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TÓM TẮT 

 

Luận án được thực hiện nhằm kiểm định mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị 

nguồn nhân lực, thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của các doanh 

nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Khi phân tích dữ liệu với cỡ mẫu 

537 quan sát, tác giả đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định 

lượng và sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính đã thu được một số kết quả sau: “(1) Thành 

phần đo lường thực tiễn QTNNL gồm có 4 thành phần: tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, 

đào tạo và phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc và chính sách đãi ngộ; (2) Thang 

đo thương hiệu nhà tuyển dụng gồm 4 biến quan sát; (3) Thang đo phát triển nguồn nhân 

lực gồm 5 biến quan sát; (4) Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, thương 

hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch có mối 

quan hệ cùng chiều”. Kết quả kiểm định cho thấy có sự khác biệt giữa nhóm giới tính 

và số năm hoạt động của doanh nghiệp về mô hình đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố 

thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn 

nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM. Cuối cùng, các giả thuyết 

H1,H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 và H9 đều được chấp nhận.  

Luận án đã đề xuất một số hàm ý quản trị cho các nhà quản lý để cải thiện các 

thành phần của thực tiễn QTNNL nhằm gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng và phát 

triển NNL cho các doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM. Một số hạn chế và hướng nghiên 

cứu tiếp theo cũng được đề cập trong luận án này. 

Từ khóa: Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực; thương hiệu nhà tuyển dụng; phát 

triển nguồn nhân lực; doanh nghiệp du lịch; Thành phố Hồ Chí Minh. 
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ABSTRACT 

 
 

The thesis was conducted to test the relationship between human resources 

management practices, employer brand and human resource development of tourism 

enterprises in Ho Chi Minh City. When analyzing data with a sample size of 537 

observations, the author applied qualitative research methods combined with 

quantitative and used a linear structural model, obtained the following results: “(1) 

Components measure human resources management practices of tourism enterprises 

include: recruitment and selection of personnel, trainning and professional development, 

working environment and remuneration policy; (2) Employer brand scale includes 4 

observed variables; (3) Human resource development scale includes 5 observed 

variables; (4) Relationship between human resources management practices, employer 

brand and human resource development of tourism enterprises have positive 

correlation”. The test results show that there is a difference between the gender group 

and the number of years of operation of the enterprise on the model to evaluate the 

influence of the factors of human resource management practical on the employer brand 

and human resource development of tourism enterprises in Ho Chi Minh City. Finally, 

hypotheses H1, H2, H4, H5, H6, H7, H8 and H9 are all accepted. 

The thesis has proposed some implications for administrators to improve the 

components of human resource management practices in order to increase employer 

brands and human resource development of tourism enterprises in Ho Chi Minh City. 

Some limitations and further research directions are also mentioned in this thesis. 

Keywords: Human resources management practices; employer brand; human 

resource development; tourism enterprises; Ho Chi Minh City. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

Giới thiệu 

Chương 1 nhằm giới thiệu tổng quan về nghiên cứu này. Chương này bao gồm 

tám phần chính: Sự cần thiết của vấn đề NC, mục tiêu NC, câu hỏi NC, đối tượng NC, 

phạm vi NC, phương pháp NC, ý nghĩa thực tiễn của NC và thể hiện cấu trúc của luận 

án. Thông qua nội dung của chương, tác giả mô tả một cách tổng quát các vấn đề được 

trình bày trong luận án, giúp người đọc nắm được quy trình nghiên cứu tương ứng để 

đạt được các mục tiêu và trả lời câu hỏi nghiên cứu, hướng đến các phát hiện khoa học 

của nghiên cứu.  

1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1.1 Bối cảnh thực tiễn 

Với xu hướng phát triển kinh tế một cách chóng mặt như hiện nay, nguồn nhân 

lực đang trở thành một chủ đề được nói đến nhiều nhất và được các doanh nghiệp hết 

sức quan tâm trong chiến lược phát triển của mình. Theo Wrigh và cộng sự (1993), NNL 

trong phạm vi doanh nghiệp được ngầm hiểu là: “nguồn vốn con người và sử dụng nguồn 

vốn này nhằm hoàn thành các mục tiêu của doanh nghiệp”. Tuy nhiên, khác với các 

nguồn lực khác trong doanh nghiệp, nguồn vốn nhân lực được cho là có giá trị, khan 

hiếm, không thể bắt chước và thay thế hoàn toàn. Do đó, dựa theo lý thuyết nguồn lực 

của Boxall và Purcell (2003) cho rằng: “Nguồn nhân lực có tiềm năng đem lại lợi thế 

cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp”.  

Trước bối cảnh hội nhập, ngày càng có nhiều DN nước ngoài ồ ạt đầu tư vào Việt 

Nam, điều này dẫn đến thị trường lao động trong nước có sự cạnh tranh quyết liệt và các 

DN trong nước cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì và quản lý NNL, nếu 

không sẽ bị tụt hậu, không đáp ứng được các mục tiêu chung của tổ chức. Đây chính là 

một lý do nữa cho thấy tính cấp thiết và quan trọng của việc quản trị và PTNNL thế nào 

để duy trì họ gắn bó lâu dài với tổ chức, doanh nghiệp. 

Ngành du lịch là một ngành dịch vụ, nơi giá trị chính thường được tạo ra bởi 

nguồn nhân lực của tổ chức. Đây là một ngành được mô tả là rất năng động. Các DN 

trong lĩnh vực DL luôn phải đối mặt với những vấn đề chung liên quan đến quản lý và 

PTNNL như: nhân viên kỹ năng thấp, nhân viên thiếu kinh nghiệm, thiếu lực lượng lao 
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động thời vụ, thiếu động lực và việc luân chuyển nhân viên thường xuyên (Úbeda-García 

và ctg, 2012). Phát triển NNL là yêu cầu bức thiết để tăng tính chuyên nghiệp, sự hài 

lòng trong nghề nghiệp nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng, vì vậy phát triển NNL phải 

là một trong những ưu tiên của tổ chức (Drucker, 2004). 

Thực tế tại Việt Nam, ngành DL trong những năm vừa qua đã phát triển một cách 

ấn tượng và đã đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo công 

ăn việc làm cho hàng triệu lao động từ cả khu vực nông thôn và thành thị. Tuy nhiên, 

NNL trong lĩnh vực này tại Việt Nam vẫn đang trong cơn khát. Đây là thực trạng kéo 

dài trong nhiều năm qua mà ngành này vẫn đang loay hoay tìm lời giải. Nghị quyết 08-

NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị ban hành về việc phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn xác định: “Đến năm 2020, ngành du lịch cơ bản trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn; thu hút 17-20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du 

lịch nội địa; Ðóng góp trên 10% GDP; Tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc 

làm trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch Việt Nam thực sự là ngành kinh tế mũi 

nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc 

nhóm các nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á”. Điều này 

một mặt khẳng định còn khá nhiều tiềm năng để phát triển ngành này, nhưng mặt khác 

cũng bộc lộ lỗ hổng lớn về nhân lực của ngành. Mặc dù những năm vừa qua, hầu hết 

các cơ sở đào tạo đã tập trung vào lĩnh vực này nhưng vẫn chỉ đáp ứng được 60% nhu 

cầu. Đó là chưa nói đến một thực trạng là không chỉ thiếu về số lượng mà ngay cả chất 

lượng đào tạo cũng là vấn đề lo lắng của nhiều doanh nghiệp.  

Theo nhận định của chuyên gia Vũ Thành Long thì chất lượng nhân lực ngành du 

lịch còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được nhiệm vụ phát triển du lịch khi Việt Nam 

hội nhập quốc tế sâu rộng. Bên cạnh đó, chuyên gia Vũ Thành Long cũng cho rằng số 

lượng nhân lực ngành du lịch còn ít, cơ cấu không đồng bộ và năng lực chuyên môn 

chưa “theo kịp” được với xu hướng phát triển của ngành du lịch. Ngoài ra, nhân lực có 

trình độ và nghiệp vụ cao chưa nhiều và ngày càng thiếu NNL có chất lượng cao (Vũ 

Thành Long, 2021). 

Vì vậy để phát triển NNL cho ngành DL thì cần một số giải pháp theo chuyên gia 

Vũ Thành Long nhận định: 

• Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực ngành du   

lịch.  
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• Tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các hoạt động du lịch.  

• Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại cho NNL du lịch. 

• Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác đào  

tạo và nghiên cứu khoa học. 

Đại dịch Covid -19 đã để lại những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, từ thiệt hại 

về kinh tế đến sức khỏe, tính mạng con người…Ngành du lịch cũng không ngoại lệ. 

Theo thống kê từ WTTC (Hội đồng lữ hành thế giới) cho thấy chỉ trong hai năm 2020-

2021, đại dịch Covid -19 đã làm mất đi 62 triệu/334 triệu việc làm trong ngành du lịch. 

Từ đó, đặt ra nhiều vấn đề đối với NNL du lịch khi đất nước mở cửa trở lại. Đồng quan 

điểm với GS.TS. Nguyễn Văn Đính, bà Nguyễn Thanh Bình bổ sung và nhấn mạnh cần 

phát triển nguồn nhân lực theo cơ cấu hợp lý, cân đối về cơ cấu ngành nghề và trình độ 

đào tạo, vừa đảm bảo số lượng nhưng cũng cần chú trọng chất lượng, tính chuyên nghiệp 

và đặc biệt trong ngành du lịch cần quan tâm phát triển đội ngũ thuyết minh viên du lịch, 

hướng dẫn viên du lịch, khuyến khích hình thành đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn, 

hỗ trợ khách du lịch (Mai Châu, 2022)… 

Để hỗ trợ cho ngành du lịch, Ông Lê Anh Tuấn – Vụ Trưởng Vụ Đào Tạo (Bộ 

văn hóa thể thao và du lịch) cho biết thêm, Bộ Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch đã ban 

hành quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với tác 

động của đại dịch Covid-19 giai đoạn 2021-2030” trong đó xác định 3 nhóm giải pháp 

chính bao gồm: nhóm giải pháp hỗ trợ cấp bách nguồn nhân lực ngành du lịch, phát triển 

nguồn nhân lực của ngành thích ứng với đại dịch và chuẩn bị cho sự phục hồi (Mai 

Châu, 2022); nhóm giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực ngành du lịch trong giai đoạn 

phục hồi sau đại dịch; và nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch trong 

giai đoạn phát triển (Mai Châu, 2022). 

Tuy nhiên, những giải pháp nêu trên của các chuyên gia nhằm giúp phát triển 

nguồn nhân lực chung cho ngành DL nhưng khi áp dụng vào từng loại hình doanh nghiệp 

du lịch thì thực sự có giúp cho từng doanh nghiệp du lịch phát triển được nguồn nhân 

lực hay không và hiện nay việc áp dụng những giải pháp nêu trên đạt được kết quả ra 

sao thì vẫn chưa được làm rõ và chưa có những số liệu và thông tin chính thức về kết 

quả đạt được và những giải pháp của các chuyên gia nêu ra phần lớn là áp dụng cho 

ngành du lịch, vậy thì từng DN trong ngành du lịch có thể vận dụng được giải pháp nào 

và thật sự các giải pháp dành cho ngành du lịch có phù hợp với từng loại hình doanh 
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nghiệp trong ngành du lịch hay không? Và đây là điều lo lắng, băn khoăn của các nhà 

quản trị DN du lịch trong ngành DL hiện nay. Do đó, để có bộ giải pháp toàn diện cho 

từng loại hình doanh nghiệp du lịch thì việc phát triển nguồn nhân lực cần phải có những 

giải pháp thật sự hữu ích, thiết thực và có thể áp dụng được thì việc phát triển nguồn 

nhân lực trong tất cả các doanh nghiệp trong ngành du lịch mới khả thi và có thể đáp 

ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong bối cảnh hội nhập toàn cầu như 

hiện nay. Tuy nhiên, hiện tại việc áp dụng các giải pháp của các chuyên gia trong ngành 

DL vào từng loại hình DN du lịch thì chưa có thông tin và số liệu chính thức và kết quả 

đạt được ra sao khi áp dụng các chính sách chung cho ngành du lịch vào từng doanh 

nghiệp trong ngành du lịch thì vẫn chưa được làm rõ và còn mơ hồ; vì vậy việc nghiên 

cứu các giải pháp để phát triển NNL trong từng DN của ngành du lịch là điều cần thiết 

và quan trọng trong bối cảnh hiện nay. 

Mặt khác, công tác quản lý nhà nước về bồi dưỡng và đào tạo nhân lực du lịch 

của ngành còn nhiều bất cập như sau: Thứ nhất, thiếu lao động lành nghề, tình trạng phổ 

biến là các doanh nghiệp sau khi tuyển dụng nhân sự vừa tốt nghiệp ở những nơi đào 

tạo thì các DN du lịch lại phải tiếp tục đào tạo lại, bổ túc, bồi dưỡng...thì mới có thể đáp 

ứng nhu cầu thực tế; Thứ hai, chất lượng của NNL du lịch Việt Nam chưa đáp ứng yêu 

cầu xã hội, còn nhiều điều phải bàn như trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, trình 

độ ngoại ngữ. “Số lao động chưa tốt nghiệp phổ thông trung học chiếm 30% trong tổng 

số lao động. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động có chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch còn thấp, 

chỉ chiếm khoảng 43% tổng số lao động du lịch. Còn phần lớn là lao động từ ngành khác 

chuyển sang hoặc lao động chưa qua đào tạo, bồi dưỡng. Trong tổng số lao động được 

đào tạo từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng là 47,3%. Tỷ lệ được đào tạo đại học và sau 

đại học là 7,4%. Tỷ lệ lao động được bồi dưỡng kiến thức về du lịch là 45,3%”; Thứ ba, 

đội ngũ quản lý du lịch, Bên cạnh các doanh nghiệp có đội ngũ quản lý với trình độ 

chuyên môn cao thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp yếu về đội ngũ quản lý từ thiếu kiến 

thức về quản trị kinh doanh đến chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch, tính chuyên nghiệp 

chưa cao. Thực tiễn đáng báo động này khá phổ biến ở nhiều doanh nghiệp du lịch thuộc 

sở hữu nhà nước và đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân ở nhiều địa phương. Hạn chế 

cũng là rào cản rất lớn của du lịch Việt Nam về NNL, đó là hơn một nửa lao động làm 

việc trong du lịch lại rất yếu về ngoại ngữ. Theo nghiên cứu của ITDR về trình độ ngoại 

ngữ của nguồn nhân lực ngành du lịch cho thấy, ngoại ngữ tiếng Anh hiện chiếm khoảng 
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42% nhân lực toàn ngành, tiếng Trung, tiếng Pháp và các tiếng khác với tỷ lệ tương ứng 

là 5%, 4% và 9% nhân lực.  Theo khảo sát, đánh giá của nhiều doanh nghiệp lữ hành thì 

có đến 70 - 80% nhân viên lễ tân nhà hàng, 30 - 45% hướng dẫn viên du lịch, điều hành 

tour không đạt chuẩn ngoại ngữ. 

Có thể nói tất cả những hạn chế trên đã tác động rất lớn đến chất lượng dịch vụ 

du lịch, đến sự phát triển chung của ngành DL Việt Nam nói chung và DL ở TP.HCM 

trong thời gian qua. Bên cạnh đó những hạn chế nêu trên cũng là “rào cản” chính đối 

với quá trình hội nhập quốc tế của ngành DL Việt Nam. Do đó có thể thấy rằng ngành 

DL hiện nay chưa nhận thức được đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của NNL trong 

phát triển DL, chưa có các chính sách, giải pháp kịp thời, chưa đầu tư đúng về tài chính, 

cơ sở vật chất - công nghệ cho phát triển nguồn nhân lực. Điều này thể hiện ở cả một số 

chính quyền địa phương và ở nhiều doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện và sâu rộng, ngành DL lại 

cần phải tích cực đổi mới, sáng tạo, thích ứng để nâng cao chất lượng, phát triển nhanh 

và bền vững, thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Việt Nam hội tụ các loại tài 

nguyên du lịch rất phong phú và mang bản sắc riêng, từ tài nguyên DL thiên nhiên đến 

tài nguyên DL nhân văn, xã hội. Để khoảng cách không còn chênh lệch nhiều với những 

quốc gia có ngành DL phát triển như Mỹ, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Nhật, Thái 

Lan…phát huy, đánh thức các tiềm năng du lịch đó, chúng ta phải tập trung đầu tư vào 

yếu tố con người. Chúng ta phải có đội ngũ lao động có chất lượng cao, những nhà quản 

lý, những nhân viên DL lành nghề, những nhà khoa học công nghệ du lịch tài năng, giỏi 

chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, với khát vọng đưa ngành công nghiệp không khói 

lên một tầm cao mới. Do đó, phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa 

lâu dài quyết định tương lai phát triển của ngành du lịch.   

Thực trạng cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất nước ta “đầu tàu 

kinh tế”, một trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước. 

Với vị trí tâm điểm của khu vực Đông Nam Á, TP.HCM là một đầu mối giao thông quan 

trọng với hệ thống đường bộ, cảng, sân bay quốc tế nối liền các tỉnh trong vùng và còn 

là một cửa ngõ quốc tế. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng là trung tâm du lịch lớn nhất cả 

nước nhưng việc phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch vẫn chưa có hướng cụ 

thể và chưa có giải pháp toàn diện để đột phá làm sao để PTNNL trong ngành DL tốt 

hơn. Cụ thể hơn, theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM năm 2019, Thành phố Hồ Chí 
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Minh đón 41.389 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế là 8.619 triệu lượt (đóng 

góp bình quân từ 55% - 60% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và chiếm gần 40% 

doanh thu du lịch cả nước); thu nhập từ du lịch đạt trên 140.000 tỷ (bằng 19,28% thu 

nhập du lịch cả nước); đóng góp tới 10,6 GRDP của thành phố. Số lượng DN lữ hành, 

cơ sở lưu trú và ăn uống trên địa bàn Thành phố cũng tăng nhanh qua các năm. Chỉ tính 

riêng cơ sở lưu trú, năm 2019 Thành phố có tổng cộng là 4.565, trong đó những đơn vị 

lưu trú được xếp hạng là 1.533/4.565 với 44.232 phòng. Sự phát triển nhanh của hoạt 

động du lịch tại Thành phố đã đặt ra nhu cầu đòi hỏi tất yếu về việc phát triển nguồn 

nhân lực cho ngành du lịch TP.HCM nói chung và cho các doanh nghiệp du lịch nói 

riêng.  

