

phát triển ngành Dầu khí theo hướng bền vững đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi 

trường sinh thái, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ 

quyền quốc gia trên biển. Tập đoàn phải bám sát xu thế phát triển của thế giới, chiến 

lược phát triển đất nước, chủ động thích nghi với các hiệp định thương mại tự do, 

hiệp định kinh tế mới. Bên cạnh đó, Tập đoàn phải đẩy mạnh phát triển năng lượng 

mới, năng lượng tái tạo theo xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Đặc biệt, 

Tập đoàn có cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư theo cam kết quốc tế để thu hút nước 

ngoài các thành phần kinh tế khác vào hoạt động dầu khí nhất là trong lĩnh vực tìm 

kiếm TD&KT dầu khí, chế biến dầu khí, đầu tư phát triển năng lượng tái tạo. Như 

vậy, thách thức rất lớn cho PVN trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh bằng chính 

những nội lực của mình [14]. Ngành dầu khí Việt Nam không thể tách rời thị trường 

toàn cầu, muốn phát triển phải xây dựng được ngành Dầu khí hiện đại, hoạt động hiệu 

quả, phải tuân thủ các tiêu chuẩn kinh tế-kỹ thuật trong nước và quốc tế [15]. 

Trải qua hơn 50 năm phát triển, ngành Dầu khí Việt Nam không những là 

ngành kinh tế trụ cột của đất nước, đóng góp cho việc bảo đảm an ninh năng lượng 
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quốc gia, bảo vệ quyền quốc gia trên biển, mà còn là ngành kinh tế tiên phong trong 

hợp tác quốc tế, góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng hội nhập kinh tế thế giới. Hiện 

nay, PVN đang triển khai 11 hợp đồng dầu khí tại 9 quốc gia, vùng lãnh thổ và xây 

dựng được thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế với trình độ khoa học công nghệ 

tương đồng với các nước phát triển, có quy mô lớn và năng lực cạnh tranh cao. Tập 

đoàn là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nhất, có 

đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật công nghệ và quản lý, công nhân kỹ thuật có tay 

nghề cao và đặc thù, không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng [16]. Chính vì vậy, 

PVN có những cơ hội và thách thức ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

Dầu khí là một ngành kinh tế có nhiều đặc thù, hoạt động trong môi trường 

hợp tác quốc tế, tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế song cũng có những cơ hội 

và thách thức. Trong đó: 

- Về cơ hội, hội nhập quốc tế ngành dầu sẽ tạo điều kiện để các nước mở rộng 

thị trường, cơ hội tiếp cận được các nguồn lực của các nước, nhờ đó mở rộng giới 

hạn khả năng sản xuất, thức đẩy tăng trưởng sản lượng, tiếp thu được tiến những tiến 

bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong trên thế giới về lĩnh vực dầu khí. Người lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 

năng và ngoại ngữ khi làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, quốc tế hóa cao. 

- Về thách thức, các nước hoạt động trong ngành dầu khí nhất là lĩnh vực 

TD&KT dầu khí luôn phải đối mặt sự cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực chất 

lượng cao và huy động nguồn vốn. Chính vì vậy, các quốc gia hoạt động dầu khí 

phải đối mặt với việc luôn nâng cao trình độ quản lý, trình độ quản lý nguồn nhân 

lực, trình độ áp dụng khoa học công nghệ, tài chính. Đồng thời phải đổi mới các cơ 

chế chính sách pháp luật phù hợp với môi trường kinh doanh đầu tư quốc tế. Ngành 

dầu khí quốc gia dễ bị tổn thương bởi những tác động kinh tế toàn cầu, chính trị trong 

khu vực và thế giới. 
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5.1.2. Định hướng phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm 

nhìn đến năm 2035  

a. Quan điểm phát triển của ngành 

- Phát triển ngành Dầu khí Việt Nam gắn liền với chiến lược phát triển kinh 

tế- xã hội, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, chiến lược biển đảo Việt Nam, 

bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc 

- Phát triển ngành Dầu khí Việt Nam với hiệu quả kinh tế cao, bền vững, có 

trọng tâm, trọng điểm theo từng thời kỳ, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy tối 

đa nguồn lực của các thành phần kinh tế; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; mở rộng, tăng 

cường ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, gắn liền với bảo vệ môi 

trường sinh thái. 

- Phát triển ngành Dầu khí Việt Nam theo nguyên tắc kinh tế thị trường; nâng 

cao hiệu lưc, hiệu quả quản lý Nhà nước và tăng cường tính chủ động trong quản trị 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò dầu khí truyền thống, tăng cường đầu tư ở khu 

vực nước sâu, xa bờ, gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời tích cực 

đầu ra ra nước ngoài trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm có hiệu quả kinh tế. Tăng cường 

nghiên cứu tìm kiếm, mở rộng thăm dò các nguồn năng lượng phi truyền thống; chú 

trọng phát triển hóa dầu, chế biến sâu các sản phẩm khí và dịch vụ dầu khí có chất 

lượng cao. 

- Phát triển Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam thành tập đoàn nòng cốt, cùng 

với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần kinh tế thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, phát huy 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị phát triển ngành Dầu khí. Nhà nước giữ vai trò 

chủ đạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí 

Việt Nam, đồng thời cần huy động sự tham gia mạnh mẽ của các thành phần kinh tế 

khác và đẩy mạnh hợp tác quốc tế 

b. Mục tiêu tổng quát 
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Phát triển ngành Dầu khí thành ngành kinh tế- kỹ thuật quan trọng, then chốt, 

hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm: tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, 

tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; góp phần quan trọng vào sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển ngành 

Dầu khí; xây dựng PVN, Petrolimex và các doanh nghiệp hoạt động trong ngành 

Dầu khí có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh cao, 

chủ động tích cực hội nhập quốc tế. 

c. Mục tiêu cụ thể cho lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí 

Nghị quyết số 55-NQ/TW [2] đã đưa ra nhiệm vụ cụ thể cho lĩnh vực TD&KT 

dầu khí: tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng và 

sản lượng khai thác dầu khí tại các khu vực tiềm năng, nước sâu, xa bờ, nâng cao hệ 

số thu hồi, tận thu các mỏ nhỏ, cận biên; chủ động và hiệu quả trong hợp tác về tìm 

kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài. Đối với dầu khí đá phiến, khí 

hydrate (băng cháy) tích cực nghiên cứu đánh giá sâu hơn về địa chất và áp dụng tiến 

bộ khoa học-kỹ thuật để mở rộng phạm vi khảo sát; sớm triển khai đánh giá tổng thể, 

đẩy nhanh khai thác thử nghiệm khi điều kiện cho phép. 

Đây chính là cơ hội cho PVN nghiên cứu, xem xét mở rộng đầu tư vào lĩnh vực 

năng lượng tái tạo, năng lượng mới/sạch dựa trên thế mạnh về chất lượng nguồn 

nhân lực sẵn có, khoa học công nghệ, tiềm lực tài chính để tối đa giá trị gia tăng từ 

chuỗi dầu khí.  

* Giai đoạn 2021-2025: Tập đoàn xác định quản trị và quản lý doanh nghiệp 

là giải pháp trung tâm, quản trị nguồn nhân lực là giải pháp đột phá để phát triển hiệu 

quả hơn. 

Về khai thác dầu khí trong nước: tiếp tục khai thác các mỏ đã hoạt động trong 

các giai đoạn trước; phát triển, đưa vào khai thác 5-6 mỏ mới vào khai thác. Dự kiến 

sản lượng khai thác trong nước trong giai đoạn này ở mức 24-30 triệu tấn quy 

dầu/năm (trong đó: dầu từ 8-12 triệu tấn/năm, khí từ 16-18 tỷ m³). Sản lượng dầu khí 

được gia tăng đáng kể trong giai đoạn này phụ thuộc vào kết quả của các đàm phán 

thương mại 2 chuỗi dự án Cá Voi Xanh và Lô B; phát triển Mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 
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2, hoàn tất hợp đồng nhận chuyển nhượng mỏ Kình Ngư Trắng và Kình Ngư Trắng 

Nam (đấu nối về cụm mỏ Bạch Hổ), mỏ Đại Hùng mở rộng thêm 1 giàn khai thác đấu 

nối vào giàn hiện hữu.  

Về khai thác dầu khí ở nước ngoài: sản lượng khai thác dầu khí tăng từ 10-12 

triệu tấn/năm vào năm 2021 tăng lên khoảng 13-15 triệu tấn/năm vào 2025.  

Về hoạt động tìm kiếm, thăm dò: Tiếp tục điều tra cơ bản để làm sáng tỏ các 

cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí ở các khu vực nước sâu, xa bờ. Đẩy mạnh tìm 

kiếm thăm dò, thẩm lượng trên toàn bộ phần đất liền, thềm lục địa và vùng đặc quyền 

kinh tế. Tiếp tục tìm kiếm thăm dò ở các vùng chồng lấn, tranh chấp và đẩy mạnh 

nghiên cứu các bể trầm tích trước Kainozoi ở trên đất liền. Nghiên cứu khí Hydrat 

trên các diện tích có triển vọng tại các vùng nước sâu ở Biển Đông. Đến năm 2025 

gia tăng trữ lượng có thể thu hồi trong nước là 1.690-1880 triệu tấn quy dầu. 

* Giai đoạn 2026-2050: Tiếp tục tăng cường công tác đầu tư tìm kiếm thăm 

dò và mua mỏ mới ở nước ngoài, phấn đấu duy trì gia tăng trữ lượng đã phát hiện có 

thể thu hồi ở trong nước đến năm 2050 là 2.500-3000 triệu tấn quy dầu và đạt tổng 

sản lượng khai thác ổn định ở mức 40-45 triệu tấn quy dầu/năm. Trong đó: 

- Trong nước: 20-30 triệu tấn quy dầu (dầu thô 5-10 triệu tấn, khí 15-20 tỷ m3) 

- Ngoài nước: 20-30 triệu tấn quy dầu (dầu 10-20 triệu tấn, khí 5-10 tỷ m3) 

5.1.3. Quan điểm tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và khai 

thác dầu khí 

Để đạt được những mục tiêu trong chiến lược phát triển của PVN đến năm 

2025 và tầm nhìn đến năm 2035 là tích hợp của các chiến lược, kế hoạch của từng 

hoạt động chức năng, từng cấp trong Tập đoàn, từng giai đoạn phát triển cụ thể, đồng 

thời huy động nguồn lực lớn. Vì vậy, trước mắt cho công tác quản lý nhân lực nói 

chung và công tác tạo động lực đối với người lao động lực trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí nói riêng cần tập trung nội dung sau: 

- Việc tạo động lực đối với lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phải trên 

cơ sở những chính sách về quản lý nguồn nhân lực mà PVN đặt ra nhằm thu hút, giữ 

chân và phát triển nhân lực, đặc biệt là nhân lực có chất lượng cao. 
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PVN cần phải hệ thống hóa các văn bản pháp quy làm cơ sở cho các đơn vị 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí thực hiện công tác quản lý nhân lực nói chung và tạo 

động lực nói riêng một cách thống nhất. Đồng thời, Tập đoàn cần xây dựng, rà soát, 

chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh và ban hành các văn bản quy chế, quy định, chính 

sách thu hút, sử dụng; chính sách đào tạo- phát triển, chế độ chính sách lương thưởng, 

điều kiện môi trường làm việc phù hợp với tầm nhìn phát triển mới của Tập đoàn, 

phù hợp với môi trường hoạt động dầu khí quốc tế nhằm tạo động lực đối với lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

- Coi trọng công tác tạo động lực là một trong nội dung xây dựng chiến lược 

quản lý nhân tài trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

Do nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực TD&KT dầu khí ngày càng chuẩn hóa 

quốc tế nên công tác dự báo, kế hoạch để thu hút, sử dụng và phát triển thì mới đảm 

bảo duy trì và phát triển nhân tài cho PVN và các đơn vị thành viên. Do vậy, phải 

đưa ra những tiêu chí về nhân lực đạt chuẩn ngành và quốc tế làm cơ sở nền tảng và 

tạo động lực cho phát triển nhân lực. 

- Tạo động lực đối với người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí để nâng 

cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực ở các đơn vị. 

