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Tóm tắt những kết luận mới của luận án (về mặt học thuật, lý luận, luận điểm mới về khoa 

học và thực tiễn) 

(1)  Luận án đã phân tích và xác định hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến 

động lực, tạo động lực cho người lao động có ý nghĩa đóng góp mới trong nghiên cứu tạo động 

lực trong lĩnh vực TD&KT dầu khí. 

(2)  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 và kiểm định mô 

hình nghiên cứu các yếu tố chính sách tạo động lực có tác động thuận chiều với tạo động lực  

(3) 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.  

(4)  Luận án đã giúp các nhà quản lý các đơn vị hoạt động trọng lĩnh vực TD&KT dầu khí 

có những 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.  
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Summary of new results of the dissertation 

 (1) The dissertation analyzed and systematized the theoretical issues about motivation, 

creating motivation for employees, which contribute to motivational techniques in the oil and gas 

exploration and production. 

 (2) The disseration analyzed the current motivational techniques for employees in the oil 

and gas exploration and production companies. Moreover,  the dissertation developed a model 

of the motivational techniques and tested it. The result shows that the motivational techniques 

has a positive impact on the employees. 

(3)  The dissertation carried out quantitative research to identify the basic motivational 

policies for employees in the oil and gas exploration and production, namely (1) the training and 

development; (2) the policy of wage, cash bonuses, discipline; (3) the recruitment and 

employment. 

(4) The dissertation results help managers of the oil and gas exploration and production 

companies give solutions to motivate employees that is in accordance with strategic goals of the 

Vietnam National Oil and Gas Group until 2035. 
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