Ngoài ra, nhân lực làm việc trong ngành DL thành phố Hồ Chí Minh hiện có 

140.350 lao động trực tiếp (chiếm 5% trong tổng số nguồn nhân lực của thành phố) 

trong đó 90% đã qua đào tạo (đại học chiếm 15%, 50% là trung cấp và cao đẳng, 25% 

là sơ cấp) và 10% dưới sơ cấp và chưa qua đào tạo. Theo nhận định chung của các nhà 

tuyển dụng, chỉ khoảng 65 – 70% NNL tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển 

dụng, chưa kể một tỷ lệ sinh viên được đào tạo ra trường nhưng lựa chọn làm việc trong 

các nhóm ngành kinh tế khác. Điều này đã gây nên khó khăn cho các nhà tuyển dụng và 

các trường đào tạo, nguồn cung chưa đáp ứng được cầu. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí 

Minh có 63 cơ sở đào tạo du lịch, trong đó có 24 trường đại học có khoa đào tạo về du 

lịch, 20 trường cao đẳng và 19 trường trung cấp. Tuy nhiên quy mô đào tạo chưa đáp 

ứng được nhu cầu của thực tế; hệ thống giáo trình chưa thực sự phù hợp, chất lượng đội 

ngũ giảng viên chưa cao; liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp chưa chặt chẽ, thiếu 

đồng bộ; các chính sách và hành lang pháp lý cho tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chưa 

thực sự phù hợp. Bên cạnh đó, từ năm 2020 đến nay tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn 

biến phức tạp, kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngành 

DL thành phố nói chung và các doanh nghiệp DL nói riêng. Điều này cũng ảnh hưởng 

không nhỏ trong việc duy trì và PTNNL của các DN du lịch. Theo Ông Nguyễn Ngọc 

Toản - Giám đốc Công ty Image Travel & Events chia sẻ: “Bây giờ công ty bắt đầu mở 

tuyển dụng trở lại, tuyển dụng nhân sự phục vụ cho khách thị trường nội địa thực sự khó 

khăn. Còn mảng quốc tế, công ty gọi lại các nhân sự cũ trước đây, những cái gật đầu 

quay lại cũng rất ít. Dự kiến, tình hình mức độ khách vừa phải thì cầm cự được, nếu 

khách đông như những năm trước chắc chắn lại thiếu nhân sự vì rất nhiều người đã nản 
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du lịch nên đã bỏ nghề”. Không chỉ có công ty ông Ngọc Toản, mà công ty của ông 

Nguyễn Trần Hoàng Phương - Giám đốc Công ty Golden Smile Travel cũng trong cảnh 

khó khăn, áp lực bủa vây vì thiếu nhân sự. Chính vì vậy, Bên cạnh sự phát triển nhanh 

của hoạt động du lịch tại thành phố trong thời gian vừa qua và bối cảnh thay đổi sau thời 

gian dài giãn cách xã hội đã đặt ra nhu cầu đòi hỏi tất yếu về việc PTNNL cho DN  

TPHCM nói chung và cho các doanh nghiệp DL nói riêng.  

Qua tất cả những phân tích thực trạng và nhận định trên cho thấy, để có đủ nguồn 

nhân lực du lịch có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp DL tại 

TPHCM trong tương lai là vấn đề nan giải và phức tạp, chính vì vậy việc nghiên cứu về 

vấn đề PTNNL du lịch tại các các doanh nghiệp DL trên địa bàn TPHCM là cần thiết và 

có tính thời sự. Trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều nhà quản trị trong các doanh 

nghiệp DL tại TPHCM quan tâm đến vấn đề nay. Tuy nhiên, ở góc độ thực tiễn cũng có 

rất nhiều cách mà các nhà nghiên cứu tiếp cận khác nhau. Chẳng hạn, có người quan 

tâm đến cái này, quan tâm đến cái kia nhưng tiếp cận nó một cách khoa học như thế nào 

thì cho đến nay vẫn chưa được làm rõ.  

Xuất phát từ những nhận định trên, tác giả chọn đề tài  “Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Trường hợp các doanh 

nghiệp du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh” làm luận án nghiên cứu của mình.   

1.1.2 Bối cảnh lý thuyết 

Trong những năm 1980, nhà nghiên cứu đầu tiên về lĩnh vực quản trị nguồn nhân 

lực là Beer và cộng sự cho rằng: “Khi đối mặt với ngày càng tăng cạnh tranh khốc liệt 

trên thương trường quốc tế, các tổ chức và doanh nghiệp đã phải tập trung vào đầu tư 

nguồn nhân lực như là nguồn chính của lợi thế cạnh tranh”. Nguồn nhân lực là một yếu 

tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất của tổ chức, doanh nghiệp. Trong những năm 

gần đây sự gia tăng nhu cầu người lao động tri thức đã nhấn mạnh việc tập trung vào 

NNL như là chìa khóa quan trọng đối với việc tăng năng suất của tổ chức, doanh nghiệp. 

Theo Watkins (1991) cho rằng: “phát triển NNL là tập trung vào việc học tập”, Còn 

Swanson (1995) thì lại tập trung vào hiệu suất. Nhưng theo Genç (2014) nhận định thì 

có nhiều bất đồng nảy sinh với một số tác giả cho rằng nó không thể hoặc không khả thi 

để cung cấp một định nghĩa duy nhất về phát triển nguồn nhân lực. Điều này đã tạo nên 

một khe hổng trong việc thống nhất về định nghĩa phát triển NNL. Tuy nhiên, các tác 
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giả cũng đã chỉ ra rằng để PTNNL trong các tổ chức, doanh nghiệp thì cần tiếp cận theo 

các hướng sau đây:      

Thứ nhất, tiếp cận theo hướng phát triển cá nhân. Với cách tiếp cận này thì có 

một số nhà nghiên cứu (Leonard Nadler, 1984; Jerry W. Gilley và ctg, 2002; Vũ Hoàng 

Ngân và cộng sự, 2019) cho rằng: “phát triển cá nhân liên quan đến phát triển kiến thức, 

kỹ năng và cải thiện hành vi nhằm nâng cao hiệu suất công việc của cá nhân đó thông 

qua hoạt động đào tạo và phát triển chính thức hoặc không chính thức”. Tất cả người 

lao động, kể cả những người lãnh đạo, quản lý luôn phải nêu cao tinh thần tự học, sáng 

tạo, tiếp cận nhanh thành tựu khoa học kỹ thuật, cập nhật thông tin để phát triển cá nhân.  

Những nhân sự mới, hoặc người thiếu kiến thức, kỹ năng cần phải nỗ lực không ngừng, 

nếu không sẽ bị tụt hậu, không đáp ứng được yêu cầu công việc. 

Thứ hai, tiếp cận theo hướng phát triển sự nghiệp. Với cách tiếp cận này thì một 

số nhà nghiên cứu (Thomson và Mabey, 1994; Jerry W. Gilley và ctg, 2002; Khan, 2008; 

Vũ Hoàng Ngân và cộng sự, 2019) cho rằng: “phát triển sự nghiệp chú trọng vào việc 

phân tích đánh giá lợi ích cá nhân, giá trị, năng lực, hành động và nhu cầu phát triển các 

kỹ năng cho công việc tương lai”. Phát triển sự nghiệp là một quá trình liên tục tiếp diễn 

mà ở đó các cá nhân trải qua một loạt các giai đoạn, mỗi giai đoạn lại được định hình từ 

một hệ thống các vấn đề, bối cảnh và nhiệm vụ công việc của từng thời điểm. Phát triển 

sự nghiệp bao gồm các hoạt động cá nhân và tổ chức. Các hoạt động cá nhân bao gồm: 

“lập kế hoạch nghề nghiệp, nhận biết về nghề nghiệp và phát hiện các nhu cầu đào tạo, 

phát triển và tận dụng các cơ hội để tham gia đào tạo”. Các hoạt động tổ chức bao gồm: 

“hệ thống thông báo nghề nghiệp, hệ thống tư vấn, phát triển và duy trì hoạt động của 

trung tâm lao động việc làm, sử dụng cán bộ quản lý như những người tư vấn về nghề 

nghiệp, cung cấp các hội thảo về phát triển sự nghiệp, lập kế hoạch về nguồn nhân lực, 

đánh giá kết quả thực hiện và các chương trình hướng nghiệp”. 

Thứ ba, tiếp cận theo hướng quản trị hiệu suất. Với cách tiếp cận này thì một số 

nhà nghiên cứu (Leonard Nadler, 1984; Jerry W. Gilley và ctg, 2002; Khan, 2008; 

Vahdat và ctg, 2012; Vũ Hoàng Ngân và cộng sự, 2019) cho rằng: “quản trị hiệu suất là 

cách tiếp cận rộng hơn để nâng cao kết quả thực hiện của tổ chức”. Mục tiêu của quản 

trị hiệu suất là đảm bảo rằng các cá nhân có kiến thức, kỹ năng, động lực và môi trường 

làm việc tốt nhất để đạt được hiệu suất cũng như hiệu quả trong công việc (Fuller và 

Farrington,1999). Quản lý hiệu suất sẽ dựa vào việc phân tích quá trình lao động, phân 
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tích nguyên nhân - kết quả để đánh giá kết quả công việc hiện tại cũng như đưa ra các 

kết quả công việc mong muốn. 

Thứ tư, tiếp cận theo hướng phát triển tổ chức. Với cách tiếp cận này thì một số 

nhà nghiên cứu (Leonard Nadler, 1984; Thomson và Mabey , 1994; Jerry W. Gilley và 

ctg, 2002; Vahdat và ctg, 2012; Vũ Hoàng Ngân và cộng sự, 2019; Jia và ctg, 2021) cho 

rằng: “Phát triển tổ chức là việc hướng tới giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình 

lao động cũng như những hoạt động thiếu hiệu quả của tổ chức bằng việc hoàn thiện 

văn hóa, cơ cấu tổ chức, quy trình lao động, sứ mệnh, các chính sách, năng lực quản lý, 

chiến lược và sự lãnh đạo”. Mục tiêu của phát triển tổ chức là nâng cao khả năng tự đổi 

mới cũng như khả năng cạnh tranh của tổ chức. Điều này liên quan đến khả năng của tổ 

chức trong việc phát hiện những vấn đề, điểm yếu và tìm ra những nguồn lực cần thiết 

để phát triển. 

Từ trước đến nay, nghiên cứu phát triển NNL hầu hết chỉ dựa vào những hướng 

nêu trên. Tuy nhiên, có một khu vực rất tiềm năng mà liên quan đến phát triển NNL là 

cách tiếp cận lý thuyết thực tiễn quản trị nguồn nhân lực và lý thuyết thương hiệu nhà 

tuyển dụng. Đây là khu vực tiềm năng mà chưa được nghiên cứu, tác giả sẽ trọng tâm 

vào nghiên cứu theo hướng tiếp cận này. Cụ thể ở đây, tiếp cận theo thực tiễn quản trị 

NNL là để phát triển tài nguyên nhân lực, điều này được hiểu rằng là khi tổ chức quan 

tâm đầu tư đến các nhân tố này thì nó sẽ làm cho phát triển NNL tăng lên vừa về số 

lượng vừa về chất lượng. Tiếp cận theo lý thuyết thực tiễn quản trị NNL và phát triển 

NNL là cách tiếp cận từ bên trong. Một hướng tiếp cận tiếp theo là từ thương hiệu nhà 

tuyển dụng, rõ ràng khi thương hiệu nhà tuyển dụng tăng thì nó sẽ có sức hấp dẫn, thu 

hút tài nguyên nhân lực từ bên ngoài vào với tổ chức và điều này cũng làm gia tăng phát 

triển nguồn nhân lực. Mặt khác, có tiềm năng cho sự tích hợp giữa hai hướng này là 

thực tiễn quản trị NNL và thương hiệu nhà tuyển dụng trong việc PTNNL. Trong đó, 

thương hiệu nhà tuyển dụng như một hệ quả và đồng thời nó là một cơ chế trung gian 

làm gia tăng phát triển NNL.  

Cho nên, luận án này sẽ hướng đến mục tiêu là nghiên cứu hai lý thuyết này đồng 

thời và tích hợp trong việc thực hiện nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển 

nguồn nhân lực của doanh nghiệp: “Trường hợp các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn 

TPHCM”. 
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Trong nghiên cứu này, tác giả một mặt xây dựng mô hình thang đo các nhân tố 

ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của các DN du lịch, mặt khác thực hiện đánh 

giá tác động của các nhân tố thực tiễn quản trị NNL đến thương hiệu nhà tuyển dụng và 

phát triển nguồn nhân lực. Thêm vào đó, khác với các nghiên cứu trước, trong nghiên 

cứu này tác giả sẽ xem xét vai trò trung gian của thương hiệu nhà tuyển dụng giữa thực 

tiễn quản trị nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch.  

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xác định và đo lường mức độ tác động của từng 

nhân tố đến thương hiệu nhà tuyển dụng và kiểm định tác động của các nhân tố này đến 

PTNNL của các DN du lịch trên địa bàn TP.HCM.  

Mục tiêu cụ thể của luận án bao gồm: 

- Xác định những nhân tố của thực tiễn QTNNL tác động vào thương hiệu nhà 

tuyển dụng và phát triển NNL của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TPHCM. 

- Đo lường mức độ tác động của những nhân tố thực tiễn QTNNL vào thương 

hiệu nhà tuyển dụng và phát triển NNL của các DN du lịch trên địa bàn TPHCM. 

- Kiểm định vai trò trung gian của thương hiệu nhà tuyển dụng trong mối quan hệ 

giữa thực tiễn quản trị NNL và phát triển NNL. 

- Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm cải thiện thực tiễn QTNNL để gia tăng thương 

hiệu nhà tuyển dụng và phát triển NNL cho các DN du lịch trên địa bàn TPHCM. 

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

- Những nhân tố nào của thực tiễn quản trị NNL tác động vào thương hiệu nhà 

tuyển dụng và phát triển NNL của các DN du lịch trên địa bàn TPHCM? 

- Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó tới thương hiệu nhà tuyển dụng và phát 

triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TPHCM như thế nào? 

- Thương hiệu nhà tuyển dụng đóng vai trò trung gian như thế nào trong mối quan 

hệ giữa thực tiễn quản trị NNL và phát triển NNL? 

- Những hàm ý quản trị nào là phù hợp để phát triển nguồn nhân lực cho các 

doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TPHCM? 

1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT 

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu bao gồm các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân 

lực của doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hồ 
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Chí Minh, cụ thể về thực tiễn QTNNL; Thương hiệu nhà tuyển dụng; Phát triển nguồn 

nhân lực của doanh nghiệp. 

1.4.2 Đối tượng khảo sát 

Đối tượng khảo sát trong NC này là Tổng giám đốc/ Giám đốc đang làm việc tại 

các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TPHCM.  

1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

1.5.1 Phạm vi nội dung 

Nội dung của đề tài là khám phá và đo lường các nhân tố của thực tiễn QTNNL 

tác động vào phát triển NNL của các DN du lịch trên địa bàn TPHCM. Kiểm định vai 

trò trung gian của thương hiệu nhà tuyển dụng giữa thực tiễn quản trị NNL và phát triển 

NNL. Từ đó, đề tài tiến hành phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch. Thông qua đó, tác đề tài đề xuất các hàm 

ý nhằm cải thiện hoạt động thực tiễn quản trị NNL để gia tăng thương hiệu nhà tuyển 

dụng và phát triển NNL cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TPHCM. 

1.5.2 Phạm vi không gian 

Nghiên cứu chủ yếu tìm hiểu các đề tài tiêu biểu về thực tiễn quản trị NNL, thương 

hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp của những tác giả nước 

ngoài và trong nước; những NC này có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đề tài, tuy 

nhiên nghiên cứu này có chủ trương xây dựng mô hình thang đo phát triển NNL của DN 

du lịch trên địa bàn TPHCM. 

1.5.3 Phạm vi thời gian 

Để thực hiện và hoàn tất quy trình NC, phạm vi thời gian của luận án được tiến 

hành từ 2018 đến 2021. 

Quá trình khảo sát thông qua bảng câu hỏi chi tiết được thực hiện trong giai đoạn 

từ tháng 10/2020 đến tháng 04/2021.    

1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Từ mục tiêu NC là xác định và đo lường những nhân tố của thực tiễn quản trị 

NNL tác động vào thương hiệu nhà tuyển dụng và PTNNL của những DN du lịch trên 

địa bàn TP.HCM, đề xuất các hàm ý quản trị giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu trong 

công tác PTNNL nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, luận án lựa chọn phương 

pháp hỗn hợp để thực hiện nghiên cứu. Đây là phương pháp nghiên cứu phù hợp để trả 

lời các câu hỏi nghiên cứu đã đề ra. 
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Phương pháp hỗn hợp gồm cả hai phương pháp vừa định tính vừa định lượng. 

Tuy nhiên sự kết hợp này là việc thực hiện đan xen, thay thế giữa hai phương pháp trong 

quy trình nhằm giải quyết từng vấn đề, mục tiêu cụ thể mà thiết kế nghiên cứu đã đặt ra.   

1.6.1 Phương pháp định tính 

Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng để khảo cứu các tài liệu có liên 

quan nhằm làm rõ vấn đề NC, thông qua đó có thể xác định được các nội dung liên quan 

đến mục tiêu NC và câu hỏi NC. Phương pháp NC này còn góp phần quan trọng trong 

việc xác định khoảng trống NC, xây dựng mô hình NC đề xuất, thang đo dự kiến trước 

khi thực hiện phương pháp phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm. 

Phương pháp phỏng vấn chuyên gia được sử dụng nhằm mục đích thăm dò ý kiến 

về mô hình NC. Thông qua các ý kiến của chuyên gia sẽ cân nhắc điều chỉnh, thay đổi 

hoặc bổ sung nhân tố cho mô hình nghiên cứu. Bên cạnh đó, phương pháp phỏng vấn 

chuyên gia còn giúp hiệu chỉnh thang đo, xác định các thành phần thang đo cho phù hợp 

với bối cảnh nghiên cứu. 

Sau cùng là sử dụng phương pháp thảo luận nhóm để điều chỉnh và hoàn thiện bộ 

thang đo cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam để chuẩn bị cho bước phân tích định 

lượng. 

Tóm lại, phương pháp định tính được sử dụng bao gồm phương pháp phỏng vấn 

chuyên gia và phương pháp thảo luận nhóm sẽ giúp làm sáng tỏ vấn đề NC và trả lời 

các câu hỏi NC đã đặt ra. 

1.6.2 Phương pháp định lượng 

Phương pháp NC định lượng được thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp đối 

tượng khảo sát với bảng câu hỏi đã được thiết kế sẵn. Thông qua phương pháp nghiên 

cứu định tính đã xác định và tinh chỉnh được các thang đo, từ đây hình thành nên phiếu 

khảo sát để thu thập dữ liệu NC cần thiết. Đối tượng khảo sát phục vụ cho NC là: Tổng 

giám đốc/Giám đốc đang làm việc tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM. 

Thông qua phiếu khảo sát, nghiên cứu sẽ thu thập được dữ liệu thực tế về đánh giá của 

các nhà quản lý đối với vấn đề NC và đối tượng nghiên cứu. 

Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được sàng lọc và loại bỏ các phiếu không hợp lệ nhằm 

đảm bảo tính hợp lý và đáng tin cậy hơn. Kết quả được số hóa bằng công cụ SPSS và 

AMOS. Các bước phân tích dữ liệu lần lượt được thực hiện trong quy trình đó là: kiểm 

định thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và phân tích 
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mô hình cấu trúc tuyến tính. Ngoài ra, các kỹ thuật định lượng khác cũng được áp dụng 

để làm rõ vấn đề nghiên cứu và khẳng định độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.  