Hiệu quả của hệ thống quản lý nguồn nhân lực ở các đơn vị trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí phải được đánh giá phù hợp với yêu cầu về hoạt động sản xuất kinh 

doanh, nâng cao năng suất lao động, duy trì, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng. Chính vì vậy, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phải 

căn cứ vào các tiêu chí đánh giá theo mô hình của SBC (Schlumberger Business 

Consulting) để đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống và theo chuẩn mực quốc tế về quản 

lý nguồn nhân lực. 

- Tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phải được 

các đơn vị có kế hoạch đánh giá, khảo sát và đo lường động lực làm việc.  

Tạo động lực cho người lao động phải được coi là nhiệm vụ quan trọng đội với 

nhà quản lý, nhằm đáp ứng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tạo động 

lực đối với người lao động phải phải đi trước một bước để đáp ứng nguồn nhân lực 
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cho quá trình phát triển của các đơn vị. Do vậy đòi hỏi các nhà quản lý phải chủ động 

trong việc đo lường động lực làm việc của người lao động từ đánh giá hiệu quả của 

công tác tạo động lực. Đồng thời xác định yếu tố nào tác động đến động lực làm việc 

của lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí để có những giải pháp cụ thể.  

- Phải coi trọng công tác tạo động lực cho người lao động gắn với nhu cầu tái 

cấu trúc doanh nghiệp và đổi mới văn hóa doanh nghiệp.  

Tạo động lực cho người lao động là đảm bảo duy trì và phát triển nguồn nhân 

lực cho tổ chức. Trước những yêu cầu bối cảnh mới đặt ra cho các tại các đơn vị hoạt 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của sự phát triển khoa học và công nghệ mới, 

phương thức quản lý mới, nhiều ngành mới ra đời có năng suất và hiệu quả cao hơn. 

Nếu không đảm bảo nguồn nhân lực kịp thời thích ứng với những thay đổi do cấu tái 

cấu trúc, đổi mới văn hóa thì doanh nghiệp không thể tồn tại trong cạnh tranh để phát 

triển. Nhà quản lý phải nghiên cứu và xây dựng, vận hành các hình thức và cơ chế 

tạo động lực để khuyến khích người lao động phát huy năng lực, sự cống hiến vì nhu 

cầu việc làm, thu nhập bản thân và vì sự phát triển bền vững trong hội nhập quốc tế 

của lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và những yêu cầu đặt ra đối với tạo 

động lực trong lĩnh vực TD&KT dầu khí đáp ứng được chiến lược phát triển của 

ngành đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, đồng thời kết hợp với kết quả đánh 

giá những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tạo động lực cho người lao động như 

đã phân tích trong chương 4, đòi hỏi cần có những giải pháp tạo động lực cho lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí nhằm phù hợp với bối cảnh hiện nay và mục 

tiêu tạo động lực. Các giải pháp đó được đề cập cụ thể trong phần sau. 

5.2. Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực thăm dò và 

khai thác dầu khí thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam  

Theo mô hình của SBC (hình 5.1) về đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống 

quản lý nguồn nhân lực dựa trên 5 lĩnh vực: (1) Tuyển dụng; (2) Lập kế hoạch nhân 

lực; (3) Quản lý phát triển sự nghiệp; (4) Lương, thưởng, đãi ngộ; (5) Đào tạo- phát 

triển với 4 cấp độ hoàn thiện từ 1 đến 4 và các tiêu chí để đo lường các cấp độ này. 
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Đồng thời, theo kết quả phân tích về thực trạng tạo động lực cho người lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí đã chỉ ra ở chương 4 đối chiếu cho thấy: công tác tuyển 

dụng nhân lực đang ở cấp độ I; còn các công tác khác thì đang ở đầu và cuối của cấp 

độ II. Do vậy, để đưa giải pháp tạo động lực cho người lao động phù hợp, các đơn vị 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN cần hoàn thiện hệ thống quản lý nguồn nhân 

lực ở cấp độ cao thì mới thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng 

trong doanh nghiệp. Cho thấy cần tập trung các giải pháp như sau: 
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Các cấp độ Cấp độ I Cấp độ II 
Cấp độ 

III 
Cấp độ IV 

Lựa chọn và 

tuyển dụng 

nhân lực 

Tuyển dụng 

từ NNL 

trong nước 

Có tuyển 

dụng nhân sự 

quốc tế 

Tuyển 

dụng nhân 

tài 

Tuyển dụng 

nhân tài quốc tế 

Lập kế hoạch 

nhân lực 

Quản lý 

đếm đầu số 

lượng nhân 

lực 

Dự báo số 

lượng nhân 

lực 

Dự báo 

nhân lực 

trên năng 

lực 

Lập kế hoạch 

nhân lực chiến 

lược 

Quản lý phát 

triển sự 

nghiệp 

Đề bạt dựa 

vào thâm 

niên 

Có định 

hướng phát 

triển, quy 

hoạch nhân 

lực 

Quản lý 

phát triển 

sự nghiệp 

dựa trên 

thành tích 

Có chương trình 

phát triển tiềm 

năng 

Lương 

thưởng, đãi 

ngộ 

Thang bảng 

lương dựa 

trên bằng 

cấp 

Đãi ngộ theo 

mức độ hoàn 

thành công 

việc 

Đãi ngộ 

theo năng 

lực 

Các gói đãi ngộ 

có khả năng 

cạnh tranh quốc 

tế, theo giá trị 

công việc mang 

lại cho công ty 

Đào tạo và 

phát triển 

Đào tạo 

theo danh 

mục có sẵn 

Có chương 

trình đào tạo 

một cách hệ 

thống 

Đào tạo 

dựa trên 

mô hình 

năng lực 

Đào tạo hỗn hợp 

Hình 5.1. Mô hình cấp độ phát triển Quản trị nhân lực theo SBC [28] 

5.2.1. Hoàn thiện công tác lương thưởng, kỷ luật đối với người lao động trong lĩnh 

vực thăm dò và khai thác dầu khí 

Mức tiền công và chế độ khuyến khích tài chính, phúc lợi cao và điều kiện làm 

việc đảm bảo là các yếu tố quan trọng tác động mạnh vào động lực của người lao 



134 

 

động nhằm phát huy năng lực của mỗi người lao động, nâng cao hiệu quả làm việc 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí đáp ứng yêu cầu phát triển của PVN trong thời gian 

tới. Điều này là tất yếu xuất phát từ nhu cầu vật chất và tinh thần của con người và là 

quy luật thị trường sức lao động. Nội dung của giải pháp này là:  

- Bổ sung, đổi mới quy chế khuyến khích động lực vật chất- kinh tế (hệ thống 

tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách phúc lợi) đảm bảo giữ chân người lao 

động gắn bó với công việc và thu hút lao động trình độ cao trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí. Giải pháp đưa ra phù hợp với đặc thù của lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Nhà nước về 

các chế độ chính sách, đồng thời phải điều chỉnh kịp thời để thích ứng những điều 

kiện và nhu cầu cụ thể tránh rập khuôn, máy móc. Hiện nay, các đơn vị hoạt động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí mới đang áp dụng đãi ngộ theo mức độ hoàn thành 

công việc mà chưa theo năng lực làm việc và chưa dựa trên giá trị công việc. Vì vậy, 

các đơn vị trong lĩnh vực TD&KT dầu khí có thể áp dụng hệ thống trả lương 3P của 

Mercer bao gồm: lương chức danh (lương theo vị trí công việc), lương theo cá nhân 

và lương theo hiệu quả hoàn thành công việc. Với phương pháp trả lương này sẽ đảm 

bảo chế độ công bằng nội bộ trong cơ chế lương, mức lương trả cho người lao động 

được công bằng so với thị trường chung và giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí tốt 

hơn, người lao động chủ động hơn với hiệu quả công việc của mình. Theo đó: 

+ Lương theo chức danh: Tiền lương theo chức danh được xác định trên cơ sở 

của hai yếu tố (mức lương trên thị trường và yêu cầu công việc về chức năng, nhiệm 

vụ, các kiến thức, kỹ năng cần có cho công việc). Việc so sánh với mức tiền lương 

thị trường bảo đảm cho hệ thống lương của đơn vị công bằng so với bên ngoài, so 

sánh giữa các yếu tố thuộc công việc bảo đảm hệ thống lương công bằng trong nội 

bộ doanh nghiệp. Vì vậy, các công ty cần đảm bảo xây dựng bản mô tả công việc 

từng vị trí công việc, các bộ phận và hệ thống tiêu chuẩn chức danh. 

+ Lương theo cá nhân: Cùng một chức danh nhưng các cá nhân khác nhau có 

trình độ năng lực khác nhau sẽ được trả lương khác nhau gắn với hiệu quả quả công 

việc và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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+ Lương theo kết quả thực hiện công việc: Là tiền lương phụ thuộc vào tính 

chất công việc và hiệu quả công việc. Do vậy, các công ty phải xây dựng quy chế 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đo lường thông qua các chỉ số thực hiện 

công việc chủ yếu (KPIs). Theo phương pháp đánh giá theo KPI giúp kết nối mục 

tiêu cá nhân với mục tiêu doanh nghiệp; định lượng hóa kết quả đánh giá sẽ giúp so 

sánh, phân loại và có chế độ lương, thưởng, đãi ngộ phù hợp; người lao động xác 

định rõ ràng và chính xác yếu cầu của doanh ngiệp đối với nhân viên. 

Ngoài ra, các chế độ ưu đãi (trả thưởng, phụ cấp, phúc lợi) cũng phải cụ thể 

cho người lao động làm việc trên các công trình dầu khí có điều kiện khó khăn, độc 

hại, nguy hiểm, những mỏ thăm dò, khai thác đòi hỏi yêu cầu năng lực công nghệ kỹ 

thuật cao. Cụ thể, các công ty hoạt động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí có cơ chế 

đặc thù là miễn thuế thu nhập đối với các khoản phụ cấp làm việc trên biển, duy trì 

phần thu nhập phụ cấp đi biển của người lao động. Có chế độ thưởng an toàn đối với 

công nhân làm việc trên các công trình dầu khí và có chế độ ăn định lượng dinh dưỡng 

cho người lao động làm việc trên giàn khoan. Do vậy, các đơn vị có thể tham khảo 

phương thức trả lương, thưởng, phúc lợi của các nhà thầu dầu khí đang hoạt động tại 

Việt Nam hoặc ở một số nước trong khu vực để có sự điều chỉnh hợp lý. Trên thực 

tế, mức lương của người lao động làm việc trên các công trình biển tại Việt Nam có 

mức thấp hơn nhiều so với các công ty dầu khí nước ngoài đang hoạt động tại Việt 

Nam và các nước trong khu vực; thậm chí còn thấp hơn một số ngành nghề khác trong 

nền kinh tế thị trường. Vì vậy, nhiều lao động kỹ thuật cao, các chuyên gia giỏi có xu 

hướng chuyển việc sang làm việc ở các lĩnh vực khác hoặc sang các doanh nghiệp 

nước ngoài. 

Với đặc thù nghề nghiệp lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí rất đặc biệt 

nên đòi hỏi duy trì lực lượng chuyên gia đầu ngành nên hoàn thiện và áp dụng chế độ 

thâm niên nghề nghiệp để xây dựng hệ thống quản trị tri thức để thế hệ sau có thể tiếp 

thu các kinh nghiệm truyền lại từ thế hệ trước, đảm bảo tính kế thừa và giữ chân 

người lao động làm việc lâu dài cho ngành dầu khí. 
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- Hoàn thiện chính sách khuyến khích động lực tinh thần cho người lao động. 

Lĩnh vực TD&KT dầu khí có ứng dụng hệ thống công nghệ hiện đại nên người lao 

động được bố trí sắp xếp phù hợp với trình độ chuyên môn, điều kiện làm việc được 

đảm bảo bằng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn cao và đặc thù. Chính vì vậy, 

qua nghiên cứu đo lường tạo động lực cho người lao động đã cho thấy công tác quản 

lý an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe, môi trường làm việc luôn được quan tâm và 

kiểm soát tốt, ít xảy ra các sự cố lớn mất an toàn. Tuy nhiên, các vấn đề tiêu cực trong 

đầu tư tài chính, bố trí sử dụng và đề bạt cán bộ, cân nhắc đi học đã gây ra những 

khủng hoảng niềm tin của người lao động. Chính vì vậy, PVN trong thời gian tới cần 

có những cam kết, đánh giá công bằng và đấu tranh với những tiêu cực, đồng thời 

nêu gương những điển hình, tấm gương người lao động có tinh thần trách nhiệm, sáng 

tạo vì sự phát triển của đơn vị, kỉ niệm chương đối với những người lao động gắn bó 

với các công trình dầu khí biển trong lĩnh vực TD&KT dầu khí liên tục từ 15 trở lên. 

