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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ HỌC THUẬT, LÝ LUẬN, 

LUẬN ĐIỂM MỚI VỀ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 
 

Họ và tên: Lê Hoàng Thuya. Ngày sinh: 09/9/1974. 

Mã số NCS: 101021604.  Ngành Quản trị kinh doanh. Mã ngành: 9340101. 

Khóa 03 Đợt 01 năm 2016. Mã lớp: NCS 16 QTKD-TV3-1. 

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc và sự gắn bó 

của nhân viên với ngân hàng: Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt nam  khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” 

Người hướng dẫn chính: PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải. 

Người hướng dẫn phụ (nếu có): /. 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh  

Nội dung trang thông tin tóm tắt 

Kết quả nghiên cứu, đã có những đóng góp: Đóng góp lý thuyết: (i) Đã khẳng định lý thuyết 

động lực làm việc, lý thuyết Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức, vẫn còn phù hợp 

trong ngành thương mại tại Việt Nam; (ii) Tại Việt Nam chưa có nghiên cứu Động lực làm 

việc và Sự Cam kết gắn bó, luận án đã làm được; (iii) Bổ sung mới vào thang đo “Áp lực 

công việc” và “Rủi ro tác nghiệp” trong lĩnh vực ngân hàng thương mại Việt Nam. Đóng góp 

về mặt thực tiễn: (i) nghiên cứu đã tìm ra các nhân tố tác động đến Động lực làm việc và Sự 

cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng, giúp các nhà quản trị ngân hàng có một khung 

lý thuyết để nghiên cứu, tìm giải pháp tăng Động lực làm việc cho nhân viên cũng như Sự 

cam kết gắn bó lâu dài của nhân viên với ngân hàng; (ii) Thứ hai, qua kết quả nghiên cứu thì 

trong 11 nhân tố trên thì lần lược các nhân tố tác động từ mạnh nhất là nhân tố Đánh giá thành 

thích, tiếp theo là Chính sách lao động; cấp trên; áp lực công việc; điều kiện làm việc; phúc 

lợi; tiền lương; đồng nghiệp; rủi ro tác nghiệp; đào tạo - thăng tiến; Động lực làm việc tác 

động đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. Từ đây, giúp các nhà quản trị ngân 

hàng sẽ có cơ sở ưu tiên sử dụng nhân tố nào trong 11 nhân tố để tạo Động lực làm việc và Sự 

cam kết gắn bó lâu dài của nhân viên với ngân hàng. 

Ý kiến người hướng dẫn khoa học 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải 

Ngày……tháng…..năm 2021 

Nghiên cứu sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Lê Hoàng Thuya 
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