1.7. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU 

1.7.1 Về mặt lý luận 

Nghiên cứu là sự tổng hợp và hệ thống hóa các lý thuyết về thực tiễn QTNNL, lý 

thuyết thương hiệu nhà tuyển dụng và lý thuyết PTNNL; các NC về thực tiễn QTNNL 

trong mối quan hệ với thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển NNL của doanh nghiệp. 

Vì vậy, tác giả hy vọng NC này sẽ góp phần hình thành khung lý thuyết để triển khai 

trong các nghiên cứu khác về các chủ đề liên quan đến thực tiễn quản trị NNL, thương 

hiệu nhà tuyển dụng và phát triển NNL của doanh nghiệp. 

Nghiên cứu phát triển hệ thống thang đo và mô hình nghiên cứu về mối quan hệ 

giữa thực tiễn QTNNL, thương hiệu nhà tuyển dụng nhìn từ góc độ thực tiễn QTNNL 

và phát triển NNL của doanh nghiệp. Bổ sung, điều chỉnh thang đo mà các nghiên cứu 

trước còn hạn chế. 

Nghiên cứu sử dụng tổng hợp các kỹ thuật, phương pháp hiện đại trong NC định 

tính, định lượng như phỏng vấn chuyên gia, thảo luận nhóm, phân tích Cronbach’s 

Alpha, EFA, CFA, phân tích mô hình cấu trúc SEM, kiểm định Bootstrap,…Vì vậy, NC 

này có ý nghĩa khoa học nhất định về phương pháp luận và sẽ là nguồn tài liệu tham 

khảo về phương pháp luận, về thiết kế mô hình nghiên cứu và xử lý dữ liệu nghiên cứu 

cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị và phát triển nguồn nhân lực. 

1.7.2 Về mặt thực tiễn 

Từ kết quả phân tích, đánh giá các số liệu thu thập được và thông qua kết quả 

nghiên cứu giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp du lịch có cái nhìn tổng quan hơn về 

các nhân tố của thực tiễn QTNNL tác động vào thương hiệu nhà tuyển dụng và PTNNL 

của DN mình. Vì thế, nghiên cứu này sẽ đặt cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát 

triển NNL, các chính sách về thực tiễn quản trị NNL trong các doanh nghiệp du lịch trên 

địa bàn TPHCM.  

Nghiên cứu này, đã kiểm định mức độ ảnh hưởng của những nhân tố vào thương 

hiệu nhà tuyển dụng và PTNNL của các DN du lịch. Đây cũng là nền tảng quan trọng 

giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp du lịch xác định mức độ ưu tiên trong việc 

PTNNL nhằm giúp DN thực hiện được mục tiêu kinh doanh. 
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Những hàm ý quản trị của nghiên cứu có thể giúp cho các nhà quản lý doanh 

nghiệp DL vận dụng để phát triển NNL một cách ổn định và cũng có thể được sử dụng 

làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo. 

1.8 KẾT CẤU LUẬN ÁN 

Ngoài phần tài liệu tham khảo và các danh mục viết tắt, bảng biểu, hình vẽ, nội 

dung chính của luận án gồm 5 phần sau đây:  

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Trong chương 1, tác giả mô tả bối cảnh NC thực tế, bối cảnh lý thuyết để minh 

chứng cho tính cấp thiết của việc thực hiện NC; mục tiêu NC, đối tượng và phạm vi 

nghiên cứu. 

Cũng trong chương này, tác giả trình bày tổng quan về các phương pháp nghiên 

cứu và những đóng góp về mặt lý thuyết và thực tiễn của luận án. 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

Trong chương 2, luận án trình bày tổng quan lý thuyết làm nền tảng để thực hiện 

NC này. Những NC trước đây cũng được thảo luận trong chương này và phục vụ như là 

cơ sở để phát triển các giả thuyết và đề xuất mô hình lý thuyết. Đây là cơ sở để chương 

3 xây dựng chiến lược và kế hoạch nghiên cứu cụ thể. 

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu 

Thiết kế NC là phần nội dung mô tả chi tiết về quy trình, phương pháp nghiên 

cứu được sử dụng trong luận án.  

Để trả lời câu hỏi NC và hướng đến giải quyết các mục tiêu NC đã được đề cập, 

một thiết kế nghiên cứu chuẩn mực tương ứng là yêu cầu tiên quyết. Từ đó, tác giả căn 

cứ vào các vấn đề thực tiễn để thiết kế quy trình nghiên cứu gồm 16 bước cụ thể. Phương 

pháp nghiên cứu để đạt được mục tiêu trong từng bước được trình bày chi tiết trong 

chương này. 

Trong chương 3, một số các chỉ tiêu kiểm định định lượng cũng được đề cập và 

giải thích. Chương này cũng đồng thời luận giải các tiêu chí kiểm định khác nhau để xác 

định các tiêu chí phù hợp mà quan điểm của nghiên cứu ủng hộ, lựa chọn sử dụng. 

Mặt khác, một số kết quả NC định tính và định lượng sơ bộ cũng được trình bày 

trong chương này. Công cụ đo lường các nhân tố được xác định từ tổng quan tài liệu và 

nghiên cứu chuyên gia là một trong những kết quả nghiên cứu được trình bày trong 
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chương. Chương 3 xác định được nội dung bảng hỏi chính thức để thực hiện khảo sát 

đối tượng trên diện rộng. 

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Chương 4 chủ yếu trình bày kết quả nghiên cứu ở giai đoạn định lượng. Đây là 

kết quả từ việc thống kê và xử lý kết quả khảo sát đối tượng nghiên cứu bằng phiếu khảo 

sát đã được thiết kế ở giai đoạn định tính và định lượng sơ bộ. 

Kết quả định lượng được xử lý ở góc độ thống kê mô tả nhằm xác định tính chất 

và cơ cấu của mẫu khảo sát. Thông qua cơ cấu này, luận án cũng đánh giá được tính đại 

diện của mẫu khảo sát. So sánh cơ cấu mẫu với tổng thể, luận án kết luận tính đại điện 

của mẫu nghiên cứu, củng cố giá trị của kết quả nghiên cứu cho ứng dụng trên phạm vi 

rộng. 

Kết quả kiểm định các giả thuyết cũng được trình bày trong chương này sau khi 

phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính. Ngoài ra tác giả còn phân tích sâu các vấn đề 

bằng các kiểm định khác biệt trung bình về các đặc điểm của doanh nghiệp. 

Cuối cùng, chương 4 thực hiện thảo luận kết quả nghiên cứu, so sánh kết quả 

nghiên cứu này với các nghiên cứu trước có liên quan, trình bày các điểm tương 

đồng/khác biệt và phân tích nguyên nhân của những khác biệt này nhằm củng cố cho 

việc lấp đầy khoảng trống lý thuyết của công trình nghiên cứu.  

Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị             

Từ kết quả nghiên cứu, chương 5 tóm lược lại một số kết quả đã thực hiện. Một 

số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng và PTNNL 

cho các DN du lịch trên địa bàn TP.HCM.  

Trong chương này, luận án cũng đề cập đến các giới hạn khoa học của NC, bao 

gồm các giới hạn về thời gian, không gian, hướng tiếp cận khái niệm…Và những vấn 

đề thực tiễn cũng như khoa học mà công trình nghiên cứu chưa giải quyết được. Các nội 

dung này giúp giới hạn phạm vi cũng như khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu. 

Đồng thời các giới hạn này cũng là cơ sở để các nhà NC trong tương lai mở rộng phạm 

vi NC, thực hiện các công trình mới để giải quyết những hạn chế, giới hạn mà nghiên 

cứu này chưa thực hiện được trong giới hạn về thời gian, ngân sách và phương pháp.                                                   
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TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

Từ việc phân tích bối cảnh lý thuyết và thực tiễn, chương 1 đã nêu những lý do 

thực hiện đề tài nghiên cứu. Nội dung chương này, cũng giới thiệu mục tiêu nghiên cứu, 

câu hỏi nghiên cứu cũng như đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Giá trị, những đóng góp 

mới của luận án về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn được xác định và trình bày rõ ràng, 

khoa học. Từ những nội dung được trình bày ở chương 1, tác giả tiến hành thực hiện 

tổng quan lý thuyết để xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu trong chương 2 của 

luận án.  
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Giới thiệu 

Từ việc phân tích bối cảnh lý thuyết và thực tiễn, chương 1 đã xác định rõ khoảng 

trống nghiên cứu từ đó hình thành lý do thực hiện đề tài nghiên cứu. Đồng thời, các mục 

tiêu và câu hỏi nghiên cứu cũng đã được xác định. Trong chương 2, tác giả sẽ tập trung 

trình bày tổng quan các lý thuyết làm nền tảng để tiến hành nghiên cứu này. Mặt khác, 

tác giả cũng tham khảo và thảo luận các công trình nghiên cứu trước đây để làm cơ sở 

trong việc phát triển các giả thuyết và đề xuất mô hình lý thuyết.  

2.1 THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

2.1.1 Quản trị nguồn nhân lực 

2.1.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 

Từ những điểm nhìn, góc nhìn khoa học khác nhau mà nhiều học giả và các nhà 

nghiên cứu đã định nghĩa theo nhiều cách khác nhau về QTNNL. Trước hết, QTNNL là 

khoa học về quản lý con người. Quản trị NNL đặc biệt chú trọng, đề cao về yếu tố con 

người trong sự thành công, phát triển của doanh nghiệp. Một tổ chức, doanh nghiệp có 

thể tăng lợi thế cạnh tranh của mình bằng cách: sử dụng người lao động một cách hiệu 

quả, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, sở trường; đánh thức khao khát cống hiến ở họ 

nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Vì vậy, việc chọn đúng người, giao đúng việc hết 

sức quan trọng và đi liền với việc quản lý hoạt động và khen thưởng “đãi ngộ xứng 

đáng” hiệu quả công việc để phát triển năng lực của họ (Price, 2004). Mondy và ctg 

(1996) định nghĩa rằng: “Quản trị NNL trong sự liên đới đến các chính sách, thực tiễn, 

và hệ thống ảnh hưởng hành vi, thái độ và kết quả thực hiện của nhân viên”. Các tác giả 

chú trọng thiết kế những hệ thống quản lý để sử dụng người tài, tâm huyết, khai thác 

chất xám để đạt được mục tiêu của tổ chức (Mathis và cộng sự, 2010). Tác giả Trần Kim 

Dung (2011) cho rằng: “Quản trị NNL được xem là hệ thống các triết lý, chính sách và 

hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo phát triển và duy trì con người bằng sự đãi ngộ 

về tinh thần, vật chất của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn 

nhân viên”. 

Tùy thuộc góc độ tiếp cận NC, mặc dù có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng mục 

tiêu hướng đến của QTNNL là sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả; Đáp ứng nhu cầu 
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ngày càng cao của người lao động, tạo điều kiện cho người lao động phát huy tối đa các 

năng lực cá nhân, được kích thích, động viên nhiều nhất tại nơi làm việc và trung thành, 

tận tâm với tổ chức. 

2.1.1.2 Các đặc trưng của quản trị nguồn nhân lực 

Theo quan điểm của QTNNL thì: “Con người là nguồn tài sản quý báu của doanh 

nghiệp và tổ chức”. Các DN chuyển từ tình trạng tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá 

thành sản phẩm sang đầu tư vào NNL để tạo lợi thế cạnh tranh, có lợi nhuận cao hơn và 

hiệu quả hơn. QTNNL được phát triển dựa vào những nội dung sau: “(1) Có sự đầu tư 

thích đáng vào NLĐ để phát triển năng lực riêng nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân, đồng 

thời tạo ra năng suất lao động, hiệu quả làm việc cao và đóng góp tốt nhất cho doanh 

nghiệp và tổ chức; (2) Nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của người lao động được thỏa mãn 

thông qua việc thiết lập và thực hiện những chính sách, chương trình và thực tiễn quản 

trị; (3) Môi trường làm việc cần được tạo ra sao cho có thể kích thích người lao động 

phát triển và sử dụng tối đa các kỹ năng; và (4) Các chức năng nhân sự cần được thực 

hiện phối hợp và là một bộ phận quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh 

nghiệp”. 

2.1.2 Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực 

2.1.2.1 Khái niệm thực tiễn quản trị nguồn nhân lực 

Thực tiễn QTNNL là các hoạt động mang tính tổ chức hướng đến việc quản lý 

những nguồn lực về con người nhằm đảm bảo những nguồn lực này đang được sử dụng 

để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. 

Hiện tại, thực tiễn quản trị nguồn nhân lực được sử dụng khá phổ biến và được 

hiểu theo nhiều cách khác nhau như: 

Theo Schuler và Jackson (1987) đã định nghĩa rằng: “Thực tiễn quản trị nguồn 

nhân lực là một hệ thống thu hút, phát triển, tạo động lực và giữ chân nhân viên để đảm 

bảo việc thực hiện có hiệu quả và sự tồn tại của tổ chức và các thành viên”. 

Song song đó, Barney (1991), Lado và Winson (1994) thì cho rằng: “Thực tiễn 

quản trị nguồn nhân lực bao gồm tất cả những quyết định và hoạt động quản trị ảnh 

hưởng trực tiếp mọi người làm việc trong tổ chức”. 

Ngoài ra, Dunford và ctg (2001) định nghĩa rằng: “Thực tiễn quản trị nguồn nhân 

lực là những hoạt động của tổ chức trực tiếp quản trị lượng vốn nhân lực (kinh nghiệm, 
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phán xét và trí thông minh của các nhà quản trị và người lao động trong tổ chức) và đảm 

bảo lượng vốn này được sử dụng để thực hiện các mục tiêu của tổ chức”. 

Theo Brown (2007), “Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực là một hệ thống các hoạt 

động được xây dựng và vận dụng bởi các nhà lãnh đạo sáng lập và được triển khai thực 

hiện trong toàn bộ tổ chức thông qua một bộ phận chuyên trách nhằm cung cấp vốn nhân 

lực cho tổ chức”. 

Như vậy, nếu  Brown (2007) nhấn mạnh đến chủ thể của thực tiễn QTNNL là các 

nhà sáng lập và bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực; Barney (1991), Lado và Winson 

(1994) nhấn mạnh rằng: “khách thể của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đó là các quyết 

định và hoạt động quản trị”; thì quan điểm của Schuler và Jackson (1987) và Dunford 

và ctg (2001) lại trọng tâm vào: “đối tượng và mục tiêu của thực tiễn QTNNL đó là 

nguồn vốn nhân lực và mục tiêu của tổ chức”.  

Tại Việt Nam thực tiễn QTNNL thuộc về chức năng của các nhà quản trị trực 

tuyến (Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, 

Giám đốc, các Phó Giám đốc) và phòng chuyên trách nhân lực thường là phòng tổ chức 

- nhân sự.  Vì vậy, dưới góc độ quản trị một cách đầy đủ, khái niệm thực tiễn QTNNL 

nên được hiểu là hệ thống các hoạt động quản trị trong tổ chức được thực hiện bởi các 

lãnh đạo trực tuyến và phòng tổ chức - nhân sự nhằm thu hút, phát triển và sử dụng 

nguồn nhân lực một cách hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. 

2.1.2.2 Các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực 

Trong thời gian qua vấn đề NC về thực tiễn QTNNL đã được nhiều nhà nghiên 

cứu ngoài nước và trong nước quan tâm. Điển hình là những nghiên cứu hoặc ứng dụng 

nhằm phát triển NNL thông qua việc khám phá và đo lường các thành phần của thực 

tiễn QTNNL như sau: 

Morrison (1996), thực tiễn quản trị NNL gồm  06 thành phần, bao gồm: “Triết lý 

nguồn nhân lực; Tuyển chọn; Xã hội hóa; Đánh giá và phần thưởng; Đào tạo; Mô tả 

công việc”. Cụ thể hơn: “Triết lý về nguồn nhân lực, về xã hội hóa thông qua hệ thống 

chính sách, hiệu suất công việc mà nhân viên đạt được và đặc biệt vai trò của nhân viên 

khi tham gia xây dựng chiến lược và các quyết định chung của doanh nghiệp, nếu họ 

được tạo điều kiện”. 

Singh (2004) đề xuất thang đo thực tiễn QTNNL gồm 7 thành phần, đó là: “Phân 

tích công việc; Tuyển dụng; Đánh giá nhân viên; Đào tạo; Hoạch định nghề nghiệp và 
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cơ hội thăng tiến; Thu hút nhân viên tham gia các hoạt động; Đãi ngộ và lương thưởng”. 

Các thành phần này có mối quan hệ chặt chẽ, duy trì đội ngũ nhân viên có năng lực tốt, 

phục vụ cho mục tiêu xây dựng, gắn kết nhân viên và đóng góp tích cực cho tổ chức. 

Brown (2007) cho rằng thực tiễn QTNNL gồm 5 thành phần, chi tiết là: “Tuyển 

dụng và tuyển chọn; Đào tạo và phát triển; Đánh giá; Phúc lợi; Sự tạo cảm hứng trong 

làm việc cho nhân viên”. Trong đó, nhà tuyển dụng (người lãnh đạo doanh nghiệp) cần 

tạo sự cảm hứng trong làm việc, kích hoạt tư duy, tính chủ động, sáng tạo khao khát 

cống hiến cho nhân viên. 

Petrescu và Simmons (2008) đưa ra mô hình NC về thực tiễn QTNNL gồm  06 

thành phần, cu thể là: “Tổ chức công việc; Giám sát; Sự tham gia của nhân viên; Tuyển 

dụng và lựa chọn; Học tập và đào tạo; Thực tiễn trả lương gồm trả lương theo thâm niên 

và trả lương theo thực hiện công việc”. 

Theo Aboramadan và ctg (2020), thực tiễn QTNNL gồm 05 yếu tố là: “Tuyển 

dụng và lựa chọn; Đào tạo và phát triển; Đánh giá hiệu quả công việc; Chính sách đãi 

ngộ và quan hệ lao động”. 

Tại Việt Nam, Trần Kim Dung (2010) mô tả mô hình thực tiễn QTNNL gồm 09 

thành phần. Trong đó có 6 thành phần căn bản của QTNNL là: “xác định công việc; thu 

hút và tuyển chọn; đào tạo; đánh giá kết quả làm việc của người lao động; quản lý lương 

và thưởng; phát triển quan hệ lao động như đã được xác định ở các nghiên cứu khác”; 

ngoài ra còn có 3 thành phần khác là: “thống kê nhân sự; thực hiện các quy định của luật 

pháp và khuyến khích sự thay đổi”. Trong đó,  thành phần “thống kê nhân sự” tương tự 

thành phần “sử dụng và duy trì hệ thống thông tin nhân sự” của Hiệp hội Thư viện 

Canada nhưng ở mức độ thấp hơn, là những thông tin có quan hệ với người lao động 

được cập nhật liên tục như thông tin về sự có mặt, vắng mặt,…Thành phần “khuyến 

khích sự thay đổi” tương tự như thành phần “thu hút người lao động tham gia tích cực 

vào các hoạt động” của Singh (2004) đáp ứng môi trường kinh doanh biến động hiện 

nay. Thành phần “thực hiện các quy định của luật pháp” phù hợp trình độ và điều kiện 

quản trị trong phần lớn các DN ở Việt Nam còn mức độ thấp nên cần phải dựa nhiều 

vào các qui định luật pháp.  