Đồng thời phải tăng cường thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời những kiến nghị 

của người lao động, động viên kích lệ kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng, củng cố 

niềm tin vì sự ổn định việc làm và đời sống của chính người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí. Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền 

lợi, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động thông qua Hội nghị người lao 

động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ thức đối thoại tại nơi làm việc. Đổi mới 

phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua trên các công trình trọng 

điểm gắn với phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí, thiết thực để tạo động lực, ý chí quyết tâm đối với người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí. 

Bên cạnh đó, đảm bảo an sinh đối với người lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí phải được coi trọng hơn hết do tính chất công việc có nhiều yếu tố rủi ro, 

cường độ làm việc cao, điều kiện làm việc ngoài khơi xa bờ, xa Tổ quốc. Vì vậy, 

trách nhiệm của tập thể và người quản lý luôn quan tâm các chính sách an sinh để bù 

đắp, hỗ trợ một phần vật chất và tinh thần cho người lao động. Điều này có ý nghĩa 
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chính trị, xã hội và góp thêm động lực để người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài và 

sẵn sàng chia sẻ đồng tâm, đoàn kết vì sự phát triển bền vững của đơn vị và PVN. 

5.2.2. Tăng cường công tác đào tạo và phát triển lực lượng lao động trong lĩnh vực 

thăm dò và khai thác dầu khí theo chuẩn mực quốc tế 

Mục tiêu của giải pháp nhằm duy trì và phát triển lực lượng lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí cho quá trình phát triển của PVN, đáp ứng thay thế các vị 

trí quản lý và công nghệ của các chuyên gia nước ngoài và nâng cao khả năng cạnh 

tranh hội nhập quốc thế trong ngành dầu khí.  

Hiện nay, PVN đang thực hiện chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến 2035. Tuy nhiên, qua kết quả nghiên cứu ở 

chương 4 cho thấy các chính sách tác đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí tạo động lực cho người lao động đang mức chưa cao, chưa gắn với 

bối cảnh mới của PVN. Vì vậy, để thực hiện thành công chiến lược phát triển của 

PVN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 thì các nhà quản lý của PVN phải học 

học kinh nghiệm của các Tập đoàn dầu khí đa quốc gia trên thế giới về đào tạo và 

phát triển nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, tiêu chuẩn và quốc tế.  

Do vậy, giải pháp cần thực hiện: 

* Về đào tạo 

- Lập quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, các chuyên gia kỹ thuật, 

chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực TD&KT và từ đó lựa chọn, đưa đi đào tạo dài 

hạn theo một chương trình cụ thể, phù hợp để phát huy năng lực. 

- Xây dựng chương trình đào tạo chuẩn theo chuyên ngành, lĩnh vực TD&KT 

dầu khí: Nhằm đảm bảo công tác đào tạo lực lượng lao động hướng tiêu chuẩn hóa, 

là cơ sở nâng lương, nâng bậc, thăng tiến (điều kiện bắt buộc). 

- Tăng cường hợp tác với các nhà thầu dầu khí, liên doanh với nước ngoài 

trong công tác đào tạo: Thông qua các lớp đào tạo chuyên sâu như công nghệ khoan, 

phát triển khai thác nước sâu; công nghệ và tổ chức khoan thân nhỏ; công nghệ nâng 

cao thu hồi dầu; công nghệ thăm dò và phát triển dầu khí phi truyền thống; sửa chữa, 

bảo dưỡng các thiết bị, giàn khoan trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai 
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thác…Hoặc cử cán bộ biệt phái luân phiên làm việc tại các cơ sở liên doanh, nhà thầu 

dầu khí có thời hạn, có kế hoạch cụ thể để có sự chuẩn bị đầy đủ về ngoại ngữ, chuyên 

môn, kỹ năng nhất định. 

- Phát huy nội lực trong công tác đào tạo: Xây dựng các chính sách, chế độ phù 

hợp nhằm phát huy tiềm năng của các cán bộ giỏi, các lao động trình độ kỹ thuật cao 

tham gia công tác đào tạo tại chỗ, kèm cặp lao động trẻ tại đơn vị. 

- Áp dụng chỉ tiêu thời gian đạt khả năng làm việc chủ động (thời gian đào tạo 

phát triển một kỹ sư trẻ mới ra trường trở thành cán bộ kỹ thuật có khả năng làm việc 

chủ động) làm cơ sở tạo động lực cho lao động trong việc định hướng khả năng đào 

tạo - phát triển cho từng cá nhân người lao động (hình 5.2). Từ đó các nhà quản lý sẽ 

xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu đạt chuẩn so với các công ty dầu khí 

trong khu vực và trên thế giới. 

 

Hình 5.2. Biểu đồ thể hiện thời gian đào tạo phát triển để đạt khả năng làm 

việc chủ động [24] 

* Về phát triển nhân lực  

- Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phải xây dựng kế hoạch 

phát triển cá nhân cho từng vị trí công việc cho người lao động khi mới tuyển dụng 

và bố trí người kèm cặp hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng và hàng năm có đánh giá, định 
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hướng phát triển nghề nghiệp cho người lao động. Cho các lao động đã làm việc lâu 

thì trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công việc và đánh giá thực hiện công việc cho 

người lao động từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật hoặc bố 

trí công việc phù hợp với trình độ, nghề nghiệp và năng lực của người lao động. 

 - Áp dụng phát triển nhân lực theo một mô hình phát triển nghề nghiệp (theo 

kinh nghiệm các công ty dầu khí nước ngoài) có định hướng theo 2 hướng: phát triển 

thành các chuyên gia kỹ thuật và phát triển thành các chuyên gia quản lý theo mô 

hình chữ Y (hình 5.3). 

 

Hình 5.3. Mô hình phát triển nghề nghiệp hình chữ Y [28] 

Để áp dụng mô hình phát triển nghề nghiệp này thì các đơn vị hoạt động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí phải xây dựng một hệ thống các tiêu chuẩn chức danh theo 

năng lực cho các vị trí công việc tương ứng trong mô hình chữ Y. Từ hệ thống tiêu 

chuẩn chức danh đó sẽ xây dựng các chương trình đào tạo khung kỹ thuật phù hợp 

với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hệ thống chương trình đào tạo đồng 

bộ theo mô hình phát triển nghề nghiệp ( Phụ lục 13). 

Mô hình phát triển nghề nghiệp trên giúp nhà quản lý có chương trình tạo động 

lực để người lao động chủ động tự định hướng phát triển theo khả năng của mình. 

5.2.3. Hoàn thiện công tác tuyển chọn và sử dụng lao động trong lĩnh vực thăm dò 

và khai thác dầu khí 
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Hiệu quả công việc và tinh thần, động lực cho người lao động trong quá trình 

làm việc phụ thuộc vào kết quả công tác tuyển chọn và sắp xếp bố trí lao động phù 

hợp, phát huy trình độ, năng lực, kỹ năng, trình độ của người lao động, hơn nữa đảm 

bảo tthu hút được nguồn lực có chất lượng đáp ứng được những mục tiêu chiến lược 

của PVN trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. Ngoài ra, việc tuyển chọn lao động phù 

hợp yêu cầu của công việc sẽ giúp tổ chức giảm được các chi phí do tuyển chọn lại, 

đào tạo lại, đồng thời giảm thiểu được những thiệt hại, rủi ro trong quá trình thực hiện 

công việc. Việc sử dụng, bố trí nhân lực khoa học và hợp lý sẽ động viên được sự 

đóng góp của người lao động ở mức cao nhất. 

* Hoàn thiện công tác tuyển chọn 

- Phải công khai hóa và tiêu chuẩn hóa việc tuyển chọn, đảm bảo các thông tin 

nhu cầu tuyển dụng công khai trên trang web của đơn vị và đến các đơn vị thành viên 

trong Tập đoàn. Việc tuyển chọn phải theo quy chế, quy trình và ứng cử viên phải 

qua thi tuyển, sát hạch và không hạn chế nguồn tuyển dụng có thể là trong nước, Việt 

kiều và người nước ngoài miễn là có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để thực hiện 

công việc quản lý, kỹ thuật then chốt của đơn vị. Việc này là cơ sở quốc tế hóa nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực TD&KT dầu khí và là một bước nâng cấp mức độ phát triển 

trong công tác quản trị nhân lực. 

- Xây dựng tiêu chí có cơ sở khoa học làm căn cứ thực hiện việc rà soát lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí để phát hiện, tìm kiếm nhân tài tăng cường đội ngũ 

chuyên gia, chức danh kỹ thuật có thể thay thế người nước ngoài. Do vậy, dự báo nhu 

cầu nhân lực theo mô hình chuỗi cung ứng nhân tài [28] nhằm xây dựng kế hoạch 

nhân lực cho tương lai nhằm xây dựng nhân tài, chuyên gia đầu ngành (phụ lục 14). 

* Bố trí và sử dụng lao động phù hợp yêu cầu của công việc 

- Tập đoàn và các đơn vị thành viên xây dựng chính sách nhân viên phù hợp với 

cơ chế quản lý hiện hành, đảm bảo thu hút, giữ chân và khuyến khích lao động giỏi 

làm việc cho Tập đoàn. Đảm bảo tương quan so sánh, khả năng cạnh tranh nhân lực 

trên thị trường nhân lực dầu khí trong khu vực. 
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- Bố trí, phân công hợp lý lao động trong lĩnh vực TD&KT dựa trên cơ sở năng 

lực và phân tích công việc, định mức các chức danh. Sử dụng các phương pháp khoa 

học để xây dựng hệ thống mức lao động, các tài liệu mô tả công việc để định biên lao 

động một cách chính xác, khách quan làm căn cứ cho việc bố trí công việc và đánh 

giá kết quả thực hiện công việc. Sử dụng các tiêu chí hiệu quả và chất lượng công 

việc là cơ sở đánh giá công bằng đóng góp của người lao động, tạo cơ hội vật chất, 

thăng tiến minh bạch cho lao động có trình độ chuyên môn cao, đồng thời đào thải 

những lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc. 

5.2.4. Các giải pháp khác 

a. Thường xuyên đánh giá hiệu quả công tác tạo lực đối với người lao động 

Đánh giá hiệu quả công tác tạo động lực là quá trình đánh về sự phù hợp giữa 

các chính sách tạo động lực với kết quả đạt được từ các chính sách đó. Đây chính là 

xác định hệ thống thông tin phản hồi về hiệu quả của các giải pháp tạo động lực đã 

thực hiện qua các chỉ tiêu gián tiếp như kết quả thực hiện công việc, thái độ làm việc 

của người lao động, ý thức chấp hành kỷ luật, mức độ gắn bó của người lao động với 

tổ chức, sự hài lòng của người lao động hoặc đồng thời đo lường trực tiếp bằng các 

mô hình kiểm định định lượng. Từ đó, các nhà quản lý có những kế hoạch điều chỉnh, 

bổ sung, cải thiện các biện pháp phù hợp hơn, hiệu quả hơn. 

Ngoài ra, để đánh giá hiệu quả cuối cùng của các chính sách tạo động lực cho 

người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí thông qua chỉ số then chốt đo lường 

kết quả thực hiện tạo động lực thông qua các chính sách. Cụ thể: 

- KPI trong chính sách tuyển dụng và sử dụng lao động: Tổng số hồ sơ trong 

đợt tuyển dụng (đối với từng chức danh); Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu so với tổng ứng 

viên; chi phí tuyển dụng bình quân 1 ứng viên; Mức độ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng 

(Số lượng ứng viên được ký hợp đồng chính thức/ Tổng số nhu cầu tuyển cho từng 

nhóm chức danh); Mức độ hài lòng của ứng viên trong tuyển dụng; Tỉ lệ nghỉ việc 

trong lao động mới. 

- KPI trong chính sách đào tạo và phát triển: tổng số thời gian đào tạo, huấn 

luyện trung bình cho một chức danh; Tỉ lệ người lao động trong lĩnh vực TD&KT 
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dầu khí được đào tạo; Tỷ lệ chi phí đào tạo trên tổng quỹ lương; Mức độ hài lòng của 

lao động sau đào tạo; Tỷ lệ lao động áp dụng được kiến thức đã đào tạo so với tổng 

số nhân viên được đào tạo; Tỷ lệ người lao động định hướng phát triển thành công. 

 - KPI trong chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi: Thu nhập bình quân theo 

chức danh so với thị trường lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí ở nước ngoài; 

Tỷ lệ lương trên tổng thu nhập có được của người lao động; 

 - KPI về an toàn lao động và quan hệ lao động: Số vụ tai nạn lao động trong đơn 

vị thời gian; Thời gian tổn thất do tai nạn lao động; Tổn thất do tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp; Sự thỏa mãn của người lao động đối với doanh nghiệp; Tổn thất gây ra 

do nghỉ việc, kỷ luật lao động kém. 

b. Xây dựng phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc theo các chỉ số 

thực hiện công việc chủ yếu (KPIs) 

Các chỉ số thực hiện công việc chủ yếu cho phép đo lường kết quả hoạt động 

theo toàn bộ các quá trình và theo các chức năng thực hiện công việc. Các số liệu đo 

lường và đánh giá kết quả thực hiện công việc này rất hữu ích cần so sánh với mức 

chuẩn của công ty, ngành, lĩnh vực …Với mỗi KPI, cần phải định nghĩa rõ ràng, có 

phương pháp đo lường cụ thể để đảm bảo tính chính xác và khách quan. Xây dựng 

phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc theo KPI bao gồm các bước: 

* Xác định được các mục tiêu chủ yếu trong đánh giá thực hiện công việc 

Để đánh giá, đo lường mức độ hoàn thành công việc theo KPI, doanh nghiệp 

giao mục tiêu trong thực hiện công việc thay vì chỉ giao nhiệm vụ. Một nhiệm vụ có 

thể có nhiều mục tiêu khác nhau, tương ứng có nhiều cách đo lường khác nhau. 

Ví dụ: Nhiệm vụ phát triển mỏ dầu khí có thể có các mục tiêu số giếng khoan thành 

công/ số giếng khoan thực hiện (đánh giá bằng số giếng khoan thành công/ năm) 

Mục tiêu cá nhân người lao động được xác định từ mục tiêu của đơn vị, bộ phận 

và mục tiêu của công ty. 

Ví dụ: Đối với công việc của một kíp trưởng giàn khoan có những tiêu chí sau: 

-Về chuyên môn nghiệp vụ: Duy trì điều khiển máy móc, tời khoan trong ca làm việc; 

kiểm soát được quá trình làm việc của thợ khoan; không sai sót về quy trình thực hiện 
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- Về hành vi, kỷ luật: Đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc; tuân thủ nội quy bảo 

hộ lao động 

* Phân loại các mức độ thỏa mãn mục tiêu khi thực hiện công việc 

Các mục tiêu cần quy định rõ chỉ tiêu cụ thể để có thể đo lường, đánh giá kết 

quả rõ ràng, tránh giao các chỉ tiêu chung chung. Mỗi mục tiêu được phân thành 5 

mức độ: xuất sắc (5 điểm), vượt trội (4 điểm), đạt yêu cầu (3 điểm), chưa đạt (2 điểm) 

và quá thấp (1 điểm). 

* Đánh giá tầm quan trọng (trọng số) của mỗi nhóm mục tiêu đối với kết quả thực 

hiện cộng việc của người lao động. 

Các mục tiêu khác nhau có tầm quan trọng khác nhau đối với hiệu quả thực 

hiện công việc của chức danh và thể hiện qua điểm trọng số của từng mục tiêu. Trong 

số được xác định qua áp đặt tỉ lệ phần trăm trực tiếp cho mỗi mục tiêu; Sắp xếp thứ 

tự và cho điểm hoặc so sánh cặp và cho điểm 

* Đánh giá tổng hợp về kết quả thực hiện công việc của người lao động 

Đánh giá tổng hợp về kết quả thực hiện công việc của người lao động sẽ được 

căn cứ trên điểm số trung bình của các yêu cầu, có tính đến trọng số của các yêu cầu 

theo công thức: 

Gt/b = 
∑ 𝐾𝑖𝑥𝐺𝑖
𝑛
𝑖

𝐾𝑖
 

Trong đó: 

-Gt/b : Điểm tổng hợp trung bình đánh giá thực hiện công việc 

-Ki : Trọng số của mục tiêu i 

-n: Số lượng các mục tiêu trong đánh giá kết quả đối với người lao động 

- Gi : Điểm số đánh giá kết quả thực hiện công việc của chức danh theo yêu cầu i 

Kết quả cuối cùng về đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động 

dựa vào số điểm Gt/b hoặc theo tỉ lệ phân loại phần trăm người lao động hoàn thành 

mục tiêu. 

* Đánh giá thực hiện công việc căn cứ vào kết quả đánh giá KPIs 

c. Thực hiện tái cấu trúc các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác 

dầu khí khẳng định vai trò trách nhiệm của mỗi người lao động 
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Hiện nay, PVN mới hoàn thành báo cáo Đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 

2019-2025 và đây sẽ là cơ sở triển khai thực hiện các công việc tiếp theo là thực hiện 

tái cơ cấu ở các đơn vị thành viên, trong đó có lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá tình tổ chức và sắp xếp lại doanh nghiệp dựa 

trên nền tảng là cấu trúc cũ của doanh nghiệp. Thông thường, tái cấu trúc doanh 

nghiệp sẽ được thực hiện một cách toàn diện mọi khía cạnh từ cơ cấu tổ chức, nguồn 

nhân lực, cơ chế quản lý, vận hành…và tùy vào tình hình hiện tại của doanh nghiệp 

mà kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp có thể lựa chọn cải tổ toàn diện hay chỉ ở một 

lĩnh vực nào đó. 

Mục đích tái cấu trúc doanh nghiệp là để khắc phục những yếu kém nội tại và 

giúp đưa ra những hướng đi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Tái cấu trúc là 

quá trình tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh và thích ứng với bối 

cảnh mới, đòi hỏi những thay đổi trong cơ chế quản lý và cơ cấu tổ chức, chính điều 

này sẽ tạo động lực cho người lao động vì khẳng định vai trò trách nhiệm của họ, 

doanh nghiệp nâng cao quyền tự chủ, tự quyết được chăm sóc người lao động theo 

năng lực, tình hình tài chính. Đối với các đơn vị TD&KT dầu khí sẽ tập trung vào các 

nội dung tái cấu trúc bao gồm: 

+ Tái cấu trúc tài chính: cân đối dòng tiền hoạt động, cân đối nguồn vốn đầu tư, 

đảm bảo an toàn tài chính, chủ động đa dạng nguồn vốn cho đầu tư phát triển các dự 

án trong lĩnh vực TD&DK, gián tiếp đảm bảo thu nhập, công việc ổn định. 

+ Tái cấu trúc tổ chức quản lý, tổ chức lao động: tối ưu, thu gọn và tinh giảm 

bộ máy quản lý, nhân lực; đảm bảo cơ cấu, chất lượng, số lượng lao động cho các dự 

án hoạt động hiệu quả, phát huy tối đa năng lực người lao động. Người lao động có 

động lực để phấn đấu, phát huy khả năng, không ngừng nâng cao kỹ năng, trình độ 

chuyên môn để đạt hiệu quả làm việc cao nhất. 

+ Tái cấu trúc hoạt động và quản trị: Đảm bảo quản trị theo khoa học, có tính 

hệ thống chuyên nghiệp. Nâng cao khả năng phối hợp công việc, điều hành, giải quyết 

công việc ở các bộ phận chức năng ở từng cấp như quản trị chiến lược, quản trị nhân 
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lực, quản trị tài chính, quản trị dự án, quá trình công việc được diễn ra một cách thông 

suốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp. 

+ Tái cấu trúc công nghệ sản xuất: nâng cao chất lượng đầu tư công nghệ sản 

xuất mới một cách đồng bộ, đảm bảo hiện đại hóa, nâng cao khả năng thu hồi dầu, 

đảm bảo mức độ giảm thiểu rủi ro, an toàn trong sản xuất, đánh giá chính xác thông 

tin cho từng dự án thăm dò và khai thác 

Việc thực hiện tái cấu trúc công ty trong lĩnh vực TD&KT dầu khí nhằm tạo 

môi trường hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh trong hội 

nhập quốc tế, đảm bảo sự phát triển bền vững. 

d. Tái tạo văn hóa Pertrovietnam 

Văn hóa Petrovietnam đã được hình thành cùng với sự lớn mạnh của ngành 

Dầu khí hơn 40 năm qua với nhiều chặng đường gian khó nhưng đầy vinh quang, 

mang đậm chất Dầu khí Việt Nam. Cốt cách và bản sắc riêng biệt của người lao động 

Dầu khí được kết tinh cùng năm tháng đã tạo nên truyền thống văn hóa của những 

người đi tìm lửa. Ngọn lửa Dầu khí được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác tạo nên 

bản sắc của văn hóa Dầu khí và giữ cho cho ngọn lửa truyền thống luôn bừng sáng, 

sưởi ấm trái tim và hun đúc nhiệt huyết của các thế hệ người lao động Dầu khí là đảm 

bảo cho sự phát triển bền vững của PVN. Một môi trường văn hóa doanh nghiệp 

mạnh sẽ khuyến khích được người lao động yêu nghề, hăng say công việc và gắn bó 

lâu dài với tổ chức. Theo quyết định số 6899/QĐ-DKVN (ngày 12/11/2018) đã ban 

hành “Cẩm nang Văn hóa Dầu khí” [31] và ngày 27/11/2019 theo quyết định số 

6774/QĐ-DKVN về phê duyệt “Đề án tái tạo Văn hóa PetroVietnam” [32]. Đây chính 

là kim chỉ nam, là cơ sở để các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí nhận 

diện, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống giá trị văn hóa Pertrovietnam và các quy 

định liên quan; cập nhật chỉnh sửa Cẩm nang văn hóa Dầu khí phù hợp với đặc trưng 

ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền vừa mang những bản sắc văn hóa riêng biệt vừa 

mang hệ thống giá trị văn hóa chunng của Petrovietnam. “Người Dầu khí dù ở lĩnh 

vực nào, địa bàn nào cũng cần có những hệ giá trị chung hướng đến, cùng nhau vun 

đắp, gìn giữ. Tại thời điểm hiện nay, hệ giá trị Petrovietnam hướng tới là “Khát vọng-



146 

 

Trí tuệ- Chuyên nghiệp-Nghĩa tình” với phương châm “Bản lĩnh-Đoàn kết- Đổi mới- 

Hành động”, thực hiện sứ mệnh “Tối ưu hóa nguồn năng lượng dầu khí, đi đầu trong 

hội nhập kinh tế quốc tế” (theo Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN). 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 

Từ các kết quả nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực cho lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí, luận án đã đưa ra phương hướng và đề xuất các nhóm giải 

pháp hoàn thiện chủ yếu là: Tăng cường công tác đào tạo và phát triển lực lượng lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí; Hoàn thiện các chính sách đãi ngộ người lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí; Hoàn thiện công tác tuyển chọn và sử dụng 

lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí và một số giải pháp khác. 

Các giải pháp đưa ra đã đạt được mục tiêu tạo động lực cho lao động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí, đồng thời các giải pháp phải được thực hiện đồng bộ, phối hợp 

nhằm mang lại hiệu quả cao. Những giải pháp đặt ra vừa đảm bảo phân loại nguồn 

nhân lực phù hợp cho tổ chức, vừa giữ chân được người lao động có năng lực, nhiệt 

huyết, đồng thời thu hút được lao động có trình độ phù hợp với giai đoạn phát triển 

của lĩnh vực TD&KT dầu khí đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2035 thuộc PVN. 