Qua phần khảo lược các NC trong và ngoài nước theo bảng 2.1 cho thấy: Các 

thành phần đo lường thực tiễn QTNNL được xác định trong các mô hình nghiên cứu tập 

trung phản ánh các hoạt động chức năng của quản trị NNL, đó là: “Xác định công việc; 
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Tuyển dụng và lựa chọn; Đào tạo và phát triển; Đánh giá kết quả công việc; Chế độ đãi 

ngộ; Hoạch định nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến”. NC của Singh (2004) tại Ấn Độ; 

Trần Kim Dung và ctg tại thị trường Việt Nam đã kiểm định các thành phần này đều có 

quan hệ thuận chiều với thực tiễn QTNNL. 

Bảng 2.1: Tổng hợp các thành phần đo lường thực tiễn quản trị nguồn nhân lực 

Thành phần 
Morrison 

(1996) 

Singh 

(2004) 

Brown 

(2007) 

Petrescu 

và 

Simmons 

(2008) 

Trần Kim 

Dung 

và cộng sự 

(2010) 

Aboramadan 

và ctg 

(2020) 

Xác định công việc x x  x x  

Tuyển dụng và lựa 

chọn 
x x x x x x 

Đào tạo và phát triển x x x x x x 

Đánh giá kết quả 

công việc 
x x x  x x 

Chính sách đãi ngộ  x x x x x x 

Môi trường làm việc   x    

Hoạch định nghề 

nghiệp và cơ hội 

thăng tiến 

 x   x  

Sự tham gia của nhân 

viên 
 x  x   

Quan hệ lao động     x x 

Triết lý nguồn nhân 

lực 
x      

Giám sát    x x  

Khuyến khích thay 

đổi 
    x  

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Qua lược khảo và phân tích ở trên cho thấy, tùy vào tình hình kinh tế ở từng quốc 

gia, đặc điểm văn hóa, phương thức quản trị, lĩnh vực ngành nghề và loại hình kinh 
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doanh mà mỗi nhà nghiên cứu đưa ra các thành phần của thực tiễn QTNNL khác nhau. 

Tuy nhiên, dù ở trong bối cảnh nghiên cứu nào thì các thành phần: “Tuyển dụng và lựa 

chọn, Đào tạo và phát triển, Đánh giá kết quả công việc, Chính sách đãi ngộ” luôn được 

các nhà NC trong và ngoài nước quan tâm đến việc ứng dụng để phát triển NNL cho 

doanh nghiệp. Trong NC này, đối với các DN tại TPHCM hoạt động trong môi trường 

có sự cạnh tranh gay gắt nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược đầu tư 

vào NNL và làm cách nào để nhân viên gắn bó lâu dài và cống hiến hết mình cho tổ 

chức là một điều nan giải. Bên cạnh những thành phần nhà nghiên cứu quan tâm nhiều 

thì: Môi trường/điều kiện làm việc là điều mà các nhà quản lý doanh nghiệp luôn quan 

tâm bởi vì do tính đặc thù của ngành là phải làm việc trong môi trường phức tạp và nhiều 

thử thách như: sức ép về mặt thời gian, không gian, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng 

khác nhau. Vì vậy, các nhà quản lý nên xây dựng các kế hoạch để tạo ra môi trường làm 

việc thuận lợi, thân thiện và đáp ứng những trở ngại khi NLĐ gặp phải.  

Trên cơ sở những lập luận và việc khảo lược các NC nước ngoài và trong nước 

liên quan về tác động của thực tiễn QTNNL trong việc “giữ chân” nhân viên giỏi và thu 

hút nhân viên tiềm năng nhằm PTNNL cho doanh nghiệp. Tác giả xin đề xuất các thành 

phần của thực tiễn QTNNL gồm: “Tuyển dụng và lựa chọn nhân sư; Đào tạo và phát 

triển nghề nghiệp; Môi trường làm việc và Chính sách đãi ngộ” tác động vào thương 

hiệu nhà tuyển dụng và PTNNL của các DN du lịch trên địa bàn TPHCM.  

2.2 THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG 

2.2.1 Khái niệm thương hiệu  

Theo Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO - World Intellectual Property 

Organization) thì: “Thương hiệu là một dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận 

biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp 

bởi một cá nhân hay một tổ chức”.  

Pearson (1996) lập luận thêm rằng: “Thương hiệu là tổng hợp của các đặc tính 

(sản phẩm gì), lợi ích của khách hàng (những gì khách hàng cần hoặc mong muốn ở sản 

phẩm) và các giá trị (những giá trị mà khách hàng liên tưởng tới sản phẩm)”. Chính nhờ 

các quảng cáo marketing đã giúp khách hàng nhận biết sản phẩm nào đó có sự khác biệt 

với sản phẩm khác về tính năng và công dụng và làm gia tăng giá trị của thương hiệu. 

Nhưng Hiệp hội marketing Mỹ (AMA) thì cho rằng: “Thương hiệu là thuật ngữ, 

tên gọi, kiểu dáng thuật ngữ, kiểu dáng, biểu tượng hay bất kỳ đặc điểm nào khác để xác 
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định được hàng hóa hoặc dịch vụ của một người bán là khác biệt so với hàng hóa, dịch 

vụ của những người bán khác”.  

Theo Nguyễn Đức Sơn (2014) thì: “Thương hiệu là liên tưởng khác biệt lý tính 

hoặc cảm tính trong tâm trí khách hàng về một công ty hoặc một sản phẩm cụ thể. 

Những định nghĩa về thương hiệu nêu trên đều ám chỉ thương hiệu gắn liền với 

sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong luận án này, thương hiệu được hiểu theo định nghĩa của 

tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới vì nó bao quát được ý nghĩa của thương hiệu là dùng để 

tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cùng bán sản phẩm, dịch vụ với tính năng và công 

dụng tương tự. 

2.2.2 Khái niệm thương hiệu nhà tuyển dụng 

Lần đầu tiên, thương hiệu nhà tuyển dụng được đề xuất bởi Ambler và Barrow 

(1996). Hai học giả này lập luận rằng: “Thương hiệu nhà tuyển dụng là tổng hợp của giá 

trị về mặt tâm lý, chính sách đãi ngộ, các lợi ích từ chuyên môn công việc”. Việc NC 

này nhằm giúp cho doanh nghiệp dễ dàng quản lý trong công tác tuyển dụng, gia tăng 

hiệu quả công việc và hoàn thiện công tác tuyển dụng, làm cho người lao động cam kết 

gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.  

Berthon và ctg (2005) thì cho rằng: “Khi đề cập đến thương hiệu nhà tuyển dụng 

nên chú trọng những lợi ích từ nhà tuyển dụng mà một ứng viên có được nếu họ làm 

việc cho doanh nghiệp”. Qua định nghĩa này những tác giả đã cho thấy thương hiệu nhà 

tuyển dụng thiên về khía cạnh lợi ích. Schlager và ctg (2011) thì phân chia thương hiệu 

nhà tuyển dụng thành: “Thương hiệu nhà tuyển dụng được cảm nhận bởi các người lao 

động trong doanh nghiệp và thương hiệu nhà tuyển dụng kỳ vọng đối với các ứng viên 

tiềm năng trong tương lai”. Doanh nghiệp với tư cách là nhà tuyển dụng nên xây dựng 

hệ thống giá trị, chính sách của công ty, và các hoạt động để thu hút, động viên và duy 

trì nguồn lao động hiện tại và tương lai của công ty (Dell và Ainspan, 2011). Người 

được tuyển dụng toàn tâm, toàn trí, cống hiến cho doanh nghiệp, hiệu suất công việc 

chắc chắn đạt kết quả cao. 

Ngoài ra, Lloyd (2002) còn cho rằng: “Thương hiệu nhà tuyển dụng là sự tổng 

hợp những cố gắng của doanh nghiệp để giao tiếp với các nhân viên hiện tại và tiềm 

năng về một nơi làm việc như mong muốn”. Thương hiệu nhà tuyển dụng tập trung vào 

việc tạo dựng hình ảnh trong tâm trí của nhân viên tiềm năng rằng doanh nghiệp này 

hơn hẳn các doanh nghiệp khác và là nơi tuyệt vời để làm việc (Ewing và cộng sự, 2002). 
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Thương hiệu nhà tuyển dụng còn được cho là dựa trên các nguồn lực và lý thuyết nhân 

sự, chú trọng vào việc xây dựng, phát triển hình ảnh của tổ chức với tư cách là những 

nhà tuyển dụng tiềm năng (Backhaus và Tikoo, 2004). Thương hiệu nhà tuyển dụng 

được xem là quá trình tạo ra sự khác biệt của nhà tuyển dụng nhắm vào người lao động 

hiện tại và tiềm năng, để phân biệt tầm ảnh hưởng của một doanh nghiệp với các đối thủ 

cạnh tranh của nó (Sivertzen và cộng sự, 2013).  

Qua những khái niệm trên, có nhiều cách khác nhau để tiếp cận về thương hiệu 

nhà tuyển dụng như: “Xem xét về khía cạnh lợi ích mà người lao động có thể có được, 

thương hiệu nhà tuyển dụng trong mắt người lao động hiện tại hay trong tâm trí của các 

ứng viên tiềm năng, thương hiệu nhà tuyển dụng được dùng để chỉ ra sự khác biệt với 

đối thủ cạnh tranh, xem xét dưới góc độ về chính sách tuyển dụng và các hoạt động 

trong tuyển dụng”. Nhưng cách tiếp cận về thương hiệu nhà tuyển dụng tổng quát nhất 

là về khía cạnh lợi ích mà người lao động có thể có được. Dù là trong tình huống nào 

thì nhân viên hiện tại hay tiềm năng họ cũng đều quan tâm đến các lợi ích mà họ có 

được. Nếu doanh nghiệp biết rõ được người lao động quan tâm đến quyền lợi nào thì 

nên xây dựng chính sách tập trung vào những quyền lợi đó để nhân viên cảm nhận được 

rằng mình đang được tôn trọng và đối xử tốt. Có như vậy thì doanh nghiệp khi xây dựng 

thương hiệu nhà tuyển dụng sẽ thành công hơn và qua đó nhân viên sẽ thấy được sự 

khác biệt giữa công ty họ đang làm với đối thủ cạnh tranh để từ đó họ sẽ gắn bó hơn với 

tổ chức.  

Vì vậy trong NC này thương hiệu nhà tuyển dụng được hiểu theo quan điểm của 

Schlager và cộng sự (2011) cụ thể là: “Việc đánh giá, phân tích về thương hiệu nhà 

tuyển dụng từ cảm nhận của NLĐ trong doanh nghiệp và thương hiệu nhà tuyển dụng 

mong muốn đối với các ứng viên tiềm năng trong tương lai”. 

Qua những định nghĩa trên cho thấy rằng thương hiệu và thương hiệu nhà tuyển 

dụng đều hướng tới tạo ra sự khác biệt giữa doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh. Tuy 

nhiên giữa chúng cũng tồn tại những điểm khác biệt cơ bản như: thương hiệu là những 

hình ảnh về sản phẩm hay dịch vụ của người tiêu dùng về DN và thương hiệu thường 

dùng để phân biệt DN với tư cách người bán hàng này so với những người bán hàng 

khác, trong khi đó thương hiệu nhà tuyển dụng là những hình ảnh đọng lại trong tâm trí 

của người lao động và xem DN như một nhà tuyển dụng. Do đó, thương hiệu nhà tuyển 
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dụng nên hướng tới việc tạo uy tín đối với người lao động nhằm giữ chân họ và thu hút 

được các ứng viên tiềm năng vào làm việc với doanh nghiệp.  

2.2.3 Tầm quan trọng của thương hiệu nhà tuyển dụng  

Người tìm việc thì thường xuyên tìm hiểu thông tin cùng lúc nhiều doanh nghiệp 

và họ có thể sử dụng danh tiếng của DN như một nguồn thông tin quan trọng về điều 

kiện làm việc trong các tổ chức khác nhau (Cable và cộng sự, 2001).  

Những tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển 

dụng thường là sẽ tạo ra những những lợi thế cạnh tranh nhất định, và điều này làm cho 

DN dễ dàng hơn trong việc thu hút và giữ chân nhân viên (Backhaus và cộng sự, 2004).  

Cần phải công nhận rằng, Các doanh nghiệp có thương hiệu nhà tuyển dụng càng 

mạnh thì có thể giảm được chi phí tuyển dụng một cách đáng kể, đồng thời cải thiện 

được mối quan hệ với với các nhân viên hiện tại và giữ chân được nhân tài, thậm chí 

đưa ra mức lương thấp hơn (cùng vị trí làm việc) với các doanh nghiệp có thương hiệu 

nhà tuyển dụng thấp (Ritson, 2002).  

Ở những quốc gia khác nhau, thương hiệu nhà tuyển dụng đã được xem là một 

nguồn lực riêng của DN nhằm thu hút và duy trì những nhân viên tốt nhất để có thể góp 

phần vào thành công trong các mục tiêu và sứ mạng của doanh nghiệp (Arachchige và 

cộng sự, 2013).  

Trần Hà Uyên Thi & Phan Thị Thanh Thủy (2012) giải thích thêm rằng: “Các 

doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng với nhân viên hiện tại đang làm 

việc và nhân viên tiềm năng nhằm thu hút được những người có năng lực thực sự làm 

việc cho doanh nghiệp”. 

Tiếp theo Nguyễn Đức Sơn (2015) lập luận: “có 41% người lao động cho rằng, 

lãnh đạo, quản lý cần biết phân quyền cho cấp dưới để họ phát huy hết khả năng và tạo 

ra sức mạnh tổng hợp. Còn 35% trong số họ đồng ý rằng, môi trường mạng xã hội là nơi 

phù hợp nhất để xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng. Và có 60% CEO được hỏi đều 

cho rằng, họ chính là người phải tiên phong đi đầu và chịu trách nhiệm trực tiếp về việc 

xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng”. Qua đây cho thấy các nhà lãnh đạo đang rất 

quan tâm trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.  

2.2.4 Tổng quan các nghiên cứu về thương hiệu nhà tuyển dụng 

Berthon và cộng sự (2005) đã chỉ ra có 25 biến quan sát tương ứng với 5 yếu tố 

ảnh hưởng tới thương hiệu nhà tuyển dụng bao gồm: Tính thú vị trong công việc dùng 
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để chỉ môi trường làm việc thú vị và cách thức làm việc mới lạ, tận dụng sự sáng tạo 

của người lao động để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao; Mối quan hệ với 

đồng nghiệp dùng để phản ánh môi trường làm việc vui vẻ, bầu không khí đồng đội; 

Chính sách đãi ngộ nhằm đề cập đến mức lương cao, chế độ thưởng tốt và các cơ hội 

thăng tiến; Cơ hội phát triển nghề nghiệp liên quan đến sự công nhận và cơ hội nâng cao 

nghề nghiệp trong tương lai; Cơ hội ứng dụng kiến thức đề cập đến việc tạo cơ hội cho 

người lao động được áp dụng kiến thức, kỹ năng họ học được vào trong công việc. 

Schlager và ctg (2011) cho rằng: “Thương hiệu nhà tuyển dụng bao gồm cả 

thương hiệu nội bộ và bên ngoài. Thương hiệu bên ngoài được hiểu là việc hướng tới 

nhận thức về thương hiệu trong các nhân viên tiềm năng trong tương lai và xây dựng 

hình ảnh của DN một cách tốt nhất để lôi cuốn và thu hút các ứng viên. Bên cạnh đó, 

thương hiệu nội bộ lại là hình ảnh được thiết lập bởi doanh nghiệp, theo đánh giá của 

đội ngũ nhân viên đang làm việc, có liên quan mật thiết đến việc giữ chân và kích thích 

các nhân viên tiềm năng”.  

Hillebrandt và Ivens (2011) tiến hành NC nhằm xây dựng thang đo lường các 

nhân tố tác động vào thương hiệu nhà tuyển dụng. Kết quả phân tích thấy có 12 yếu tố 

ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng đó là; (1) Văn hóa và giao tiếp; (2) Tinh 

thần làm việc nhóm; (3) Nhiệm vụ được giao; (4) Môi trường và cơ hội nghề nghiệp 

quốc tế; (5) Chính sách đãi ngộ; (6) Danh tiếng doanh nghiệp; (7) Cân bằng công việc 

cuộc sống; (8) Đào tạo và phát triển; (9) Tính đa dạng của công việc; (10) Khách hàng; 

(11) Quyền tự quyết; (12) Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

Alniacik và Alniacik (2012) dựa vào nghiên cứu của Berthon và ctg (2005) nhằm 

đo lường các nhân tố tác động vào thương hiệu nhà tuyển dụng căn cứ vào khảo sát cựa 

sinh viên đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ với cỡ mẫu là 600 (300 người đang có việc làm và 300 

người đang thất nghiệp). Sau cùng kết quả có 7 yếu tố tác động vào thương hiệu nhà 

tuyển dụng gồm: “Giá trị về mặt xã hội (được tách từ các yếu tố cơ hội phát triển nghề 

nghiệp); Chính sách đãi ngộ; Tính thú vị trong công việc; Định hướng thị trường (được 

tách từ các yếu tố tính thú vị trong công việc); Cơ hội ứng dụng kiến thức; Cơ hội hợp 

tác (tách từ yếu tố mối quan hệ với đồng nghiệp); Môi trường làm việc (tách từ yếu tố 

mối quan hệ với đồng nghiệp)”.  

Uma và Metilda (2012) thực hiện nghiên cứu để xây dựng mô hình lý thuyết về 

thương hiệu nhà tuyển dụng. Kết quả cho thấy có 5 yếu tố tác động vào thương hiệu nhà 
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tuyển dụng bao gồm: “Tính thú vị trong công việc (interest value); Mối quan hệ với 

đồng nghiệp (social value); Chính sách đãi ngộ (economic value); Cơ hội phát triển nghề 

nghiệp (development value); Cơ hội ứng dụng kiến thức (application value)”.  

Mai Thanh Lam và Đỗ Vũ Phương Anh (2020) đã thực hiện khảo sát 321 nhân 

viên làm việc được 5 năm tại DN nhỏ và vừa ở ngành dịch vụ và thương mại bán lẻ 

nhằm nhận định và đánh giá mức độ tác động của những nhân tố đến thương hiệu nhà 

tuyển dụng. Sau cùng kết quả có 5 nhân tố ảnh hưởng vào thương hiệu nhà tuyển dụng, 

cụ thể: “Mối quan hệ đồng nghiệp; Tính thú vị trong công việc; Chính sách đãi ngộ; Cơ 

hội ứng dụng kiến thức; Cơ hội phát triển nghề nghiệp”. Trong đó, chính sách đãi ngộ 

tác động mạnh nhất đến thương hiệu nhà tuyển dụng. 