Thực hiện tốt các giải pháp trên, PVN và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí sẽ có đội ngũ lao động có trình độ công nghệ kỹ thuật, năng lực, 

tinh thần làm việc hăng say và trung thành với tổ chức. Khi người lao động được đáp 

ứng những lợi ích vật chất và tinh thần mà các giải pháp trên mang lại thì họ sẽ có 

niềm tin vào sự phát triển của PVN, cũng như niềm tin vào sự phát triển sự nghiệp 

của họ trong tương lại, điểu này sẽ là động lực để họ gắn bó lâu dài với tổ chức. 
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KẾT LUẬN  

Để hội nhập kinh tế quốc tế một cách bình đẳng trong môi trường cạnh tranh 

quốc tế cao nhất trong ngành dầu khí thì phải có sự trao đổi công nghệ, thông tin và 

nhân lực ngang bằng với trình độ quốc tế. Do đó, PVN phải nâng cao năng lực cạnh 

tranh, bảo đảm hiệu quả kinh tế, phát huy nội lực, tăng cường hợp tác và ứng dụng 

công nghệ. Đồng thời đáp ứng được mục tiêu chiến lược của Tập đoàn đến năm 2035 

thì điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo nguồn nhân lực trong ngành dầu khí tương 

xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của ngành. PVN phải xây dựng các chính 

sách tạo động lực cho lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí (lĩnh vực cốt lõi) có 

tính cạnh tranh để thu hút, duy trì và phát triển nguồn lực chất lượng, có năng lược 

chuyên môn, kỹ năng làm việc thuần thục, có trình độ quản lý tiên tiến, trình độ ngoại 

ngữ thành thạo ngang tầm với trình độ các công ty dầu khí trong khu vực và trên thế 

giới. Nguồn nhân lực này có khả năng chấp nhận thách thức, mạnh dạn đi tiên phong 

vào những lĩnh vực, khu vực khó khăn trong thăm dò, khai thác ở khu vực nước sâu, 

xa bờ, tìm kiếm thăm dò các dạng hydrocabon phi truyền thống, thích ứng với điều 

kiện, phương pháp thăm dò khai thác dầu khí mới và đảm nhận vị trí quan trọng trong 

hoạt động dầu khí. Vì vậy, tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay khi mà có sự cạnh tranh mạnh mẽ thị 

trường lao động dầu khí trong khu vực, đồng thời đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục 

tiêu chiến lược mà PVN đã xây dựng. 

Luận án đã nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí thuộc PVN đã giải quyết được các vấn đề sau: 

Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung liên quan đến động lực, 

tạo động lực cho người lao động. Điều này có ý nghĩa trong xác định các chính sách 

tạo động lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

Thứ hai, tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho 

người lao động trong PVN nói chung và các đơn vị hoạt động lĩnh vực TD&KT dầu 

khí nói riêng. Bằng các phương pháp nghiên cứu thích hợp sử dụng số liệu thứ cấp là 

các báo cáo, văn bản, tài liệu pháp quy của Tập đoàn, các đơn vị và sử dụng số liệu 

sơ cấp trong điều tra bảng hỏi với 400 người lao động đang làm việc trên các công 

trình dầu khí Việt Nam để phân tích xác định được tầm quan trọng của tạo động lực 
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cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khi đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến 

lược của tập đoàn. Các kết quả nghiên cứu phù hợp với yêu cầu bối cảnh hiện nay. 

Thứ ba, xác định các yếu tố chính sách tạo động lực cơ bản cho người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT đó là (1) Lương thưởng và kỷ luật; (2) Đào tạo và phát triển 

luật, (3) Tuyển chọn và sử dụng tác động đến động lực cho người lao động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí ở những mức độ khác nhau. Điều đó đã góp phần thuyết phục 

rằng cần đổi mới, hoàn thiện những chính sách cụ thể phù hợp góp phần tạo động lực 

cho người lao động nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới đặt ra. 

Thứ tư, đưa ra phương hướng và đề xuất các nhóm giải pháp tạo động lực cho 

người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phù hợp với mục tiêu chiến lược của 

PVN đến năm 2035 và điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trong ngành dầu khí. Một 

số giải pháp có thể đang áp dụng tại Tập đoàn song những đề xuất trong luận án là 

dựa trên kết quả nghiên cứu cụ thể có cơ sở khoa học và đồng thời giúp các đơn vị 

hoạt động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của Tập đoàn có thể điều chỉnh để nâng 

cao hiệu quả đạt mục tiêu chiến lược đặt ra. 

Trong quá trình thực hiện đề tài luận án, NCS nhận thấy còn tồn tại những hạn 

chế do nguồn số liệu cả thứ cấp và sơ cấp vì số lượng lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí mới chỉ khảo sát trong phạm vi hai đơn vị là VSP và PVEP (các công trình 

dầu khí trong nước). Do đó, những nghiên cứu tiếp theo kiến nghị tiếp cận các đối 

tượng lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí ở quy mô mẫu lớn hơn (bao gồm 

người lao động làm việc tại các công trình dầu khí ở nước ngoài, các chức danh 

chuyên gia, kỹ sư kỹ thuật ở các Ban, phòng TD&KT dầu khí trong Tập đoàn, đơn 

vị) để có góc nhìn chính xác, đầy đủ hơn về tạo động lực cho người lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

Ngoài ra, sau khi chứng minh và đo lường các mối quan hệ thì nghiên cứu tiếp 

theo có thể làm thêm khảo sát chuyên sâu để hiểu rõ nguyên nhân tồn tại cũng như 

các giải pháp khắc phục đưa ra. Khi đó các giải pháp sẽ thiết thực và hiệu quả hơn 

cho Tập đoàn và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 
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PHẦN PHỤ LỤC 
 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 01 

DÀN BÀI PHỎNG VẤN TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

 

A. Phần giới thiệu 

Xin chào các Anh (chị)! 

Tôi là nghiên cứu sinh tại Khoa Kinh tế-QTKD, trường Đại học Mỏ- Địa chất. Tôi 

đang tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu về tạo động lực cho người lao động 

trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt 

Nam”. Cuộc phỏng vấn này có ý nghĩa rất lớn trong việc xác định các yếu tố tạo động 

lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. Kính mong Anh (chị) dành 

chút thời gian để cùng trao đổi, thảo luận, góp ý giúp tôi nghiên cứu về vấn đề này. 

Tôi xin cam đoan các kết quả trả lời của Anh (chị) chỉ nhằm mục đích thu thập 

quan điểm của Anh (chị), và những thông tin mà Anh cung cấp sẽ được bảo mật, chỉ 

được phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài, hoàn toàn không phục vụ cho mục đích 

nào khác. 

Rất mong được sự cộng tác chân tình của Anh. Trân trọng cảm ơn! 

B. Nội dung phỏng vấn (Gợi ý các yếu tố tạo động lực cho người lao động) 

Phần 1: Xác định các yếu tố cấu tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí 

a. Phỏng vấn chuyên gia (3 người) 

- Anh/chị cho biết PVN đã có những chế độ, chính sách có tác động đến động lực làm 

việc của người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí hay không? 

- Anh/chị cảm nhận như thế nào về vấn đề tạo động lực cho người lao động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí của PVN hiện nay? 

- Theo anh/chị áp dụng các mô hình lý thuyết tạo động lực có phù hợp khi nghiên cứu 

tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí? 

b. Phỏng vấn lãnh đạo (4 người) 

- Anh/chị đánh giá thế nào về động lực làm việc của lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí? 



 

 

- Anh/chị cảm nhận thế nào về các chính sách tạo động lực cho người lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí trong đơn vị mình so với các đơn vị khác, các doanh nghiệp 

khác? 

- Anh/chị cho biết các chính sách ban hành của các công ty trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí có tác động đến động lực làm việc của người lao động hay không? 

- Theo anh/chị các yếu tố thuộc về chính sách tiền lương, thưởng và kỷ luật; chính 

sách thuộc về đào tạo và phát triển; chính sách tuyển chọn và sử dụng lao động; Môi 

trường làm việc; Tuyên truyền và giáo dục ảnh hưởng đến động lực làm việc của lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí như thế nào? Ngoài ra còn các chính sách nào 

nữa xin cho ý kiến? 

c. Phỏng vấn người lao động làm việc tại các dự án TD&KT dầu khí 

- Anh đánh giá thế nào về động lực làm việc của bản thân và những người đồng 

nghiệp khác trong đơn vị? 

- Anh có thể cho biết sự cảm nhận về chính sách tạo động lực lao động trong đơn vị 

mình? 

- Những chính sách tạo động lực cho người lao động có tác động đến động lực cho 

người lao động TD&KT dầu khí hay không? 

- Các yếu tố nào ngoài các yếu tố thuộc về chính sách tiền lương, thưởng, kỷ luật; 

chính sách thuộc về đào tạo và phát triển; chính sách tuyển chọn và sử dụng lao động; 

môi trường làm việc; Tuyên truyền và giáo dục ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí? 

- Mong anh cho ý kiến về bảng hỏi trong nghiên cứu tiếp theo để đánh giá tác động 

của các yếu tố tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí? 

Phần 2. Xác định các biến quan sát cho từng thành phần trong nghiên cứu 

I. Yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng 

Theo Anh (chị) thì dựa vào yếu tố thành phần nào sau đây có thể biết được 

“Yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng” tạo động lực cho người lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí ? 

  



 

 

STT Tên yếu tố thành phần 
Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

1 
Chính sách tuyển dụng lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí của công ty được công khai rộng rãi 
  

2 
Việc tuyển chọn và tuyển dụng lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí đảm bảo sự cạnh tranh công bằng 
  

3 
 Các chính sách sử dụng lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí gắn với mục tiêu về hiệu quả kinh tế 
  

4 
Người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí được bố trí 

công việc phù hợp với năng lực, trình độ 
  

5 
 Nguyện vọng của lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí đã được cấp trên lãnh đạo hiểu rõ và đáp ứng 
  

6 

Gắn giữa trách nhiệm và quyền hạn của người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí trong thực công việc đã 

tương xứng, đảm bảo 

  

7 

Người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí đã được 

đánh giá đúng dựa trên những tiêu chuẩn cụ thể, thực tế và 

khách quan 

  

Ngoài ra, theo Anh (chị) thì còn những yếu tố nào khác có thể biết về “Chính 

sách tuyển chọn và sử dụng” tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí ? Cần chỉnh sửa câu từ trong các câu hỏi này như thế nào? (Trao đổi và đưa 

ra gợi ý) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

II. Các yếu tố chính sách đào tạo và phát triển 

Theo Anh (chị) thì dựa vào yếu tố nào sau đây có thể biết được “ Yếu tố chính 

sách đào tạo và phát triển” tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí:  

  



 

 

TT Tên thành phần Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

1 Người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí đảm 

bảo được tham gia các khóa đào tạo hàng năm phù 

hợp với vị trí công việc 

  

2 Các chương trình đào tạo chuyên sâu về công việc 

cho lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí được tổ 

chức đáp ứng yêu cầu công việc 

  

3 Công ty xác định nhu cầu đào tạo cho lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí thông qua hệ thống đánh 

giá thực hiện công việc 

  

4 Công ty có kế hoạch ổn định phát triển cho từng vị trí 

công việc cụ thể, rõ ràng với lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí 

  

5 Công ty tạo thách thức và minh bạch hóa cơ hội thăng 

tiến nghề nghiệp cho người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí 

  

Ngoài ra, theo Anh thì còn những yếu tố nào khác có thể biết về “ Yếu tố chính sách 

đào tạo và phát triển” tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí ? Cần chỉnh sửa về câu từ cho phù hợp như thế nào? (Trao đổi và đưa ra gợi ý) 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

III. Các yếu tố chính sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật 

Theo Anh (chị) thì dựa vào yếu tố nào sau đây có thể biết được “ Yếu tố chính 

sách tiền lương và khen thưởng, kỷ luật” tạo động lực cho người lao động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí:  

TT Tên thành phần Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

1 Chính sách tiền lương đảm bảo tính khuyến khích, 

cạnh tranh đối với lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí 

  

2 Chính sách tiền lương cho lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí luôn đổi mới phù hợp với thị trường 

lao động trong nước và thị trường lao động dầu khí 

quốc tế 

  

3 Mức độ đãi ngộ phụ thuộc vào hiệu quả, kết quả làm 

việc cụ thể và trách nhiệm của người lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí 

  



 

 

4 Các chính sách tiền thưởng đảm bảo kích thích thúc 

đẩy người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 

nâng cao hiệu quả làm việc 

  

5 Các chính sách phúc lợi đảm bảo người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí yên tâm gắn bó lâu 

dài với doanh nghiệp 

  

6 Các quy định về kỷ luật cho lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí chặt chẽ 

  

Ngoài ra, theo Anh thì còn những yếu tố nào khác có thể biết về “ Yếu tố chính sách 

tiền lương và khen thưởng, kỷ luật” tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí ? Cho ý kiến về cách dùng từ, đặt câu? (Trao đổi và đưa ra gợi ý). 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

IV. Các yếu tố môi trường làm việc 

Theo Anh thì dựa vào yếu tố nào sau đây có thể biết được “Yếu tố về môi 

trường làm việc” tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí:  

TT Tên thành phần Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

1 Văn hóa dầu khí được xây dựng và luôn được đổi mới 

phù hợp với xu hướng Hội nhập dầu khí quốc tế 

  

2 Công ty đã xây dựng niềm tin, lòng yêu nghề, say mê 

công việc với sụ tận tâm vì ngành nghề và sẵn sàng 

truyền thụ kinh nghiệm và bí quyết nghề nghiệp cho 

thế hệ sau 

  

3 Môi trường làm việc đảm bảo tính đoàn kết, tương trợ   

4 Hệ thống an toàn sức khỏe môi trường và điều kiện 

làm việc đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế 

  

5 Hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo cho lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu kí làm việc hiệu quả 

  

Ngoài ra, theo Anh thì còn những yếu tố nào khác có thể biết về “ Yếu tố môi 

trường làm việc” tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí ? 