Khan và ctg (2021) đã thực hiện nghiên cứu những nhân tố tác động vào thương 

hiệu nhà tuyển dụng và tác động của nó trong việc giữ chân và thu hút nhân viên. Sau 

cùng kết quả có 4 nhân tố ảnh hưởng vào thương hiệu nhà tuyển dụng, cụ thể: “Đào tạo 

và phát triển, chính sách đãi ngộ, đánh giá hiệu quả công việc và kế hoạch nghề nghiệp”. 

Qua khảo lược những NC về các nhân tố tác động vào thương hiệu nhà tuyển 

dụng bao gồm: “Tính thú vị trong công việc; Mối quan hệ với đồng nghiệp; Chính sách 

đãi ngộ; Cơ hội phát triển nghề nghiệp; Cơ hội ứng dụng kiến thức; Môi trường làm 

việc; Văn hóa và giao tiếp; Tinh thần đồng đội; Nhiệm vụ được giao; Danh tiếng công 

ty; Cân bằng cuộc sống và công việc; Đào tạo và phát triển; Tính đa dạng của công việc; 

Khách hàng; Quyền tự quyết; Trách nhiệm xã hội của công ty; Môi trường và cơ hội 

nghề nghiệp quốc tế; Kế hoạch nghề nghiệp; Đánh giá hiệu quả công việc.” Sở dĩ có sự 

khác nhau giữa những yếu tố của thương hiệu nhà tuyển dụng như trên là do đặc thù của 

mỗi quốc gia, mỗi lĩnh vực ngành nghề và loại hình kinh doanh khác nhau mà mỗi nhà 

nghiên cứu đưa ra những nhân tố của thương hiệu nhà tuyển dụng khác nhau. Tuy nhiên, 

còn một số ít nghiên cứu cần còn kiểm định thêm nhân tố tuyển dụng và lựa chọn nhân 

sự tác động vào thương hiệu nhà tuyển dụng (Keino và ctg, 2016; Zahrudini và cộng sự, 

2020). Trong NC này, các DN du lịch tại TP.HCM thuộc về lĩnh vực dịch vụ, hoạt động 

trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải chú ý đến công 

tác tuyển chọn nhân sự và đầu tư nâng cao chất lượng cho NNL để gia tăng thương hiệu 

nhà tuyển dụng nhằm phát triển NNL cho doanh nghiệp.  
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Bảng 2.2: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng 

Thành phần 

Hillebrandt 

và Ivens 

(2011) 

Uma và 

Metilda 

(2012) 

Alniacik 

và 

Alniacik, 

(2012) 

Lam và 

Anh(2020) 

Khan và 

ctg 

(2021) 

Tính thú vị trong công 

việc 
 x x x  

Mối quan hệ với đồng 

nghiệp 
 x x x  

Chính sách đãi ngộ x x x x x 

Cơ hội phát triển nghề 

nghiệp 
 x x x  

Cơ hội ứng dụng kiến thức  x x x  

Môi trường làm việc   x   

Văn hóa và giao tiếp x     

Tinh thần đồng đội x     

Nhiệm vụ được giao x     

Danh tiếng công ty x     

Cân bằng cuộc sống và 

công việc 
x     

Đào tạo và phát triển x    x 

Tính đa dạng của công 

việc 
x     

Khách hàng x     

Quyền tự quyết x     

Trách nhiệm xã hội của 

công ty 
x     

Môi trường và cơ hội nghề 

nghiệp quốc tế 
x     

Kế hoạch nghề nghiệp     x 

Đánh giá hiệu quả công 

việc 
    x 

(Tổng hợp của tác giả) 
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Từ việc phân tích và đề xuất ở phần trên về các nhân tố của thực tiễn quản trị 

nguồn nhân lực tác động vào thương hiệu nhà tuyển dụng và qua lập luận, tổng hợp ở 

bảng 2.2, tác giả nhận thấy rằng, Các nhân tố tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, đào tạo 

và phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc và chính sách đãi ngộ được nhiều nhà 

nghiên cứu trong và ngoài nước kiểm định và đánh giá cao vai trò của nó trong việc gia 

tăng thương hiệu nhà tuyển dụng nên tác giả đề xuất sử dụng nó trong mô hình nghiên 

cứu của mình. 

2.3 NGUỒN NHÂN LỰC, ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC 

2.3.1 Khái niệm nguồn nhân lực 

Việc hiểu đúng nguồn nhân lực là gì sẽ giúp có tư duy đúng và khoa học về NNL, 

chất lượng NNL và việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện nay có nhiều cách 

hiểu khác nhau về nguồn nhân lực. Nhân lực là khởi nguồn cho nguồn nhân lực, cụ thể 

nhân lực là tổng thể các nguồn lực hiện hữu trong từng cá nhân và nguồn lực của cá 

nhân tạo nên năng lực làm việc của người đó. Trong khi nhân lực dùng để chỉ một cá 

nhân người lao động cụ thể, thì NNL lại dùng để chỉ một tập hợp người, trong đó mỗi 

người có một vai trò riêng khác nhau, nhưng lại liên kết với nhau nhằm đạt được một 

mục tiêu chung đã định. Khái niệm NNL thường gắn với một phạm vi nhất định, chẳng 

hạn ở tầm vĩ mô gồm quốc gia, địa phương, ngành hoặc ở tầm vi mô một tổ chức, một 

doanh nghiệp. 

Ở góc độ quy mô, nguồn nhân lực được tiếp cận ở quy mô nhân lực của một đất 

nước hay một vùng, một địa phương, một khu vực, một doanh nghiệp (Bùi Sỹ Lợi, 

2002). Với mỗi quy mô này, nguồn nhân lực mang những đặc điểm cũng như có ý nghĩa 

khác nhau.Theo từng góc độ tiếp cận thì quan điểm nguồn nhân lực cũng được chi tiết 

hóa hơn.  

2.3.1.1 Quan điểm nhân lực là số lượng lao động 

Điển hình cho quan điểm này là nhận định của Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn 

Ngọc Quân (2004). Theo đó, các nhà khoa học này nhận định nguồn nhân lực của một 

tổ chức là số lượng NLĐ làm việc trong tổ chức đó. Quan điểm này đặt trọng tâm vào 

số lượng lao động trong doanh nghiệp. Đối với các nhà quản lý theo quan điểm này chủ 

yếu tập trung sự quan tâm vào lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực thâm 

dụng lao động. Trong trường hợp này, sức lao động chính là nguồn lực cho hoạt động 

sản xuất. Sở hữu lực lượng lao động dồi dào sẽ là lợi thế cho doanh nghiệp trong hoạt 
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động, giúp họ tạo ra nhiều sản phẩm hơn. Quan điểm này nhanh chóng được thay thế 

bằng những quan điểm mới, khi mà yếu tố đầu vào của hoạt động kinh doanh trở nên đa 

dạng hơn, bao gồm: “các kỹ thuật, công nghệ, máy và thiết bị”… Quan điểm về NNL 

được cập nhật thêm các thành phần tương ứng, do khi nói đến NNL, chỉ đề cập đến số 

lượng là chưa đủ. 

2.3.1.2 Quan điểm nhân lực bao hàm số lượng và chất lượng lao động 

Yếu tố số lượng lao động được đề cập đầu tiên, tuy nhiên nếu chỉ đề cập đến số 

lượng mà bỏ qua vấn đề chất lượng là một thiếu sót lớn. Từ đó, bổ sung cho khiếm 

khuyết của quan điểm số lượng, Phạm Minh Hạc (2001) bổ sung yếu tố chất lượng cho 

khái niệm này. Cụ thể, Phạm Minh Hạc (2001) khẳng định rằng: “Nguồn nhân lực được 

hiểu là số lượng và chất lượng người lao động”. Quan điểm này trở nên phổ biến hơn và 

nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà nghiên cứu.  

Điển hình như Bùi Văn Nhơn (2006), tác giả này bổ sung và phân tích kỹ hơn về 

khía cạnh chất lượng của NNL trong khái niệm. Theo đó, Bùi Văn Nhơn (2006) nhận 

định rằng: “Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là số lượng lao động làm việc trong 

doanh nghiệp đó, có trình độ kỹ thuật và sự hiểu biết về công việc mà mình đang thực 

hiện”. 

Nhìn chung, quan niệm này đầy đủ hơn khi tiếp cận về nguồn nhân lực. Đây cũng 

là quan niệm được nhiều người đồng tình, ủng hộ. Các tiếp cận về chất lượng của nhân 

lực cũng từ đó dần được mở rộng và hoàn thiện, bao hàm từ các khía cạnh năng lực 

chuyên môn đến tâm lý tình cảm và cả sức khoẻ của người lao động. Với tiếp cận này, 

các quan điểm về phát triển NNL tương ứng cũng trở nên phức tạp hơn, đi sâu vào việc 

nâng cao vừa về số lượng lao động vừa về chất lượng ở mọi mức độ quy mô tiếp cận 

khái niệm. 

2.3.1.3 Nguồn nhân lực là nguồn lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

Theo quan điểm phụ thuộc nguồn lực của lý thuyết lợi thế cạnh tranh, NNL được 

xem như một trong các nguồn lực tạo ra năng lực cho doanh nghiệp. Các năng lực lại là 

nền tảng để DN có lợi thế cạnh tranh và đạt được kết quả hoạt động tốt hơn. Nguồn nhân 

lực giúp cho các nhà doanh nghiệp, các chủ đầu tư thu được lợi nhuận, dựa trên doanh 

số mà người lao động làm ra (Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh,  2008). 
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Quan điểm này cũng là một trong số các quan điểm chung và được nhiều học giả 

ủng hộ. Điển hình như Stivastava (1997), NNL là giá trị về hiệu quả kinh tế mà những 

người lao động mang lại cho chủ doanh nghiệp hay một nhà quản lý.  

Cũng ở quan điểm nguồn nhân lực là một nguồn lực, Theo Phạm Minh Hạc (2001) 

nhận định về nguồn nhân lực như là một mối quan hệ với kết quả lao động tạo ra. Cụ 

thể, Nếu nguồn nhân lực được đầu tư, được đào tạo thường xuyên và có chất lượng thì 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tạo ra cũng sẽ đạt chất lượng cao. Qua đó, tiềm năng để 

tham gia phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia hay một địa phương nào đó sẽ được 

phát huy.  

Đồng ủng hộ quan điểm này, Bùi Sỹ Lợi (2002) khẳng định: “Nguồn nhân lực là 

kết quả của lao động mà trong đó con người là lực lượng chủ yếu sản xuất ra được trong 

một khoảng thời gian cụ thể hướng tới mục tiêu, kế hoạch cụ thể”. Theo đó, NNL là lực 

lượng sản xuất tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội (Trần Xuân Cầu và Mai 

Quốc Chánh, 2008). 

Sự phổ biến của quan điểm này được minh chứng bởi đa số những nhà nghiên 

cứu đều đưa ra các quan điểm, khái niệm cụ thể cho NNL theo định hướng tiếp cận này. 

Trần Kim Dung (2011) cũng khẳng định rằng: “Nguồn nhân lực của một tổ chức là tất 

cả những cá nhân của tổ chức đó được giao nhiệm vụ phối hợp, liên kết với nhau nhằm 

thực hiện những mục tiêu, yêu cầu của tổ chức”. Rõ ràng quan điểm này xác định NNL 

như một nguồn lực của DN có thể được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của chính 

DN đó, tạo ra giá trị, lợi nhuận cho doanh nghiệp thông qua việc đạt được các mục tiêu 

cần thiết.  

Tóm lại, khái niệm nguồn nhân lực có hàm ý xem xét năng lực cá nhân của con 

người là tài sản dùng để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang tầm chiến lược, tạo ra sự 

phát triển cho nền kinh tế, cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nguồn tài sản này được 

huy động từ sức lao động, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, sự sáng tạo của nhiều cá 

nhân, sự đóng góp của cả lực lượng lao động. Đây cũng là quan điểm mà luận án ủng 

hộ đối với khái niệm nguồn nhân lực. 

2.3.2 Đặc điểm của nguồn nhân lực  

Từ nhận định nêu trên cho thấy rằng: Nguồn nhân lực có nội hàm rất rộng và 

được cấu thành bởi nhiều yếu tố có quan hệ và tác động qua lại lẫn nhau. Tuỳ theo góc 
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độ tiếp cận mà các thành phần của nguồn nhân lực cũng có những sự khác biệt nhất 

định. 

Ngoài yếu tố số lượng, các thành phần của chất lượng nguồn nhân lực theo 

Stivastava (1997) bao gồm chất xám, trí tuệ, năng lực của từng người lao động. Tượng 

tự, Wright và ctg (1994) cũng phân tích sâu khía cạnh chất lượng của NNL. Trong đó, 

nguồn nhân lực là sự kết hợp giữa các kỹ năng, chuyên môn và nghiệp vụ của NLĐ theo 

sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và NLĐ trong mối quan hệ lao động trực 

tiếp (Wright và ctg, 1994). 

Gần hơn về góc độ thời gian, Bùi Sỹ Lợi (2002) chia tiềm năng năng lực của 

người lao động bao gồm: “Thể lực, trí lực và ý thức lao động của bộ phận lao động trong 

độ tuổi theo qui định”. Quan điểm này đề cập đến yếu tố “ý thức”, một thành phần mới 

trong chất lượng của nguồn nhân lực, liên quan đến các đặc điểm tâm lý, tình cảm của 

người lao động. Điều này khởi nguồn cho những hướng nghiên cứu và tiếp cận mới hơn 

về chất lượng của nguồn nhân lực, mở rộng hơn giới hạn số lượng, chất lượng.  

Thông qua việc xác định đặc điểm của NNL như trên, việc tác động vào NNL 

doanh nghiệp, cụ thể là phát triển nguồn lực này có thể được thực hiện theo những biện 

pháp khác nhau, tác động vào từng thành phần của khái niệm theo quan điểm tiếp cận 

đã xác định. Theo đó, nguồn nhân lực có những đặc điểm  như sau (Nguyễn Thanh Vũ, 

2015, tr.12-13): “Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là một bộ phận trong một tổng thể 

nguồn nhân lực của quốc gia, vùng lãnh thổ. Đó là khả năng lao động mà doanh nghiệp 

có thể huy động được từ nguồn nhân lực của quốc gia, vùng lãnh thổ; Nguồn nhân lực 

của DN không phải chỉ là phép cộng giản đơn khả năng lao động riêng lẻ của từng con 

người trong doanh nghiệp mà phải là sự cộng hưởng khả năng lao động của những con 

người đó, tức nó phụ thuộc vào khả năng làm việc theo nhóm của những con người trong 

tổ chức. Nghĩa là, Phát triển NNL trong doanh nghiệp là phải tìm mọi cách để nâng cao 

chất lượng lao động ở mỗi cá nhân và đồng thời phải xem xét sắp xếp, bố trí công việc 

cho họ một cách khoa học, hợp lý và đúng chuyên môn, sở trường nhằm nâng cao khả 

năng làm việc của từng cá nhân và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả nhất; Nguồn 

nhân lực trong DN phải được hoạch định từ mục tiêu của doanh nghiệp và gắn liền với 

mục tiêu của doanh nghiệp. Do vậy, phát triển NNL trong doanh nghiệp phải bắt đầu từ 

mục tiêu chiến lược của DN và hướng đến giải quyết mục tiêu đó; Nguồn nhân lực trong 

doanh nghiệp là một nguồn lực bên cạnh các nguồn lực khác là vốn, công nghệ,...nhưng 
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khác với các nguồn lực khác về tính chất và vai trò của nó đối với doanh nghiệp. Đó là 

nguồn nhân lực mang bản chất con người nên chịu sự chi phối của các yếu tố tâm sinh 

lý, quá trình sử dụng nó sẽ tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó; đồng thời, nó 

đóng vai trò quyết định trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác của doanh 

nghiệp”; Xét về mục tiêu thì: “Quản trị nguồn nhân lực có mục tiêu là tối ưu hoá kết quả 

của doanh nghiệp và cá nhân người lao động, đó là hiệu quả kinh tế cao đối với doanh 

nghiệp và thoả mãn nhu cầu của người lao động ngày càng tốt hơn, thì phát triển nguồn 

nhân lực là nâng cao khả năng lao động mà doanh nghiệp có thể huy động được để hoàn 

thành các nhiệm vụ và mục tiêu của doanh nghiệp đã đặt ra”. 

2.4 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

Các nhân tố đóng vai trò là động lực cho sự phát triển không chỉ giới hạn ở vốn, 

công nghệ và máy móc hiện đại, mà NNL có năng lực, có tiềm năng đáp ứng yêu cầu 

công việc mới là điều cần thiết. Vì vậy, Phát triển NNL đã trở thành một quá trình then 

chốt, liên tục thúc đẩy mọi người trong tổ chức. Ý tưởng về “phát triển” đã được hình 

thành kể từ năm 1969 bởi Nadler, người đã có phát biểu về PTNNL trong hội nghị của 

Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Hoa Kỳ (ASTD) và trong năm 1970 Nadler đã chỉ ra định 

nghĩa của Phát triển nguồn nhân lực: “là kinh nghiệm học tập diễn ra trong một khoảng 

thời gian nhất định. Nó có mục đích là cải thiện và thúc đẩy sự tiến bộ trong công việc 

giữa các nhân viên” (Poowitayaphan, 2008).  

Hiện nay, ngoài việc PTNNL trong tổ chức, nó đã được chỉ định là “Chiến lược 

phát triển nguồn nhân lực” có thể liên quan đến chiến lược và kế hoạch của tổ chức đến 

vốn con người (Rothwell và Kazanas, 1989). Tuy nhiên, sau này nó trở thành “Phát triển 

vốn nhân lực” bởi vì các tổ chức phải có năng lực nguồn nhân lực chất lượng cao thì 

mới có lợi thế cạnh tranh bền vững (Nummelin, 2008). Nguồn nhân lực trong tổ chức 

phải là những nguồn lực có giá trị, khan hiếm, khó bắt chước và khó có thể thay thế 

(Barney, 1991 và Pearse, 2009).   