Xin được cho ý kiến về chỉnh sửa câu từ trong câu hỏi (Trao đổi và đưa ra gợi ý) ? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

V. Các yếu tố công tác tuyên truyền và giáo dục 

Theo Anh còn dựa vào yếu tố nào sau đây có thể biết được “Yếu tố công tác 

tuyên truyền và giáo dục” tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí ? 

TT Tên thành phần Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

1 Công ty thường xuyên tuyên truyền và phổ biến các 

văn bản pháp quy liên quan sử dụng người lao động 

TD&KT dầu khí 

  

2 Công ty thường xuyên tuyên truyền cho người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí về truyền thống ngành 

dầu khí Việt Nam 

  

3 Công ty đã chú trọng công tác tuyên truyền về vai trò 

của người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí về 

chủ chủ quyền biển đảo quốc gia 

  

4 Công ty đã chú trọng công tác tuyên truyền về vai trò 

của người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí về 

an ninh năng lược quốc gia 

  

 

Ngoài ra, theo Anh còn những yếu tố nào khác có thể biết về “Yếu tố thuộc về 

công tác tuyên truyền và giáo dục” tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí ? Xin ý kiến chỉnh sửa câu từ trong câu hỏi? (Trao đổi và đưa ra gợi 

ý) ? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Xin trân trọng cảm ơn sự tham dự và trao đổi của các Anh! Kính chúc các Anh và gia 

đình sức khỏe và thành công! 



 

 

PHỤ LỤC 02 

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 

Xin chào Anh (Chị), 

Tôi là nghiên cứu sinh thuộc Khoa Kinh tế - QTKD, Đại học Mỏ- Địa chất. 

Tôi tiến hành một nghiên cứu về “Tạo động lực cho người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí của PVN”. Kính mong Anh (Chị) dành thời gian để trả lời giúp tôi 

một số câu hỏi sau đây. Xin lưu ý với Anh (Chị) là không có quan điểm nào là đúng 

hay sai. Tất cả các ý kiến của Anh (Chị) đều có giá trị cho nghiên cứu của tôi dù là 

mức độ đánh giá nào.  

Tôi xin cam đoan các kết quả trả lời của Anh (Chị) chỉ được phục vụ cho công 

tác nghiên cứu của đề tài Luận án và hoàn toàn không phục vụ cho mục đích nào 

khác. Rất mong được sự hợp tác, giúp đỡ chân thành của Anh (chị).  

Trân trọng cảm ơn! 

A. Thông tin chung 

1. Tên Công ty (workshop):  

2. Vị trí công việc:  

a. Giàn trưởng  c. Đốc công   d. Kỹ sư thực hành 

b. Giàn phó   d. Kỹ sư trưởng  e. Công nhân KT  

3. Thâm niên công tác (năm)                       4. Tuổi tác 

5. Địa chỉ liên lạc (không bắt buộc): Email:                     

                               SĐT: 

B. Phần câu hỏi 

Hãy cho biết mức độ đồng ý của Anh về các yếu tố sau đến tạo động lực cho 

người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí của PVN ? (Vui lòng khoanh tròn 1 

ô thích hợp của từng tiêu chí), với quy ước sau: 

Hoàn toàn 

không đồng ý 
Không đồng ý Bình thường Đồng ý 

Hoàn toàn 

đồng ý 

1 2 3 4 5 

     



 

 

Tiêu chí 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Bình 

thường 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Yếu tố chính sách tuyển chọn và sử dụng (TCSD) 

Việc tuyển chọn và tuyển dụng lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí đảm bảo sự 

cạnh tranh công bằng 

1 2 3 4 5 

Các chính sách sử dụng lao động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí gắn với mục tiêu về 

hiệu quả kinh tế 

1 2 3 4 5 

Hệ thống đánh giá thực hiện công việc của 

người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí đã đảm bảo công bằng, chính xác 

1 2 3 4 5 

Hệ thống đánh giá thực hiện công việc của 

người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí đã góp phần phát triển năng lực của mỗi 

cá nhân người lao động 

1 2 3 4 5 

Người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí đã được đánh giá đúng dựa trên những 

tiêu chuẩn cụ thể, thực tế và khách quan 

1 2 3 4 5 

Chính sách tuyển dụng người lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí được công khai 

rộng rãi 

1 2 3 4 5 

Gắn giữa trách nhiệm và quyền hạn của 

người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí tương xứng, đảm bảo 

1 2 3 4 5 

Yếu tố chính sách đào tạo và phát triển (DTPT) 

Người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí đảm bảo được tham gia các khóa đào tạo 

hàng năm phù hợp với vị trí công việc 

1 2 3 4 5 

Các chương trình đào tạo chuyên sâu về công 

việc cho lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí được tổ chức đáp ứng yêu cầu công 

việc 

1 2 3 4 5 

Nhu cầu đào tạo cho lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí được xác định căn cứ vào 

hệ thống đánh giá thực hiện công việc 

1 2 3 4 5 

Công ty có kế hoạch ổn định phát triển cho 

từng vị trí công việc cụ thể, rõ ràng với lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí động 

CLC 

1 2 3 4 5 



 

 

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp luôn được 

minh bạch hóa và tạo ra những thách thức đối 

với người lao động trong lĩnh vực TD&KT 

dầu khí 

1 2 3 4 5 

Chương trình phát triển cho người lao động 

trong lĩnh vực TD&KT dầu khí phù hợp với 

mục tiêu chung của tổ chức 

1 2 3 4 5 

Cơ chế cho phép người lao động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí được ứng cử hoặc đề cử 

vào các chức danh lãnh đạo 

1 2 3 4 5 

Yếu tố chính sách tiền lương, khen thưởng và kỷ luật (LK) 

Chính sách tiền lương đảm bảo tính khuyến 

khích, cạnh tranh đối với lao động trong lĩnh 

vực TD&KT dầu khí 

1 2 3 4 5 

Chính sách tiền lương cho lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí luôn đổi mới phù 

hợp với thị trường lao động trong nước và thị 

trường lao động dầu khí quốc tế 

1 2 3 4 5 

Mức độ đãi ngộ phụ thuộc vào hiệu quả, kết 

quả làm việc cụ thể và trách nhiệm của người 

lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 

1 2 3 4 5 

Các chính sách tiền thưởng đảm bảo kích 

thích thúc đẩy người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí nâng cao hiệu quả làm việc 

1 2 3 4 5 

Chính sách tiền thưởng đa dạng, linh hoạt 

phù hợp hiệu quả công việc thực tế của người 

lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 

     

Các chính sách phúc lợi đảm bảo người lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí yên tâm 

gắn bó lâu dài với doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

Các quy định về kỷ luật cho lao động trong 

lĩnh vực TD&KT dầu khí chặt chẽ 
1 2 3 4 5 

Yếu tố môi trường làm việc (MTLV) 

Văn hóa dầu khí được xây dựng và luôn được 

đổi mới phù hợp với xu hướng Hội nhập dầu 

khí quốc tế 

1 2 3 4 5 

Công ty đã xây dựng niềm tin, lòng yêu nghề, 

say mê công việc với sụ tận tâm vì ngành 

nghề và sẵn sàng truyền thụ kinh nghiệm và 

bí quyết nghề nghiệp cho thế hệ sau 

1 2 3 4 5 

Môi trường làm việc đảm bảo tính đoàn kết, 

tương trợ 
1 2 3 4 5 



 

 

Môi trường làm việc đảm bảo cân bằng công 

việc và cuộc sống 
1 2 3 4 5 

Hệ thống an toàn sức khỏe môi trường và 

điều kiện làm việc đảm bảo theo tiêu chuẩn 

quốc tế 

1 2 3 4 5 

Hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo cho lao 

động trong lĩnh vực TD&KT dầu kí làm việc 

hiệu quả 

1 2 3 4 5 

Yếu tố công tác tuyên truyền và giáo dục (TTGD) 

Công ty thường xuyên tuyên truyền và phổ 

biến các văn bản pháp quy liên quan sử dụng 

lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí 

1 2 3 4 5 

Công ty thường xuyên tuyên truyền cho 

người lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu 

khí về truyền thống ngành dầu khí Việt Nam 

1 2 3 4 5 

Công ty đã chú trọng công tác tuyên truyền 

về vai trò của người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí về chủ chủ quyền biển đảo 

quốc gia 

1 2 3 4 5 

Công ty đã chú trọng công tác tuyên truyền 

về vai trò của người lao động trong lĩnh vực 

TD&KT dầu khí về an ninh năng lược quốc 

gia 

1 2 3 4 5 

Động lực lao động trong lĩnh vực TD&KT dầu khí (DL) 

Người lao động nỗ lực hết sức hoàn thành 

công việc của mình bất kể gặp khó khăn 
1 2 3 4 5 

Người lao động có trách nhiệm hoàn thành 

công việc được giao vì mục tiêu của công ty 
1 2 3 4 5 

Người lao động luôn có sự sáng tạo trong quá 

trình thực hiện công việc 
1 2 3 4 5 

Người lao động luôn có tinh thần hợp tác với 

công việc đang làm 
1 2 3 4 5 

Người lao động thường cố gắng hết sức để 

không sai sót trong quá trình làm việc 
1 2 3 4 5 

Người lao động thấy được sự gắn bó với tập 

thể và doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

Người lao động luôn hài lòng với vị trí công 

việc đang đảm nhận 
1 2 3 4 5 

Xin cảm ơn Anh đã dành thời gian quý báu để trả lời câu hỏi của tôi. Kính chúc Anh 

nhiều sức khỏe và thành công trong công việc! 