2.4.1 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 

Thuật ngữ “Phát triển nguồn nhân lực” có thể được liệt kê nhiều tài liệu học tập, 

sách, bài báo và các NC được thực hiện ở nước ngoài cũng ở trong nước. Việc sử dụng 

thuật ngữ này có thể là khác nhau. Đối với Việt Nam, Nghiên cứu hỗ trợ phát triển NNL 

vẫn còn hạn chế, cụ thể hơn trong bối cảnh của các doanh nghiệp. Qua việc khảo cứu 
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các tài liệu liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, tác giả đã khám phá được một số 

định nghĩa được cung cấp bởi một số học giả sau: 

Nadler (1989) là một giáo sư về phát triển NNL, người đã định nghĩa rằng: “Phát 

triển NNL là các hoạt động đem lại kinh nghiệm và học tập trong một khoảng thời gian 

nhất định để có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả công việc”. Có ba loại hoạt động, 

đó là: đào tạo, giáo dục và phát triển. Thứ nhất, đào tạo có nghĩa là những thay đổi xảy 

ra trong một thời gian ngắn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và thái độ giúp cải thiện 

hiệu quả công việc ở vị trí công việc hiện tại. Thứ hai, giáo dục có nghĩa là những thay 

đổi xảy ra trong giai đoạn cung cấp học tập cho công việc, chuẩn bị nhân sự thăng tiến 

hoặc nâng cao năng lực kỹ thuật trong công việc hiện tại. Thứ ba, phát triển có nghĩa là 

nỗ lực thay đổi, về lâu dài, để cá nhân có thể nhận thức và bắt kịp với những thay đổi 

trong tương lai, điều này phù hợp với những ý tưởng được trình bày bởi Leathebarrow, 

Fletcher và Donald (2010). Công trình này chỉ ra rằng phát triển NNL là một phần không 

thể thiếu của hoạt động tổ chức, tập trung vào việc học tập, đào tạo và phát triển, tức là 

học tại nơi làm việc, phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời, phát triển tổ chức và 

học tập trong tổ chức. Tuy nhiên, về mặt thực tiễn, nhiều người vẫn đề cập đến đến đào 

tạo tại nơi làm việc và áp dụng các phương pháp đào tạo hướng đến việc học tại nơi làm 

việc.  

Vào cùng thời điểm này, Gilley và Eggland (1989) đã tuyên bố rằng: “Phát triển 

nguồn nhân lực có nghĩa là việc chỉ định và thiết lập một cách có hệ thống các khuôn 

khổ của các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực để cải thiện các 

hành vi của người lao động”. Có ba phần của sự phát triển. Đầu tiên, phát triển cá nhân 

là phát triển kiến thức, kỹ năng và hành vi trong công việc hiện tại. Thứ hai, phát triển 

nghề nghiệp là sự phân tích các mối quan tâm, giá trị, năng lực và nhu cầu phát triển của 

mỗi cá nhân. Điều này liên quan đến kỹ năng cần thiết cho công việc trong tương lai, 

chẳng hạn như lập kế hoạch nghề nghiệp, tư vấn và hướng dẫn nghề nghiệp. Thứ ba, 

phát triển tổ chức có nghĩa là phát triển và giải quyết vấn đề cho tổ chức có liên quan 

đến cơ cấu tổ chức, tổ chức văn hóa, quy trình và chiến lược liên quan đến nguồn nhân 

lực. 

Phát triển NNL là phát triển tổ chức dẫn đến việc thành lập tổ chức học tập, là 

một khái niệm tích hợp giữa học tập và làm việc. Chúng có thể liên tục được kết hợp 

thành một hệ thống bao gồm ba phần, tức là cấp độ cá nhân, cấp độ nhóm và cấp độ tổng 
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thể (Woolner, 1992). Ngoài ra, Werner và cộng sự (2006) đã xác định ý nghĩa của phát 

triển NNL như hoạt động lập kế hoạch có hệ thống được thiết kế bởi tổ chức để nhân 

viên có cơ hội học tập và nâng cao các kỹ năng cần thiết cho nhu cầu công việc hiện nay 

và tương lai của họ. Điều quan trọng và thiết thực nhất trong phát triển NNL là học tập. 

Do đó, các hoạt động liên quan đến phát triển NNL nên bắt đầu ngay sau khi NLĐ tiếp 

nhận công việc và sẽ tiếp tục trong suốt thời gian làm việc của họ. Có chỉ định những 

chương trình phát triển NNL đáp ứng các thay đổi chiến lược một cách năng suất và 

hiệu quả. Tuy nhiên, phát triển NNL cũng có nghĩa là quá trình của phát triển nguồn 

nhân lực, điều này đạt được thông qua phát triển tổ chức bằng cách đào tạo và phát triển 

cá nhân nhằm nâng cao hiệu suất. Các thành phần của quá trình này là: Đào tạo và phát 

triển, phát triển tổ chức, cải tiến hiệu suất của tổ chức, quy trình làm việc và phát triển 

ở cấp độ cá nhân (Richard A.Swanson và Elwood F.Holton III, 2009). Ngoài ra, việc 

PTNNL cũng tương đồng như phát triển kiến thức, kỹ năng và tiềm năng của cá nhân 

phù hợp với chiến lược của tổ chức để tổ chức có thể hoàn thành mục tiêu (Armstrong 

và Baron, 2002). Ngoài ra, phát triển NNL là sự kết hợp của phát triển nghề nghiệp và 

phát triển tổ chức, đào tạo và phát triển nhằm nâng cao mức độ hiệu quả trong tổ chức 

(McLagan, 1989). 

Theo những định nghĩa được mô tả ở  trên, có thể tổng hợp các thành phần liên 

quan đến PTNNL được thể hiện qua bảng 2.3 như sau: 

Bảng 2.3: Các thành phần phát triển nguồn nhân lực 

 

(Nguồn: Swanson và Holton, 2009) 
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Bảng 2.3 đã chỉ ra rằng hầu hết các học giả cho rằng có tầm quan trọng nhất đối 

với các thành phần của PTNNL như học tập, đào tạo, phát triển và giáo dục.  

Bảng 2.4 dưới đây trình bày các định nghĩa, các thành phần và các lý thuyết cơ 

bản về phát triển NNL được sử dụng bởi mỗi học giả khác nhau.  

Bảng 2.4: Các định nghĩa và các thành phần chính của phát triển nguồn nhân lực  

Tác giả Định nghĩa Thành phần chính 
Lý thuyết 

nền 

Nadler 

(1970) 

Phát triển NNL nghĩa là quá trình 

cho phép cá nhân tiếp thu kinh 

nghiệm và học tập trong một khoảng 

thời gian nhất định để thay đổi hành 

vi của cá nhân. 

Thay đổi hành vi 

Học tập của người 

lớn 

Lý thuyết tâm 

lý 

McLagan 

(1989) 

Phát triển NNL nghĩa là “kết hợp 

đào tạo và phát triển nghề nghiệp và 

phát triển tổ chức nhằm tăng hiệu 

quả của tổ chức và các cấp độ cá 

nhân”. 

Đào tạo phát triển 

chuyên nghiệp 

Phát triển nghề 

nghiệp 

Phát triển tổ chức 

Lý thuyết tâm 

lý 

Lý thuyết hệ 

thống 

Lý thuyết 

kinh tế 

Gilley and 

England 

(1989) 

 

Phát triển nguồn nhân lực có nghĩa 

là “tổ chức các hoạt động hoặc trong 

tổ chức học tập để cải thiện hiệu quả 

và sự phát triển của người lao động 

với mục đích cải thiện công việc, 

cá nhân và tổ chức”. 

Hoạt động học tập 

Cải thiện hiệu quả 

Lý thuyết tâm 

lý 

Lý thuyết hệ 

thống 

Lý thuyết 

kinh tế 

Nadler and 

Nadler 

(1989) 

 

Phát triển nguồn nhân lực có nghĩa 

là “quá trình tạo điều kiện cho cá 

nhân tiếp thu kinh nghiệm và học 

hỏi trong một khoảng thời gian nhất 

định nhằm cải thiện khả năng làm 

việc và thúc đẩy sự phát triển của cá 

nhân”. 

Học tập 

Cải thiện hiệu quả 

công việc 

Hiệu suất tâm 

lý 
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Tác giả Định nghĩa Thành phần chính Lý thuyết nền 

Chalofsky 

(1992) 

PTNNL có nghĩa là việc học tập và 

rèn luyện để nâng cao trình độ cá 

nhân, nhóm và tổ chức học tập thông 

qua phát triển các công cụ khác nhau 

nhằm hỗ trợ việc học với mục đích 

tăng hiệu quả của NLĐ và tổ chức. 

Khả năng học hỏi 

Cải thiện thực tế  

hiệu quả kinh 

doanh 

 

Lý thuyết tâm 

lý 

Lý thuyết hệ 

thống 

 

Marsick  

and 

Watkins 

(1994) 

 

PTNNL có nghĩa là sự tích hợp của 

các khái niệm như đào tạo, phát triển 

nghề nghiệp, và phát triển tổ chức để 

tạo ra việc học tập trong tổ chức và 

các khái niệm sẽ được hệ thống hóa 

áp dụng trong suốt tổ chức. 

Cải thiện nghiệp vụ 

đào tạo và phát 

triển  

Phát triển tổ chức 

Tổ chức học tập 

Lý thuyết hệ 

thống 

Lý thuyết tâm 

lý và kinh tế 

Swanson 

(1995) 

Phát triển NNL nghĩa là quá trình 

của sự phát triển và quá trình cung 

cấp kiến thức chuyên môn cho cá 

nhân thông qua đào tạo và phát triển, 

và phát triển tổ chức với mục đích 

cải thiện kết quả. 

Đào tạo và phát 

triển; Phát triển tổ 

chức; Cải thiện kết 

quả và quá trình 

làm việc của tổ 

chức và cá nhân 

Lý thuyết hệ 

thống 

Lý thuyết 

kinh tế 

Lý thuyết tâm 

lý 

Swanson 

(2009) 

 

Phát triển NNL nghĩa là quá trình 

của phát triển và cung cấp kiến thức 

chuyên môn cho nhân sự với mục 

đích cải thiện hiệu quả và quá trình 

làm việc nhóm và hiệu quả của 

PTNNL ở cấp độ cá nhân cố gắng 

thấm nhuần tất cả những điều này 

thông qua đào tạo và phát triển, phát 

triển tổ chức, sự cải tiến kết quả, tổ 

chức học tập, quản lý chuyên 

nghiệp, lãnh đạo và phát triển, v.v. 

Phát triển chuyên 

môn 

Cung cấp kiến thức 

chuyên môn 

Cải thiện kết quả 

làm việc 

Lý thuyết 

kinh tế 

Lý thuyết tâm 

lý 

(Nguồn: Swanson và Holton, 2009) 
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Đối với NC này, tác giả chọn lọc các thành phần PTNNL như: “Đào tạo và phát 

triển, phát triển tổ chức thông qua việc tuyển chọn nhân sự, đãi ngộ nhân viên và cải 

thiện môi trường/điều kiện làm việc bởi vì chúng là những thành phần có thể làm gia 

tăng việc phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp”.  

2.4.2 Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 

Nhìn ở góc độ doanh nghiệp, quan điểm nguồn nhân lực là nguồn lực để phát 

triển doanh nghiệp được ủng hộ nhiều hơn. Henry và Rothwell (1997) cho rằng: “Phát 

triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là sự kết hợp thực hiện các mục tiêu của tổ 

chức và của cá nhân người lao động”. Theo đó khái niệm phát triển nguồn nhân lực 

doanh nghiệp luôn gắn chặt với mục tiêu cuối cùng là vì lợi ích của doanh nghiệp. Quan 

điểm này gắn chặt mục tiêu PTNNL doanh nghiệp là vì lợi ích của DN, xuyên suốt trong 

lịch sử phát triển trong nhiều bối cảnh kinh tế.   

Sự phát triển của khái niệm này còn được bổ sung bởi thành phần chiến lược trong 

phát triển. Mở đầu bằng quan điểm của Gilley (1989) khi tác giả này bổ sung yếu tố kế 

hoạch cho khái niệm. Theo đó, Phát triển NNL là việc học tập mang tính tổ chức được 

thực hiện có kế hoạch trong một doanh nghiệp nhằm giúp cá nhân và tổ chức đạt được 

năng suất làm việc cao nhất (Gilley, 1989). Quan điểm này nhanh chóng được phổ biến 

và nhận được nhiều sự ủng hộ. Các nhà khoa học khác cũng dần hoàn thiện hướng tiếp 

cận này. Điển hình như Garavan (1991) khi ông cho rằng: “Phát triển nguồn nhân lực là 

thực hiện việc quản lý chiến lược đào tạo, phát triển và quản lý giáo dục chuyên nghiệp, 

để đạt được các kế hoạch, mục tiêu của tổ chức (trong khi đồng thời vẫn bảo đảm đầy 

đủ việc sử dụng các kiến thức cụ thể và các kỹ năng của từng cá nhân người lao động)”. 

Quan điểm này rõ ràng nhấn mạnh lợi ích của doanh nghiệp trước lợi ích của người lao 

động.  

Khía cạnh chiến lược cũng được lần lượt đề cập trong nhận định về phát triển 

NNL của Chalofsky (1992); Stewart và McGoldrick (1996); Armstrong (1999); 

McCracken và Wallace (2000); Gourlay (2000). Những nhà nghiên cứu này đều khẳng 

định việc phát triển NNL là một phần của chiến lược kinh doanh được tiến hành qua 

nghiên cứu và thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện năng lực học tập cá nhân 

(Chalofsky,1992; Stewart và McGoldrick, 1996; Watkins và Marsick, 1997) thông qua 

việc thiết lập các đơn vị học tập (Stewart và McGoldrick, 1996). 
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Theo Nadler (1984) khẳng định: “Phát triển nguồn nhân lực là các kinh nghiệm 

học tập có tổ chức được diễn ra trong những khoảng thời gian nhất định nhằm tăng khả 

năng cải thiện kết quả thực hiện công việc, tăng khả năng phát triển của tổ chức và cá 

nhân” (Nadler, 1984, p.13). 

Phạm Minh Hạc (1996) cho rằng phát triển nguồn nhân lực được hiểu cơ bản là 

việc giáo dục ý thức cho NLĐ (ý thức về mặt tư tưởng; ý thức kỷ luật trong lao động, 

sản xuất; ý thức tự nâng cao tay nghề qua các lớp bồi dưỡng), đào tạo nhằm đáp ứng kỹ 

năng lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tương tự, Vũ Anh 

Tuấn và ctg (2002), ở góc độ xã hội cũng cho rằng: “Phát triển nguồn nhân lực của một 

quốc gia có tầm quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế của quốc gia đó.  Tay nghề 

của NLĐ thể hiện qua số lượng và chất lượng của sản phẩm mà họ làm ra thông qua về 

mặt thể lực, trí lực, kỹ năng, kiến thức, tinh thần của NLĐ”.  

Jerry và ctg (2002) thì khẳng định: “Nguồn nhân lực là một nguồn lực tạo nên lợi 

thế cạnh tranh cho tổ chức”. Cụ thể, PTNNL phải kết hợp thay đổi nhận thức học tập và 

sự linh hoạt trong quá trình lao động, qua đó đưa ra được các giải pháp, các sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật nhằm thực hiện công việc một cách tốt nhất và tạo ra lợi thế cạnh tranh 

cho doanh nghiệp. Quan điểm này cũng được Gourlay (2000) tán thành khi nhắc đến lợi 

thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân (2004) khẳng định rằng: “Phát triển 

nguồn nhân lực là việc tạo cơ hội học tập, sự trau dồi kỹ năng nghề nghiệp có tổ chức, 

có lộ trình được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự 

thay đổi, nâng cao trình độ, tay nghề của người lao động”. Các quan điểm này chủ yếu 

tập trung vào lợi ích của NLĐ, không đề cập đến các vấn đề chi phí cũng như lợi ích của 

DN có thể nhận được từ phát triển nhân lực. Cùng quan điểm trên, Bùi Văn Nhơn (2006) 

cũng cho rằng phát triển nguồn nhân lực là việc thực hiện tốt các giải pháp cụ thể và các 

chính sách nhằm cải thiện chất lượng lao động (thể hiện qua trí tuệ, thể chất và phẩm 

chất đạo đức của NLĐ) để thực hiện và đáp ứng các mục tiêu ở từng giai đoạn khác 

nhau. 

Các khái niệm trên giải thích PTNNL trong phạm vi doanh nghiệp. Khái niệm 

của Phạm Minh Hạc (1996), Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân (2004) chưa đề 

cập đến sự phát triển nghề nghiệp của cá nhân và sự phát triển của tổ chức. Khái niệm 

Nadler (1984), Henry J. Sredl và cộng sự (1997), Jerry w. Gilley và ctg (2002) đã quan 
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tâm đến sự kết hợp hài hoà giữa phát triển cá nhân và sự phát triển của tổ chức. Tuy 

nhiên, khái niệm của Nadler (1984) lại cho rằng: “Hoạt động PTNNL là nhằm tăng kết 

quả thực hiện công việc và phát triển tổ chức, và vai trò quan trọng của người quản lý 

trực tiếp trong tăng kết quả thực hiện công việc”. Quan niệm của Nadler (1984) cũng 

còn để mở về sự phát triển cá nhân. Khái niệm của Henry J. Sredl và cộng sự (1997) lại 

đề cập về sự tôn trọng NLĐ trong các nỗ lực về phát triển nguồn nhân lực. Khái niệm 

Jerry w. Gilley  và ctg (2002) đề cập đến: “Các giải pháp có thể hiểu là gồm giải pháp 

đào tạo và ngoài đào tạo tức là các sáng kiến, hoạt động quản lý và nhấn mạnh hơn mối 

quan hệ của phát triển nguồn nhân lực với năng lực cạnh tranh của tổ chức”. 

2.4.3 Phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch  

2.4.3.1 Khái niệm du lịch 

Du lịch được cho là một ngành kinh tế đặc thù, vừa có tính liên ngành, liên vùng 

và có tính xã hội hóa cao. Do vậy, khái niệm du lịch vẫn còn có nhiều điểm chưa thống 

nhất tùy theo góc độ tiếp cận của người đi du lịch, người kinh doanh du lịch, chính quyền 

địa phương và cộng đồng cư dân địa phương. 

Theo khoản 1, Điều 3, Luật Du lịch Việt Nam (2017), thì: “Du lịch là các hoạt 

động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong 

thời gian không quá một năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, 

tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác” (Luật 

Du lịch, 2017). 

Theo Nguyễn Văn Đính và Trần Thị Minh Hoà (2006) cho rằng: “Du lịch là một 

ngành kinh doanh bao gồm các hoạt động tổ chức hướng dẫn du lịch, sản xuất, trao đổi 

hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng các nhu cầu về đi lại, lưu trú, ăn 

uống, tham quan, giải trí, tìm hiểu và các nhu cầu khác của khách du lịch. Các hoạt động 

đó phải đem lại lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội thiết thực cho đất nước (địa phương) 

làm du lịch và bản thân doanh nghiệp”. 

Tổ chức Du lịch Thế giới - UNWTO (1994), giải thích về du lịch cụ thể: “Du lịch 

bao gồm các hoạt động của những người đi du lịch đến và ở lại ở những nơi bên ngoài 

môi trường thông thường của họ, không quá một năm liên tiếp, cho giải trí, kinh doanh 

và các mục đích khác” (UNWTO, 1994, tr.5). 

Ngoài ra, Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới - WTTC (2001), đã chỉ ra khái 

niệm: “Du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt động của những người du hành, tạm trú, với 
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mục đích tham quan, khám phá hoặc với mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn; cũng như 

mục đích kinh doanh và những mục đích khác nữa, trong thời gian liên tục nhưng không 

quá một năm, ở bên ngoài môi trường sống định cư”.  