 

 

PHỤ LỤC 03 

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA PVN 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 04 

THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY CHỦ YẾU LIÊN QUAN ĐẾN TẠO 

ĐỘNG LỰC CHO LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

STT Ký hiệu văn bản Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực áp 

dụng 

I Luật 

1 Luật số: 45/2019/QH14 Bộ luật lao động 20/11/2019 1/1/2021 

2 Số 18-L/CTN Luật dầu khí 6/7/1993 1/9/1993 

3 
Luật số 

10/2008/QH12 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật dầu khí 
03/6//2008 1/1/2009 

4 Luật số 84/2015/QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động 26/05/2015 1/7/2015 

5 
Dự thảo 

Số…/2021/QH14 
Luật thi đua khen thưởng   

II Nghị định 

1 Số 95/2015/NĐ-CP 
Nghị định quy định chi tiết một 

số điều của Luật dầu khí 
16/10/2015 01/12/2015 

2 Số 39/2016/NĐ-CP 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật an toàn, vệ sinh lao 

động 

15/5/2016 1/7/2016 

3 Số 149/2018/NĐ-CP 
Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi 

làm việc 
7/11/2018 1/1/2019 

4 Số 91/2017/NĐ-CP 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của luật thi đua, khen 

thưởng 

31/07/2017 1/10/2017 

5 Số 145/2020/NĐ-CP 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Bộ luật 

lao động về điều kiện lao động và 

quan hệ lao động 

14/12/2020 1/2/2021 

6 Số 145/2020/NĐ-CP 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Bộ luật 

lao động về hình thức trả lương 

các bên được quyền lựa chọn 

14/12/2020 1/2/2021 

7 Số 51/2016/NĐ-CP 

Quy định về nguyên tắc xác định 

trả lương, thưởng cho người lao 

động 

13/06/2016 1/8/2016 

8 Số 52/2016/NĐ-CP 

Quy định về nguyên tắc xác định 

quỹ lương, thưởng kế hoạch cho 

người lao động 

13/06/2016 1/8/2016 

III Thông tư 

1 
Số 10/2020/TT-

BLĐTBXH 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Bộ luật 

lao động về nội dung của hợp 

đồng lao động, hội đồng thương 

lượng tập thể và nghề, công việc 

12/11/2020 1/1/2021 



 

 

có ảnh hưởng xấu tới chức năng 

sinh sản và nuôi con 

2 Số 04/2015/QĐ-TTg 
Quy định về quản lý an toàn 

trong hoạt động dầu khí 
20/1/2015 16/3/2015 

3 Số 24/2015/TT-BCT 

Quy định về thời gian làm việc, 

thời gian nghỉ ngơi cho người lao 

động làm việc các công việc có 

tính chất đặc biệt trong lĩnh vực 

thăm dò, khai thác dầu khí trên 

biển 

23/7/2015 1/10/2015 

4 
Số 17/2015/TT-

BLĐTBXH 

Hướng dẫn xây dựng thang 

lương, bảng lương, phụ cấp 

lương và chuyển xếp lương cho 

người lao động trong công ty 

TNHH MTV do Nhà nước làm 

chủ sở hữu 

22/04/2015 10/6/2015 

5 
Số 36/2016/TT-

BLĐTBXH 

Hướng dẫn thù lao cho người 

quản lý của Tổng công ty thăm 

dò khai thác dầu khí thực hiện 

công việc chuyên gia, cố vấn 

chuyên môn, kỹ thuật trong các 

dự án thăm dò khai thác dầu khí 

25/10/2016 1/12/2016 

IV Quyết định của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 

1 Số 1819/QĐ-DKVN 
Quy chế thi đua-khen thưởng Tập 

đoàn dầu khí Việt Nam 
05/10/2018 05/10/2018 

2 
Quyết định số 

363/QĐ-DKVN 

Phê duyệt Chiến lược Đào tạo và 

Phát triển nhân lực Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam giai đoạn 2016-

2025 và định hướng đến năm 

2035 

24/02/2017 24/02/2017 

3 
Quyết định số 

368/QĐ-DKVN 

Phê duyệt và ban hành “Chính 

sách CBNVBP làm việc tại các 

đơn vị, Dự án liên quan, liên kết 

với nước ngoài hoạt động trong 

lĩnh vực TKTDKT dầu khí tại 

Việt Nam” 

14/02/2014 14/02/2014 

4 Số 6899/QĐ-DKVN 
Phê duyệt và ban hành “Cẩm 

nang Văn hóa Dầu khí” 
12/11/2018 12/11/2018 

5 Số 7889/QĐ-DKVN 

Phê duyệt và ban hành “Quy tắc 

đạo đức nghề nghiệp của cán bộ 

lãnh đạo, quản lý Petrovietnam” 

21/12/2018 21/12/2018 

6 Số 6774/QĐ-DKVN 
Phê duyệt “ Đề án tái tạo Văn 

hóa Petrovietnam” 
27/11/2019 27/11/2019 

6 
Số 1587/DKVN-

TCNS&ĐT 

Kế hoạch xây dựng thang lương, 

bảng lương, chế độ phụ cấp 

lương và chuyển xếp lương 

8/6/2015 8/6/2015 



 

 

7 Số 394/QĐ-DKVN 

Về việc phê duyệt và ban hành 

Quy chế trả lương của Cơ quan 

công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam 

1/4/2020 1/4/2020 

8 Số 056/QĐ-DKVN 

Quy chế Tổ chức và Quản lý 

công tác đào tạo của Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam 

06/1/2015 6/1/2015 

9 Số 3710/QĐ-DKVN 

Quy chế quản lý và sử dụng kinh 

phí dành cho công tác đào tạo của 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

15/05/2012 15/05/2012 

10 Số 1263/QĐ-DKVN 
Quy chế tuyển dụng của Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam 
18/02/2008 18/02/2008 

11 Số 932/QĐ-DKVN 
Quy chế chuyên gia, cố vấn của 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
6/02/2009 6/02/2009 

12 Số 892/QĐ-DKVN  
Quy chế Đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ 
10/3/2016 10/3/2016 

13 Số 990/QĐ-DKVN 
Chính sách nhân viên Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam 
6/5/2008 6/5/2008 

14 Số 1321/QĐ-DKVN 

Chính sách cán bộ, nhân viên biệt 

phái làm việc cho các đơn vị, dự 

án liên doanh, liên kết với nước 

ngoài hoạt động trong lĩnh vực 

tìm kiếm thăm dò và khai thác 

dầu khí tại Việt Nam 

9/5/2011 9/5/2011 

15 Số 308/QĐ-DKVN 

Chính sách cán bộ, nhân viên biệt 

phái làm việc cho các dự án dầu 

khí ở nước ngoài 

22/02/2009 22/02/2009 

 

 
  



 

 

PHỤ LỤC 05 

BẢNG HỆ SỐ PHỤ CẤP LƯƠNG THEO CHỨC DANH 

 
Chuyên ngành E&P  Chuyên ngành liên quan 

E&P 

 Chuyên ngành phi 

E&P 

Nhóm Hệ số Chức danh  Nhóm Hệ số Chức danh  Nhóm Hệ số Chức danh 

A 19 - 20 
Chuyên gia cấp 

chiến lược 
    

A1 17 - 19 
Trưởng Ban và 

tương đương 
 B1 14 - 16 

Trưởng Ban 

và tương 

đương 

 C1 12 - 14 

Trưởng Ban 

và tương 

đương 

A2 13 - 16 

Phó Ban/ 

Chuyên gia cấp 

Ban và tương 

đương 

 B2 11 - 13 
Phó Ban và 

tương đương 
 C2 6 - 8 

Phó Ban và 

tương đương 

A3 11 - 12 

Trưởng Phòng 

thuộc Ban và 

tương đương 

 B3 8 - 10 

Trưởng 

Phòng và 

tương đương 

 C3 4 - 5 

Trưởng Phòng 

thuộc Ban và 

tương đương 

A4 9 - 10 
Phó Phòng và 

tương đương 
 B4 7 - 8 

Phó Phòng 

và tương 

đương 

 C4 2 - 3 

Phó Phòng 

thuộc Ban và 

tương đương 

A5 9 - 10 
Kỹ sư bậc 9 trở 

lên 
 B5 7 - 8 

Chuyên viên 

bậc 9 trở lên 
 C5 0 - 2 

Chuyên viên 

bậc 9 trở lên 

A6 7 - 8 Kỹ sư bậc 8  B6 5 - 6 
Chuyên viên 

bậc 8 
 C6 0 - 2 

Chuyên viên 

bậc 8 

A7 5 - 6 Kỹ sư bậc 7  B7 3 - 4 
Chuyên viên 

bậc 7 
 C7 0 - 2 

Chuyên viên 

bậc 7 

A8 3 - 5 Kỹ sư bậc 6  B8 1 - 3 
Chuyên viên 

bậc 6 
 C8 0 - 1 

Chuyên viên 

bậc 6 

A9 3 - 5 Kỹ sư bậc 5  B9 1 - 3 
Chuyên viên 

bậc 5 
 C9 0 - 1 

Chuyên viên 

bậc 5 

A10 2 - 4 Kỹ sư bậc 4  B10 1 - 2 
Chuyên viên 

bậc 4 
 C10 0 - 1 

Chuyên viên 

bậc 4 

A11 2 - 4 Kỹ sư bậc 3  B11 1 - 2 
Chuyên viên 

bậc 3 
 C11 0 - 1 

Chuyên viên 

bậc 3 

A12 2 - 3 Kỹ sư bậc 2  B12 0 - 1 
Chuyên viên 

bậc 2 
 C12 0 - 0,5 

Chuyên viên 

bậc 2 

A13 1 - 2 Kỹ sư bậc 1  B13 0 - 1 
Chuyên viên 

bậc 1 
 C13 0 - 0,5 

Chuyên viên 

bậc 1 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 06 

KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.943 7 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

DTPT1 24.163 13.219 .805 .934 

DTPT2 24.208 13.110 .843 .931 

DTPT3 24.205 12.992 .856 .930 

DTPT4 24.210 13.038 .874 .928 

DTPT5 24.145 13.148 .831 .932 

DTPT6 24.121 13.490 .759 .938 

DTPT7 24.100 13.816 .700 .943 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.912 7 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

LK1 17.56 20.876 .616 .911 

LK2 17.43 19.079 .814 .891 

LK3 17.56 19.730 .728 .900 

LK4 17.19 19.596 .717 .901 

LK5 17.29 18.898 .784 .894 

LK6 17.26 18.625 .815 .890 

LK7 17.41 20.115 .661 .907 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.842 5 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TCSD1 15.584 4.935 .669 .804 

TCSD2 15.726 4.785 .667 .804 

TCSD3 15.476 5.047 .698 .800 

TCSD4 15.661 4.631 .700 .795 

TCSD5 15.879 4.761 .539 .846 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 



 

 

.912 6 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

MTLV5 14.100 6.206 .719 .901 

MTLV1 14.058 6.255 .702 .904 

MTLV2 14.068 5.990 .822 .886 

MTLV3 14.039 6.159 .748 .897 

MTLV4 13.974 6.031 .804 .889 

MTLV6 14.011 6.348 .729 .900 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.816 4 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TTGD1 6.94 6.160 .353 .890 

TTGD2 7.43 4.678 .736 .720 

TTGD3 7.47 4.519 .740 .717 

TTGD4 7.62 5.033 .767 .715 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.890 3 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TTGD2 4.55 2.876 .757 .868 

TTGD3 4.59 2.649 .806 .827 

TTGD4 4.74 3.140 .804 .835 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 07 

KIỂM ĐỊNH KMO CỦA BIẾN ĐỘNG LỰC 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .924 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2208.719 

df 21 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.145 73.497 73.497 5.145 73.497 73.497 

2 .563 8.042 81.539    

3 .377 5.387 86.926    

4 .289 4.129 91.055    

5 .238 3.401 94.456    

6 .213 3.037 97.493    

7 .175 2.507 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

KIỂM ĐỊNH KMO CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .894 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7453.906 

df 378 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 

Loadingsa 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 8.000 28.573 28.573 7.658 27.351 27.351 6.423 

2 4.206 15.023 43.595 3.856 13.770 41.121 5.393 

3 3.354 11.977 55.572 3.025 10.803 51.924 3.884 

4 2.401 8.574 64.147 2.133 7.618 59.542 5.050 

5 1.736 6.199 70.345 1.330 4.751 64.293 2.307 

6 .739 2.641 72.986     

7 .679 2.426 75.412     

8 .638 2.279 77.690     

9 .594 2.121 79.811     

10 .565 2.016 81.827     



 

 

11 .473 1.691 83.518     

12 .425 1.516 85.034     

13 .406 1.449 86.483     

14 .385 1.374 87.857     

15 .371 1.325 89.182     

16 .337 1.203 90.385     

17 .318 1.136 91.521     

18 .307 1.096 92.617     

19 .292 1.042 93.658     

20 .275 .981 94.639     

21 .256 .913 95.553     

22 .240 .857 96.409     

23 .229 .818 97.227     

24 .202 .721 97.948     

25 .185 .660 98.608     

26 .160 .570 99.178     

27 .133 .475 99.654     

28 .097 .346 100.000     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 08 

MA TRẬN YẾU TỐ ĐÃ XOAY TRONG KẾT QUẢ EFA 
Pattern Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

DTPT4 .931     

DTPT3 .905     

DTPT5 .887     

DTPT2 .824     

DTPT1 .815     

DTPT6 .775     

DTPT7 .697     

LK6  .888    

LK2  .850    

LK5  .840    

LK3  .780    

LK4  .728    

LK7  .667    

LK1  .640    

MTLV2   .876   

MTLV4   .849   

MTLV3   .798   

MTLV6   .764   

MTLV5   .756   

MTLV1   .739   

TCSD4    .783  

TCSD3    .751  

TCSD1    .743  

TCSD2    .736  

TCSD5    .563  

TTGD3     .898 

TTGD4     .866 

TTGD2     .813 

 



 

 

PHỤ LỤC 09 

PHÂN TÍCH PEAR 

 

Correlations 

 DL DTPT LK TCSD MTLV TTGD 

DL Pearson Correlation 1      

Sig. (2-tailed)       