Theo Dudokh (2009), Hunziker và Krapf (1941) thì định nghĩa: “Du lịch là tổng 

của các hiện tượng và các mối quan hệ phát sinh từ việc đi lại và cư trú của người không 

cư trú, trong chừng mực họ không thường trú và không kết nối với bất kỳ hoạt động có 

thu nhập”. Trong khi đó, Mill and Morrison (1985) cho rằng: “Du lịch là hoạt động xảy 

ra khi con người vượt qua biên giới một nước, hay ranh giới một vùng, một khu vực để 

nhằm mục đích giải trí hoặc công vụ và lưu trú tại đó ít nhất 24 giờ nhưng không quá 

một năm”. 

Drita và Albana (2011), thì cho rằng, một định nghĩa về du lịch được biết đến 

rộng rãi và được chấp nhận là chuyến đi với mục đích giải trí, kinh doanh hoặc thư giãn 

(Drita và Albana, 2011, tr.79). 

Qua những khái niệm đã nêu trên, có thể thấy du lịch được hiểu dưới hai góc độ 

như sau:  

(1) Nhu cầu của người đi du lịch là sự di chuyển và ở lại qua đêm tạm thời trong 

thời gian nhàn rỗi của cá nhân hay tập thể ngoài nơi cư trú nhằm mục đích thư giãn, 

phục hồi sức khoẻ, nâng cao nhận thức về thế giới xung quanh, để nghỉ dưỡng, tham 

quan, giải trí hoặc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, lịch sử; giao lưu tình cảm, công việc 

hoặc chữa bệnh,… 

(2) Hoạt động kinh doanh du lịch được hiểu là hoạt động nhằm cung cấp các dịch 

vụ phục vụ nhu cầu phát sinh của một cá nhân hoặc của tập thể trong quá trình di chuyển 

và ở lại qua đêm tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định với mục đích nghỉ mát, 

thư giãn và phục hồi sức khỏe bằng cách đứng ra thực hiện các dịch vụ như: cho thuê 

xe, đặt phòng khách sạn, đặt nhà hàng ăn uống, cho thuê hướng dẫn viên hoặc tổ chức 

tham quan trọn gói. 

Tóm lại, Du lịch được xem là một ngành kinh doanh mà trong đó các hoạt động 

về tổ chức hướng dẫn tham quan, trao đổi hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp 

nhằm mục đích đáp ứng các nhu cầu về di chuyển, lưu trú, ăn uống và tham quan giải 

trí của du khách. Vì vậy, du lịch là một hoạt động gồm có nhiều đặc thù, nhiều thành 

phần tham gia, tạo thành một tổng thể phong phú là hoạt động du lịch vừa có đặc điểm 

của ngành kinh tế, vừa có đặc điểm của ngành văn hóa – xã hội. 
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2.4.3.2 Nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực du lịch 

Theo Trần Sơn Hải (2010) cho rằng: “Nguồn nhân lực du lịch được hiểu là lực 

lượng lao động tham gia vào quá trình phát triển du lịch, bao gồm lao động trực tiếp và 

lao động gián tiếp”. 

Nhân lực du lịch là tất cả các nhân viên làm công việc phục vụ các đoàn khách 

du lịch bao gồm: nhân lực trực tiếp và gián tiếp. Những nhân viên làm việc trong các 

khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch, các đại lý du lịch, cơ quan quản lý du lịch được 

gọi là nhân lực trực tiếp. Còn những nhân viên làm các công việc mang tính chất quản 

lý, hỗ trỡ cho các nhân viên trực tiếp cũng không kém phần quan trọng trong việc thúc 

đẩy doanh nghiệp du lịch phát triển gọi là nhân lực gián tiếp (Lê Quân, 2015). 

Xét một cách tổng quát, khi nói đến NNL du lịch là không chỉ nhắc đến lực lượng 

lao động trực tiếp chuyên phục vụ khách du lịch  mà còn phải tính đến những người lao 

động đang làm công tác quản lý, những người đang thực hiện công việc đào tạo, huấn 

luyện và những lao động khác phục vụ khách du lịch. Do đó, nguồn nhân lực du lịch 

bao gồm toàn bộ lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp tham gia vào quá trình phục 

vụ khách du lịch. 

Cũng theo Trần Sơn Hải (2010) cho rằng: “Đối tượng lao động (khách du lịch), 

lao động du lịch được chia thành hai nhóm: lao động trực tiếp và lao động gián tiếp. Lao 

động trực tiếp bao gồm những công việc trực tiếp phục vụ khách du lịch như trong khách 

sạn, nhà hàng, lữ hành, các cửa hàng bán lẻ phục vụ khách du lịch, cơ quan quản lý du 

lịch,… Lao động gián tiếp bao gồm những công việc cung ứng, hỗ trợ cho các hoạt động 

trực tiếp phục vụ khách du lịch như: cung ứng thực phẩm cho khách sạn nhà hàng, cung 

ứng hàng hoá cho các cửa hàng bán lẻ phục vụ khách du lịch, các dịch vụ của Chính phủ 

hỗ trợ phát triển du lịch, đào tạo nhân lực du lịch, xây dựng khách sạn, sản xuất máy 

bay, các trang thiết bị phục vụ khách du lịch,…Tất nhiên các lao động trực tiếp phục vụ 

khách du lịch bao giờ cũng có ảnh hưởng trực tiếp và lớn nhất đến chất lượng dịch vụ, 

từ đó đến chất lượng sản phẩm du lịch”. 

Như vậy, nhân lực du lịch là lực lượng lao động trong các doanh nghiệp du lịch 

và trong cộng đồng xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình hoạt động du 

lịch với một năng lực tay nghề, trình độ nhận thức nhất định cùng với những tiêu chuẩn 

tối thiểu về thể lực, trí tuệ, phẩm chất - đạo đức. 
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Theo Liu (2002) thì cho rằng: “Phát triển nguồn nhân lực du lịch là việc đào tạo 

và phát triển các kỹ năng cho người lao động, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra 

các sản phẩm có số lượng và chất lượng cho doanh nghiệp”.  

Tóm lại, như đã trình bày ở trên có thể hiểu PTNNL của các DN du lịch là việc 

nâng cao chất lượng NNL và phát triển về số lượng NLĐ cho doanh nghiệp, được thể 

hiện thông quan việc cải thiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cũng như ý 

thức, đạo đức của mỗi cá nhân nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp. 

2.5 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN 

LỰC DOANH NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH   

2.5.1 Các nghiên cứu nước ngoài 

Hiện nay, có nhiều đề tài về PTNNL doanh nghiệp ngành du lịch, đặc biệt là 

nghiên cứu về phát triển NNL của các doanh nghiệp lữ hành đặc thù của các tác giả khác 

nhau. Các tác giả này đã tiếp cận ở các góc độ khác nhau, từ đó đã khái quát một số vấn 

đề lý luận, thực tiễn về phát triển NNL của các DN du lịch, cụ thể: 

Jithendran và cộng sự (2000) cho rằng: “Mục tiêu phát triển du lịch theo định 

hướng bền vững đòi hỏi phải xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho doanh 

nghiệp”. Việc dựa trên tính bền vững như văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và các hoạt 

động khác là vấn đề cơ bản để phát triển bền vững NNL trong lĩnh vực du lịch. Theo 

đó, phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch có hai hình thức: “đào tạo 

trước khi làm việc và đào tạo tại chỗ”. Cả hai hình thức đào tạo đều rất quan trọng cho 

sự định hướng phát triển bền vững ngành DL. Theo đó, để phát triển nguồn nhân lực 

theo tính bền vững, các doanh nghiệp du lịch cần: “thường xuyên tổ chức đào tạo và 

huấn luyện nguồn nhân lực, và ưu tiên trong tuyển dụng tập trung vào những yếu tố khác 

thay vì kỹ năng chuyên môn, đồng thời cần tổ chức đào tạo huấn luyện cho nhân viên 

các kỹ năng cần thiết sau khi tuyển dụng, trong đó, đào tạo tại chỗ là hình thức phổ biến 

nhất”. Các DN du lịch cần: “đầu tư vào việc xây dựng kỹ năng thông qua các buổi hội 

thảo hoặc khóa học cho nhân viên do chính doanh nghiệp hoặc các chuyên gia tư vấn 

bên ngoài hoặc các tổ chức khác thực hiện”. Chú trọng đầu tư vào đào tạo kỹ năng lãnh 

đạo cho các nhân viên triển vọng cấp dưới với ý định đưa họ lên các vị trí quản lý cấp 

trung. 

Khan (2008) cho rằng: “Du lịch về cơ bản là một ngành kinh doanh dịch vụ, đang 

phát triển mạnh và do đó cần phải xây dựng một đội ngũ nhân viên được đào tạo hiệu 
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quả để đáp ứng các công việc khác nhau”. Tác giả cũng cho rằng, các cấp chính quyền 

ngày càng nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc phát triển NNL cho DN trong ngành 

du lịch. Do vậy, PTNNL ở các DN ngành du lịch sẽ bao gồm nhu cầu phát triển nguồn 

nhân lực, kỹ năng, kiến thức, thái độ của nhân viên nhằm đạt được các mục tiêu đã xác 

định trước một cách rõ ràng hơn. Tuy vậy, vấn đề then chốt là chất lượng đào tạo nhân 

viên, vốn thường bị các DN du lịch bỏ qua tương đối nhiều trong giai đoạn đầu phát 

triển ngành du lịch. Sẽ phải tạo ra nhiều công việc khác nhau để trông coi và quản lý các 

dịch vụ du lịch khác nhau. Do đó, sẽ phải đặc biệt chú ý đến nhu cầu nhân lực và nhân 

lực được đào tạo và cung cấp đủ năng lực cho các ngành du lịch khác nhau. Qua việc sử 

dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, phân tích, so sánh và thống kê các số liệu 

thứ cấp, sơ cấp, Khan (2008) đã xác định: “Các yếu tố có ảnh hưởng đến phát triển 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch ở Ấn Độ bao gồm: tuyển dụng và lựa chọn 

nhân viên; đào tạo và phát triển; đánh giá hiệu quả công việc; phát triển nghề nghiệp 

cho nhân viên; tư vấn hỗ trợ nhân viên; chính sách khen thưởng; văn hóa tổ chức và hiệu 

quả”.  

Soh (2008) cho rằng: “Tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành du lịch có ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc làm và phát triển nguồn nhân lực của ngành du lịch”. Theo các 

chuyên gia lĩnh vực PTNNL du lịch, vấn đề phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cần 

thiết trong các lĩnh vực khác nhau của ngành du lịch là thật sự cần thiết, đã được được 

công nhận rộng rãi ở Châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP, tháng 11 năm 2005). 

Bên cạnh đó, theo Soh (2008), Báo cáo Chương trình Phát triển Quốc gia của Liên hợp 

quốc năm 1996 đã cho rằng: “Vấn đề phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch của tất cả 

các nước thành viên ASEAN là tương đối kém”; Đồng thời, Báo cáo của UNDP-1996 

đã xếp hạng 174 quốc gia trên thế giới theo “chỉ số phát triển con người” dựa trên các 

yếu tố như khả năng đọc viết của người lớn, giáo dục, GDP bình quân đầu người và tuổi 

thọ…trong số 20 quốc gia được xếp hạng top đầu thế giới, thì không có tên các thành 

viên ASEAN. Những vấn đề nêu trên tồn tại 4 vấn đề chính, được xác định tại Cuộc họp 

Liên chính phủ về phát triển du lịch, tổ chức vào năm 1996, là: a) thiếu hụt NNL có trình 

độ; b) thiếu hụt về sự sẵn có của cơ sở hạ tầng đào tạo du lịch và các giảng viên, giáo 

viên có trình độ; c) thiếu sự quan tâm về các điều kiện làm việc trong lĩnh vực du lịch, 

và; d) nhu cầu liên tục đối với các chiến lược và chính sách quốc gia dài hạn về phát 

triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch”. 
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Lather và ctg (2009) nhận định rằng, các doanh nghiệp khó duy trì được số lượng 

nhân sự cố định, dẫn đến xu hướng chung là các DN du lịch hoạt động dựa trên số lượng 

nhân viên cốt cán ít ỏi trong các hoạt động hàng ngày theo các thỏa thuận hợp đồng lao 

động. Những ràng buộc khác như theo Luật định, thời gian làm việc trong ngày bị rút 

ngắn lại, số ngày làm việc trong tuần giảm xuống, trả lương theo quy định… đã dẫn đến 

số lượng nhân sự làm trong lĩnh vực du lịch giảm xuống. Theo đó, điều kiện cấp thiết là 

phải thiết lập một tiêu chuẩn tối thiểu chung để nâng cao kỹ năng đạt mức có thể chấp 

nhận được và tạo điều kiện dễ dàng hội nhập du lịch cho giai đoạn sau. Nâng cao nhận 

thức, giá trị và kỹ năng để phát triển và thực hiện các dự án du lịch bền vững ngày nay 

đã trở nên rất quan trọng bằng cách nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên du lịch. Theo 

Lather và ctg (2009), để đối phó với việc giảm sút đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực DL, 

đồng thời gia tăng khả năng tuyển dụng đội ngũ nhân viên du lịch, cần phải xây dựng 

chiến lược đào tạo đội ngũ nhân viên du lịch, mô hình này bao gồm các bước quan trọng 

tạo nên một kế hoạch chiến lược, cụ thể như sau: 

- Tầm nhìn: Cần phải đảm bảo rằng hầu hết những người đã làm việc trong lĩnh 

vực du lịch hoặc đang tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực du lịch, đều có cơ hội tham gia 

đầy đủ vào quá trình đào tạo và phát triển nhằm nâng cao kỹ năng sống và khả năng làm 

việc của họ. Chiến lược đào tạo sẽ mang tính bao trùm và thúc đẩy sự công bằng, công 

bằng và đa dạng nhằm giúp người dân tận dụng và hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế và 

xã hội trong lĩnh vực này. Bao gồm: 

+ Các nguyên tắc của Chiến lược đào tạo du lịch: Tôn trọng nhu cầu của người 

dân; Sự chuẩn bị; Sự hợp tác; Phát triển bền vững. 

+ Mục tiêu của Chiến lược đào tạo: Tạo môi trường hợp tác cho giáo dục và đào 

tạo du lịch; Phát triển và nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực trong các ngành du lịch với 

trọng tâm là phát triển du lịch bền vững; Xây dựng chiến lược để các bên liên quan và 

cộng đồng địa phương mua vào; Xem xét và tích hợp các mô hình hiện có để đào tạo và 

phổ biến kỹ năng. 

+ Khung chiến lược: Phương pháp tiếp cận hợp tác và cộng tác trong khi vẫn giữ 

và công nhận các đặc điểm và yêu cầu của quốc gia, khu vực và địa phương; Xây dựng 

tiêu chuẩn tối thiểu chung để nâng cao kỹ năng lên mức có thể chấp nhận được và tạo 

điều kiện cho du lịch quốc tế;  Sử dụng các nguồn tri thức tập thể và kiến thức chuyên 

môn của các cơ quan quốc tế, các nhà quản lý và hành nghề du lịch quốc gia, khu vực, 
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địa phương; Công nghệ Thông tin & Truyền thông (ICT) trở thành động lực chính và 

yếu tố cần thiết để kết nối mạng và nâng cao cơ sở kiến thức; Thu hút sự tham gia của 

các bên liên quan, cộng đồng, khu vực nhà nước và tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ; Xây dựng năng lực để nâng cao nhận thức, giá trị và kỹ năng để tạo, phát 

triển và thực hiện các dự án du lịch bền vững; Xác định và chỉ định các trung tâm xuất 

sắc. 

- Chiến lược cốt lõi: Để thực hiện tầm nhìn của mình về đào tạo trong lĩnh vực du 

lịch, Chính phủ cần khởi động các chiến lược cốt lõi, bao gồm: i) Có chính sách đào tạo; 

ii) Xác định các kỹ năng và nhu cầu đào tạo hiện tại và tương lai; iii) Thích nghi với sự 

thay đổi nơi làm việc; iv) Thành lập quỹ ủy thác đào tạo; v) Tập trung vào đội ngũ lao 

động trẻ. Bao gồm: 

+ Thực hiện - Chuyển từ tầm nhìn sang hành động: “Đào tạo cho cộng đồng địa 

phương; Kết hợp các chương trình đào tạo và phương pháp luận để tạo ra các sản phẩm 

và dịch vụ du lịch bền vững; Áp dụng mô hình phù hợp để hợp tác giữa các bên liên 

quan; Xác định với sự tham vấn của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức Liên hợp 

quốc ít nhất một dự án thí điểm ở mỗi bang; Thiết lập các hoạt động nâng cao năng lực 

kỹ năng nghề nghiệp cho các nhà điều hành tour du lịch, hướng dẫn viên, quản lý chỗ 

ở, chuẩn bị và vận chuyển ẩm thực; Nâng cao tính chuyên nghiệp và đổi mới, hãy thành 

lập ban điều hành cho Diễn đàn Đào tạo Du lịch, khuyến khích phát triển doanh nghiệp 

du lịch vừa và nhỏ”. 

+ Phát triển DL bền vững: Phát triển nguồn nhân lực du lịch với mục tiêu kép là 

tạo sinh kế để xóa đói giảm nghèo và chuẩn bị đối phó với áp lực của việc gia tăng khách 

du lịch; xác định, hiểu và xây dựng cam kết; kết nối đồng thời tất cả những người ra 

quyết định ở cấp địa phương và quốc gia; xây dựng sự đồng thuận để thống nhất và chấp 

nhận. 

+ Chiến lược đào tạo du lịch: Khả năng có việc làm; Tính bền vững; Thăng tiến 

trong công việc. 

- Chiến lược phát triển nguồn nhân lực “mua vào”: Các bên liên quan và cộng 

đồng địa phương bắt buộc phải tham gia để đạt được thành công của du lịch bền vững. 

Về vấn đề này, cần tiến hành các chương trình nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân 

viên lĩnh vực du lịch về giá trị di sản, truyền đạt giáo dục ở cấp tiểu học và đại học (bao 

gồm nội dung di sản văn hóa), phát triển các kỹ năng nghề liên quan, thủ công mỹ nghệ 
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và các chương trình phục hồi và duy trì nghệ thuật biểu diễn. Yêu cầu ở đây là việc làm 

chất lượng, học nghề, nâng cao kỹ năng, chứng nhận và đào tạo, cùng với một chân trời 

dài hạn để phát triển nghề nghiệp. 