N 380      

DTPT Pearson Correlation .477** 1     

Sig. (2-tailed) .000      

N 380 380     

LK Pearson Correlation .510** .338** 1    

Sig. (2-tailed) .000 .000     

N 380 380 380    

TCSD Pearson Correlation .285** .410** .092 1   

Sig. (2-tailed) .000 .000 .074    

N 380 380 380 380   

MTLV Pearson Correlation -.074 -.063 -.020 .003 1  

Sig. (2-tailed) .152 .219 .699 .954   

N 380 380 380 380 380  

TTGD Pearson Correlation -.013 .016 -.101* -.015 .019 1 

Sig. (2-tailed) .806 .758 .049 .777 .714  

N 380 380 380 380 380 380 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 10 

PHÂN TÍCH HỒI QUY 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 85.307 5 17.061 46.289 .000b 

Residual 137.851 374 .369   

Total 223.158 379    

a. Dependent Variable: DL 

b. Predictors: (Constant), TTGD, TCSD, MTLV, LK, DTPT 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .031 .393  .079 .937   

DTPT .359 .060 .283 5.964 .000 .735 1.361 

LK .424 .046 .404 9.282 .000 .871 1.148 

TCSD .253 .085 .133 2.975 .003 .828 1.208 

MTLV -.076 .064 -.049 -1.191 .234 .995 1.005 

TTGD .028 .043 .027 .650 .516 .986 1.015 

a. Dependent Variable: DL 

 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) DTPT LK TCSD MTLV TTGD 

1 1 5.834 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .082 8.455 .00 .00 .17 .00 .00 .69 

3 .044 11.532 .01 .00 .53 .01 .24 .23 

4 .026 15.054 .00 .20 .25 .05 .45 .03 

5 .010 24.143 .10 .79 .02 .23 .20 .01 

6 .004 36.672 .89 .01 .03 .71 .11 .04 

a. Dependent Variable: DL 
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PHỤ LỤC 12 

PHÂN TÍCH ONE WAY ANOVA 

1. Phân tích theo độ tuổi 

Test of Homogeneity of Variances 

DL  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.188 3 376 .904 

 

ANOVA 

DL  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.880 3 .627 1.065 .364 

Within Groups 221.278 376 .589   

Total 223.158 379    

 

 

 

2. Phân tích theo thâm niên công tác 

 

Test of Homogeneity of Variances 

DL  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.834 3 376 .476 

 

ANOVA 

DL  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .355 3 .118 .199 .897 

Within Groups 222.803 376 .593   

Total 223.158 379    

 

 

 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 13 

 

Nội dung 

Chương trình định 

hướng phát triển nghề 

nghiệp 

Chương trình đào tạo 

kỹ năng 

Chương trình tăng tốc 

phát triển 

Chương trình đào tạo, 

phát triển kỹ thuật/ 

chuyên môn, đào tạo quản 

lý cơ sở 

Chương trình đào 

tạo cấp trung hoặc 

chuyên gia cao cấp 

Mục tiêu 

đào tạo 

Mục tiêu sàng lọc và sắp 

xếp bố trí công việc phù 

hợp với năng lực của cán 

bộ và yêu cầu phát triển 

của đơn vị 

Là cung cấp những kỹ 

năng làm việc cơ bản 

chung, là cơ sở để 

người lao động làm 

việc một cách hiệu quả 

Là giúp cho cán bộ có khả 

năng làm việc chủ động 

sớm, tăng cường nguồn 

nhân lực chất lượng cao 

cho dự án, chuyên gia 

trong các thách thức kỹ 

thuật 

- Cung cấp kiến thức quản 

lý cơ sở làm nền tảng hình 

thành đội ngũ cán bộ quản 

lý các cấp 

- Duy trì cập nhật nghiệp vụ 

chuyên môn/công nghệ kỹ 

thuật mới làm cơ sở định 

hướng nguồn phát triển đội 

ngũ chuyên gia 

- Cung cấp kiến thức 

quản lý nâng cao, tạo 

điều kiện tiếp cận với 

xu thế quản lý tiên 

tiến nhất. 

- Tạo đội ngũ chuyên 

gia 

Đối tượng 

đào tạo 

Đối tượng là những kỹ sư 

trẻ mới được tuyển dụng, 

hoặc chuyên viên đang 

trong giai đoạn định 

hướng phát triển nghề 

nghiệp 

Chuyên viên, kỹ sư mới 

qua giai đoạn định 

hướng 

Chuyên viên, kỹ sư mới 

qua giai đoạn định hướng, 

chưa nhiều kinh nghiệm, 

đã xác định được con 

đường phát triển, vị trí 

công việc cá nhân 

- Cán bộ quản lý cấp phòng, 

phân xưởng, giàn khoan, 

đội, tổ, đội ngũ quy hoạch 

chức danh này 

- Các chuyên viên đã chọn 

định hướng kỹ thuật/ 

chuyên môn 

- Trưởng phó các ban 

chức năng, người đại 

diện, đội ngũ quy 

hoạch 

- Các chuyên viên/ kỹ 

thuật ở chương trình 

phát triển kỹ thuật/ 

chuyên môn 

Thời gian 

đào tạo 

Thời gian đào tạo từ 1-2 

năm 

Thời gian đào tạo 1-2 

năm 
Thời gian đào tạo 3-7 năm 

Thời gian 1-3 năm (quản lý 

cơ sở) 

Thời gian 1 năm (quản 

lý cấp trung) 



 

 

- Không cố định tùy theo 

định hướng phát triển của 

mỗi cá nhận, điều kiện công 

việc 

Thời gian không cố 

định 

Hình thức 

đào tạo 

Hình thức đào tạo là các 

lớp ngắn hạn, tự học, đào 

tạo kèm cặp. 

Chương trình đào tạo 

trên lớp kết hợp hệ 

thống e-learning và 

thực hành trên công 

việc được giao. 

Thực hiện đào tạo hỗn 

hợp, kết hợp học tập trên 

lớp, kèm cặp, thực tập 

công việc và hướng dẫn 

của cố vấn 

- Đào tạo lên lớp và kết hợp 

với nghiên cứu, triển khai 

dự án cụ thể (quản lý cơ sở) 

- Đào tạo trên lớp ít chủ yếu 

là đào tạo thông qua công 

việc, tham gia dự an, học 

hỏi kinh nghiệm các công ty 

dầu khí trong nước và nước 

ngoài như tham quan học 

tập, tham dự hội nghị, hội 

thảo trong nước và quốc tế 

Hội thảo, nói chuyện 

chuyên đề, tham quan, 

trao đổi kinh nghiệm 

các công ty dầu khí 

nước ngoài, tham gia 

lớp đào tạo quản lý ở 

nước ngoài (8 tuần). 

Trải nghiệm dự án, 

công việc và tham gia 

đào tạo, chia sẽ kinh 

nghiệm và đánh giá 

năng lực của cán bộ 

trẻ 

Nội dung 

đào tạo 

- Nhập ngành dầu khí 

- Kiến thức cơ bản về 

nghề nghiệp và vị trí 

công việc 

- Kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ cơ bản  

- Văn hóa doanh nghiệp 

- Hiểu biết pháp luật lao 

động (nội quy, an toàn, 

chính sách nhân sự) 

- Kỹ năng xây dụng và 

thực hiện kế hoạch cá 

nhân 

- Kỹ năng giao tiếp, viết 

báo cáo 

- Kiểm soát kết quả 

thực hiện công việc 

- Làm việc nhóm 

- Quản lý dự án cơ bản 

- Quản lý sự thay đổi 

- Kiến thức kỹ 

thuật/chuyên môn phù hợp 

với vị trí công việc chiếm 

60-70% khối lượng đào 

tạo. 

- Kỹ năng quản lý chiếm 

30-40% khối lượng đào 

tạo 

Nội dung (quản lý cơ sở): 

- Kiến thức cơ bản về quản 

trị 

- Kỹ năng quản lý 

Nội dung (chuyên môn/kỹ 

thuật) 

- Kiến thức kỹ thuật/chuyên 

môn 60-70% khối lượng 

đào tạo 

Kỹ năng xây dựng 

chiến lược doanh 

nghiệp, tầm nhìn, gắn 

kết tổ chức 

Chuyên sâu của từng 

lĩnh vực kỹ 

thuật/chuyên môn. 

Cập nhật công nghệ 

mới, những thách thức 

mà Chiến lược phát 

triển đặt ra. 



 

 

- Nhận thức về hệ thống 

quản lý chất lượng đang 

áp dựng tại đơn vị 

- Các hướng phát triển 

nghề nghiệp tại đơn vị 

- Kỹ năng công việc cơ 

bản 

- Quản lý thời gian 

- Tiếng Anh chuyên 

ngành dầu khí 

- Các kỹ năng văn 

phòng 

- Kỹ năng quản lý 30-40% 

khối lượng đào tạo 

Đánh giá 

Qua đánh giá năng lực, 

kỳ thi kiểm tra, đánh giá 

kết quả thực hiện công 

việc của quản lý trực tiếp 

Qua đánh giá năng lực, 

kỳ thi kiểm tra, đánh 

giá kết quả thực hiện 

công việc. 

Đánh giá thực hiện công 

việc, kỹ năng và đo lường 

qua thời gian đạt khả năng 

làm việc chủ động 

Đánh giá thực hiện công 

việc, qua năng lực làm việc 

Đánh giá qua năng 

lực, khả năng giải 

quyết công việc 

Kết quả 

đào tạo 

Người lao động được 

chuyển ngạch, được điều 

chỉnh công việc, được 

đưa vào danh sách các 

chuyên viên, kỹ sư tiềm 

năng để bồi dưỡng 

chuyên sâu 

Người lao động được 

chuyển ngạch, được 

điều chỉnh công việc, 

được đưa vào danh sách 

các chuyên viên, kỹ sư 

tiềm năng để bồi dưỡng 

chuyên sâu 

Các chuyên viên, kỹ sư 

tiềm năng và được ghi 

nhận trong công việc được 

lựa chọn vào danh sách 

cán bộ nguồn để đào tạo 

chuyên sâu theo định 

hướng phát triển chuyên 

gia 

Các nhà quản lý cơ sở 

Chuyên viên trong lĩnh vực 

chuyên môn, chuyên ngành 

kỹ thuật sâu, có định hướng 

là chuyên gia 

Các nhà quản lý cấp 

trung và chuyên gia 

 



 

 

PHỤ LỤC 14 

 

 

 

1. Lập kế hoạch nhân  

lực (cho tương lai) 

2. Quản lý  

đầu vào 
3. Hội nhập 

và phát triển 
4. Phân bổ và 

sử dụng 
5. Quản lý 

đầu ra 

 Cách dự báo nhu cầu nhân lực? Theo khung thời gian nào? 

 Cách thức kết nối nhu cầu với kế hoạch/chiến lược? Nhu cầu ở 

chuyên ngành nào và khi nào cần? 

 Cách lập kế hoạch nguồn cung nhân lực? Đâu là hồ sơ ứng 

viên có năng lực? 

 Kế hoạch khắc phục các thiếu hụt về năng lực trong tương lai? 

- Công ty có tiếp 

cận nguồn nhân 

tài tốt nhất có sẵn 

hay không? 

- Bộ phẩn quản lý 

trực tiếp có tham 

gia vào quá trình 

thu hút nhân tài 

hay không? 

- Nhân viên mới hội 

nhập vào công ty như 

thế nào? 

- Công ty quản lý sự 

nghiệp của nhân viên 

như thế nào? 

- Công ty có áp dụng 

chương trình khung 

năng lực về đào tạo & 

phát triển? 

- Việc thu nhận kiến 

thức như thế nào? 

- Công ty có tạo môi 

trường phát triển cho 

đội ngũ kỹ thuật then 

chốt? 

- Công ty có sử dụng 

người đúng việc? 

- Trách nhiệm quản 

lý kỹ năng của nhân 

viên kỹ thuật có kinh 

nghiệm? 

- Cơ cấu tổ chức của 

công ty? 

- Cấp độ quản lý 

hoàn thành công việc 

chủ yếu? 

- Lý do nhân viên 

rời bỏ công ty? 

- Công ty giữ nhân 

tài như thế nào? 

- Chế độ lương 

thưởng, đãi ngộ 

của công ty có đủ 

hấp dẫn? 

- Kế hoạch nhân sự 

kế cận cho các vị 

trí then chốt? 