Semone (2011) nhận định rằng, để thu được lợi ích tài chính từ du lịch và duy trì 

cấu trúc văn hóa và sinh thái vốn đang mỏng manh của quốc gia, Chính phủ Lào đang 

bị thách thức trong việc thiết lập các cách để chuyển sự cân bằng của nhu cầu du lịch 

sang phân khúc thị trường có lợi hơn và tác động thấp hơn. Do vậy, chiến lược PTNNL 

do Tổng cục Du lịch Quốc gia Lào phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Luxembourg 

công bố cho thấy, sự đầu tư bền vững vào con người sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ 

ngành DL, do đó sẽ làm tăng khả năng ứng dụng của các DN trong ngành. Mục tiêu 

nghiên cứu của Semone (2011) là: “Nhằm khám phá môi trường nguồn nhân lực hiện 

có trong ngành du lịch của Lào, qua đó đề ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

của doanh nghiệp du lịch Lào trong thời gian tới”. Qua việc khảo sát 317 doanh nghiệp 

du lịch Lào và 224 sinh viên đại học tốt nghiệp ngành dịch vụ du lịch Lào tại 5 tỉnh 

thành phát triển mạnh về du lịch như: Thủ đô Vientiane, tỉnh Vientiane, tỉnh Luang 

Prabang, tỉnh Champassak, và tỉnh Khammouane, kết quả nghiên cứu cho thấy: “Nhu 

cầu về lao động trong ngành du lịch; cải tiến chất lượng dịch vụ; đội ngũ nhân viên có 

kiến thức chuyên môn cao; chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch…là những yếu tố 

cần thiết để phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong ngành du lịch Lào”. 

Rath (2015), nhằm mục đích đánh giá cách thức PTNNL tại Công ty du lịch 

Orissa, qua đó đo lường nhận thức của nhân viên đối với PTNNL tại Công ty, đặc biệt 

là công tác đào tạo và hiệu quả công việc… qua đó đề xuất những cải tiến khả thi trong 

lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực tại Công ty dựa trên những phát hiện. Theo đó, Rath 

(2015) cho rằng, trong lĩnh vực du lịch, những người có kỹ năng, kiến thức và năng lực 

là nguồn lực quan trọng nhất đối với các DN cung cấp các dịch vụ du lịch. Tiềm năng 

trong mỗi nhân viên là rộng lớn và nó có thể được nâng cao hơn nữa qua việc hỗ trợ 

bằng các biện pháp khác nhau như: đào tạo, luân chuyển công việc, phản hồi và tư vấn, 

hành động tổ chức… từ đó làm cho tổ chức năng động và có định hướng tăng trưởng. 

Những người không thể đóng góp đầy đủ cho tổ chức vì những lý do họ nắm quyền 

kiểm soát của doanh nghiệp cũng có thể mang lại kết quả tốt nhất nếu họ được quan tâm 

với các điều kiện làm việc hấp dẫn hơn và môi trường tổ chức tốt hơn”. Kết quả nghiên 

cứu của Rath (2015) cho thấy: “Để phát triển nguồn nhân lực tại Công ty thì nên có một 
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chính sách nhân sự rõ ràng; Công ty cần xây dựng ngân hàng dữ liệu về nhân sự; Cần 

xem xét kỹ hồ sơ của ứng viên trước khi tuyển dụng; Cần xây dựng tiêu chí định kỳ 

đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty; Cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

tại nơi làm việc; Chú trọng tuyển thêm nhiều hơn lao động nữ, vì nhóm đối tượng này 

phù hợp với công việc đặc thù ngành du lịch”. 

Hajiyeva và cộng sự (2019) đã xem xét sự ảnh hưởng của vốn nhân lực đến sự 

phát triển của các DN trong ngành du lịch. Các tác giả nhận định rằng: “Du lịch là một 

trong những ngành có triển vọng và phát triển nhanh của nền kinh tế thế giới, đóng vai 

trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực, mở ra việc làm mới, giải quyết các 

vấn đề của xã hội”. Vốn nhân lực trong du lịch đã trở thành một nhu cầu do sự phát triển 

thần tốc của hoạt động kinh doanh du lịch và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông hiện đại. Theo đó, đào tạo các nhà quản lý có trình độ cao với kiến thức quản lý 

đổi mới có thể là một trong những lợi thế của các DN du lịch. Để đạt được mục tiêu 

nghiên cứu, Hajiyeva và cộng sự (2019) đã giải quyết các vấn đề sau: “Phân tích thống 

kê hiện tại tình hình phát triển du lịch Azerbaijan; điều tra các yếu tố bên trong và bên 

ngoài tác động đến lĩnh vực du lịch; vai trò của vốn con người đối với sự phát triển của 

du lịch”. Để đánh giá sự tác động của vốn nhân lực đến phát triển ngành DL ở 

Azerbaijan, những tác giả đã đo lường các nhân tố gồm: “Số lượng người tốt nghiệp từ 

các cơ sở giáo dục đại học; Tổng số người tham gia vào hoạt động du lịch; Thu nhập 

bình quân đầu người; Tuổi thọ dự kiến”. Kết quả NC cho thấy rằng, có mối tương quan 

chặt chẽ giữa sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch từ các cơ sở giáo dục đại học; nguồn 

nhân lực làm du lịch; thu nhập bình quân đầu người và tuổi thọ dự kiến. Hajiyeva và 

cộng sự (2019) nhận định: “Mô hình được đề xuất rất hữu ích cho các nghiên cứu trong 

tương lai, trên cơ sở đó có thể tính toán dự báo giá trị gia tăng ngành du lịch”. 

2.5.2 Các nghiên cứu trong nước 

Trần Sơn Hải (2010) cho rằng: “Để phát triển nguồn nhân lực riêng cho ngành du 

lịch đòi hỏi phải có sự tham gia đầy đủ của các ban ngành có liên quan”. Luận án đã hệ 

thống hóa một cách có chọn lọc cơ sở lý luận về NNL và phát triển NNL ngành du lịch, 

từ việc làm rõ các khái niệm có liên quan đến đặc điểm của nguồn nhân lực, vai trò và 

nội dung của quản lý nhà nước đối với sự phát triển NNL ngành du lịch. Tiếp đó là việc 

đánh giá về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, đào tạo của NNL ngành DL và hệ 

thống đào tạo DL trên địa bàn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Luận 
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án đã đề xuất nhiều biện pháp như sau: “Tăng cường công tác quản lý của nhà nước đối 

với phát triển NNL; nâng cao chất lượng đào tạo NNL. Ngoài ra luận án cũng nêu ra 

hạn chế của nghiên cứu là chỉ tập trung phân tích, đưa ra các giải pháp, kiến nghị đối 

với những nội dung cơ bản nhất, bức xúc nhất nhằm góp phần phát triển NNL ngành Du 

lịch của các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.   

Phạm Trung Lương (2016) nhận định, kết luận về vai trò, vị trí của ngành DL 

trong sự thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: “Đó là một ngành kinh tế tổng hợp 

mang tính dịch vụ, tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ”. Trong xu thế hội nhập quốc 

tế diễn ra nhanh, cả chiều sâu, rộng, ngày càng phụ thuộc và tác động qua lại lẫn nhau 

thì ngành du lịch càng cần phải gia tăng mối quan hệ để phát triển. Hội nhập quốc tế 

trong du lịch sẽ theo các bước sau: “Tham gia các tổ chức quốc tế; thừa nhận và áp dụng 

các tiến bộ của công nghệ thông tin; Tăng cường toàn cầu hoá trong khai thác, bảo vệ 

và phát triển tài nguyên du lịch; Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong phát triển ngành 

du lịch; ký kết các hiệp định hợp tác song phương và đa phương về phát triển du lịch; 

cam kết và mở cửa thị trường dịch vụ du lịch”. Chính nhân lực ngành du lịch là thành 

tố quan trọng, có tính quyết định đến sự thành công của hội nhập quốc tế. Vì vậy, người 

lao động cần được đào tạo một cách bài bản và trau dồi những kỹ năng cần thiết để nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia chủ động vào quá trình phân công lao 

động quốc tế. Điều này cho thấy, trong hoạt động du lịch thì nhân lực du lịch đóng vai 

trò then chốt và chuẩn bị cho việc gia nhập vào quá trình phân công lao động quốc tế 

mà trước hết là trong khu vực. Vai trò của đào tạo du lịch hết sức quan trọng trong việc 

trang bị kiến thức, kỹ năng, phong cách làm việc khoa học để họ chủ động, tự tin, đáp 

ứng chuẩn quốc tế. Những giải pháp cần được tiến hành đồng bộ, quyết liệt, cụ thể như: 

“Nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập về nhân lực du lịch; Tổ chức hệ thống đào tạo 

du lịch phù hợp với yêu cầu hội nhập; Đẩy mạnh liên kết đào tạo du lịch; Tăng cường 

vai trò của Hiệp hội Du lịch trong hoạt động đào tạo”. 

Trần Thị Trương và Nguyễn Quốc Tuấn (2018) cho rằng: “Phát triển nguồn nhân 

lực cho phép các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao kiến thức và khả năng của nhân viên, 

góp phần vào việc cung cấp chất lượng dịch vụ vượt trội và sự hài lòng của khách hàng”. 

PTNNL là vấn đề rất quan trọng. Nghiên cứu này để xác định các nhân tố chính tác động 

vào PTNNL cho các DN du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu sẽ là những thông 

tin rất hữu ích cho lãnh đạo các DN kinh doanh lữ hành, nhà quản lý ngành du lịch ở 
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tỉnh Quảng Ngãi. Với 260 bảng câu hỏi được gửi đến lãnh đạo các doanh nghiệp kinh 

doanh du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu sử dụng SPSS để phân tích, kết quả phân 

tích dữ liệu cho thấy có 7 nhân tố ảnh hưởng vào PTNNL của các DN du lịch tỉnh Quảng 

Ngãi theo thứ tự mức độ tác động như sau: “Môi trường làm việc; Môi trường Kinh tế; 

Hệ thống Giáo dục; Đánh giá kết quả thực hiện công việc; Môi trường Văn hóa; Chất 

lượng nguồn cung lao động; Trả công lao động”. Trong đó, môi trường làm việc là nhân 

tố tác động nhiều nhât và trả công lao động là nhân tố tác động thấp nhất. 

Lê Thị Lệ (2019) thực hiện NC thực trạng đào tạo NNL du lịch Việt Nam, đánh 

giá những mặt đã đạt được và những mặt còn hạn chế, đồng thời xem xét mức độ ảnh 

hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặt ra những yêu cầu và cơ hội cho việc 

đào tạo NNL du lịch chất lượng cao, qua đó đề xuất một số giải pháp tối ưu trong công 

tác đào tạo NNL du lịch chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập, để góp phần đưa ngành 

DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo tác giả, đứng trước quá trình toàn cầu hóa 

và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, NNL du lịch chất lượng cao giữ vai 

trò quan trọng cho sự phát triển DL và góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới đất 

nước. Kết quả NC cho thấy, NNL du lịch bao gồm: “Đội ngũ quản lý trong các cơ quan 

quản lý nhà nước về du lịch; Lao động quản lý các doanh nghiệp; Lao động nghiệp vụ 

(Lễ tân; Phục vụ buồng; bàn, bar; Nhân viên nấu ăn; Hướng dẫn viên; Nhân viên lữ 

hành, đại lý du lịch; Nhân viên khác) và Lao động sự nghiệp (các nghiên cứu viên hoạt 

động trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan, các giáo viên, giảng viên các cơ sở đào tạo 

du lịch)”. Thời gian vừa qua (tính đến năm 2019), cả nước có gần 800 nghìn lao động 

trực tiếp trên tổng số 1,3 triệu lao động du lịch và trên cả nước có hơn 190 cơ sở đào tạo 

du lịch tham gia vào quá trình đào tạo nghề nghiệp du lịch ở trình độ đại học, cao đẳng, 

trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn, với hơn 22.000 học viên, sinh viên theo học. Lê 

Thị Lệ (2019) cho rằng: “Trong cách mạng công nghiệp 4.0, ngành du lịch được xem 

như có cơ hội lớn trong xu thế phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT), 

thực tế ảo, robot, điện toán đám mây, mạng xã hội, số hóa hay big data khi kết hợp sự 

phục vụ con người, để có thể đưa ra các nhận định, phân tích hiện trạng hoạt động của 

ngành; khai thác tối đa tiềm năng, tài nguyên du lịch”. Vì vậy, để phát triển NNL du lịch 

theo cuộc cách mạnh 4.0 và xu thế hội nhập, ngành du lịch Việt Nam cần thực hiện các 

giải pháp sau: “Có cơ chế, chính sách ưu tiên đào tạo nhân lực du lịch; Khuyến khích 

thực hiện hình thức đào tạo văn bằng thứ hai ngành du lịch; khuyến khích các cơ sở đào 
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tạo linh hoạt mở ngành đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu của thị trường lao động và 

hội nhập quốc tế; Thay đổi toàn diện mục tiêu đào tạo tại các cơ sở đào tạo, tiêu chuẩn 

hóa nhân lực du lịch theo chuẩn khu vực và quốc tế; Thực hiện hiệu quả mối quan hệ 

hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực du lịch với khả 

năng sử dụng và ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển du lịch thông minh”. 

Huỳnh Thị Gấm (2021) cho rằng: “Để khai thác các tiềm năng du lịch, đưa các 

doanh nghiệp trong ngành du lịch Việt Nam phát triển cần có nhiều yếu tố, trong đó 

nguồn nhân lực du lịch có vai trò rất quan trọng. Theo đó, yêu cầu nhân lực du lịch phải 

có số lượng đủ, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, kỹ năng nghiệp vụ giỏi, hiểu tâm lý, ngôn 

ngữ, văn hóa... đa dạng của du khách, có tình cảm, tinh thần trách nhiệm đối với quê 

hương, đất nước. Nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao là những người có trí tuệ, kiến 

thức sâu về chuyên môn, nghiệp vụ du lịch, ứng dụng nhanh khoa học công nghệ; có tay 

nghề cao, có kỹ năng lao động tốt, có năng lực tự đào tạo, năng lực thực tiễn, luôn hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; luôn có tinh thần đổi mới sáng tạo, có văn hóa”. Cũng theo 

Huỳnh Thị Gấm (2021), trong những năm qua, nguồn nhân lực của các DN du lịch Việt 

Nam có tăng lên, nhưng số lượng và chất lượng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của 

ngành. Theo Viện NC phát triển DL thuộc Tổng cục du lịch cho rằng: “Ngành du lịch 

cần tới khoảng 870.000 người lao động trực tiếp vào năm 2020, nhu cầu nhân lực du 

lịch miền Tây Nam Bộ đến năm 2020 sẽ là 207.900 người, trong đó 75.400 lao động 

trực tiếp trong du lịch và 132.500 lao động gián tiếp. Mỗi năm ngành du lịch nước ta 

cần khoảng 40 vạn lao động nhưng số lượng sinh viên tốt nghiệp ở các cơ sở đào tạo 

nghiệp vụ du lịch ra trường mới đạt khoảng 1,5 vạn người, trong đó hơn 12% có trình 

độ cao đẳng, đại học”. Từ những kết quả, bất cập và hạn chế của NNL du lịch ở Việt 

Nam, tác giả đã đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm PTNNL của doanh nghiệp ngành 

du lịch Việt Nam. Theo đó, nên quan tâm: “Một số giải pháp về nâng cao nhận thức của 

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; về hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo nguồn nhân 

lực; về phát huy vai trò của Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; về sử dụng, thu hút 

nguồn nhân lực du lịch; về tăng cường hợp tác quốc tế trong việc phát triển, chuẩn hóa 

nguồn nhân lực du lịch”. 

Qua tổng quan các NC ngoài nước và trong nước về phát triển NNL tại các doanh 

nghiệp trong ngành du lịch, tác giả tổng hợp các nhân tố tác động vào phát triển nguồn 

nhân lực của các doanh nghiệp du lịch theo bảng 2.5 như sau: 
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Bảng 2.5: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến PTNNL của doanh nghiệp du lịch 

Thành phần 
Khan 

(2008)  

Lather 

và ctg 

(2009) 

Rath 

(2015) 

Trần Thị Trương 

và Nguyễn Quốc 

Tuấn (2018) 

Huỳnh 

Thị Gấm 

(2021) 

Tuyển dụng và chọn lựa x x x  x 

Đào tạo và phát triển x x x  x 

Đánh giá kết quả công 

việc 
x  x x  

Chính sách đãi ngộ x x  x  

Môi trường làm việc  x x x  

Môi trường kinh tế, văn 

hóa 
   x  

Chất lượng nguồn cung 

lao động 
   x x 

Giáo dục – đào tạo, pháp 

luật lao động 
 x  x x 

Chính sách sử dụng     x 

Văn hóa tổ chức x  x   

Cơ hội phát triển nghề 

nghiệp 
x x    

Tư vấn hỗ trợ nhân viên x     

Chính sách hỗ trợ của nhà 

nước 
 x   x 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

2.5.3 Khái quát kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố và vấn đề đặt 

ra cần tiếp tục nghiên cứu  

2.5.3.1 Những vấn đề các tác giả đã làm rõ 

Trong nội dung tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan chủ yếu đã được 

công bố về nguồn nhân lực và PTNNL trong lĩnh vực DL. Từ các công trình nghiên cứu 

nêu trên, có thể thấy, những nhà nghiên cứu đã hướng vào những nội dung chủ yếu sau 
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đây: 

- Xác định được những nét cơ bản về phát triển NNL doanh nghiệp ngành du lịch 

với nội hàm liên quan đến nguồn nhân lực DL và PTNNL của các DN du lịch; nêu được 

các nhân tố tác động đến phát triển NNL du lịch và nêu lên đặc điểm, tình hình, NNL 

du lịch và phát triển NNL du lịch của các DN/những quốc gia trên thế giới hiện nay.  

- Đã đề xuất các giải pháp nhằm PTNNL du lịch, bao gồm các yếu tố: “kỹ năng, 

kiến thức, thái độ của nhân viên, nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý các 

cấp; về hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo nguồn nhân lực; về tuyển dụng và lựa chọn 

nhân viên; đào tạo và phát triển; đánh giá hiệu quả công việc; phát triển nghề nghiệp 

cho nhân viên; tư vấn hỗ trợ nhân viên; chính sách đãi ngộ; văn hóa tổ chức, môi trường 

làm việc,…”.  

Dựa vào những lập luận trên và việc tổng hợp lý thuyết về phát triển NNL cũng 

như theo bảng 2.5, tác giả nhận thấy có nhiều nhân tố tác động đến phát triển NNL doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh nghiên cứu này và từ việc đề xuất các nhân tố của 

thực tiễn QTNNL ảnh hưởng đến phát triển NNL nêu trên. Trong phần này, theo bảng 

2.5 tác giả cũng nhận thấy các nhân tố như: “Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, đào tạo 

và phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc và chính sách đãi ngộ” được các nhà NC 

ngoài và trong nước đề cập thường xuyên nên đây cũng là những nhân tố được tác giả 

đề xuất để thực hiện trong NC này.    

2.5.3.2 Những vấn đề các tác giả trước chưa đề cập tới 

Qua xem xét các NC về PTNNL du lịch của các tác giả vừa nêu trên, có thể thấy 

tồn tại một số vấn đề như sau: 

- Đa số các NC về PTNNL du lịch của các tác giả trong và ngoài nước đã xác 

định được các nhân tố tác động vào PTNNL du lịch với các thuộc tính tác động đến 

PTNNL du lịch. Tuy nhiên, các tác giả chủ yếu dùng các phương pháp thống kê, so sánh 

và phân tích các chỉ số thống kê (giá trị trung bình) của những nhân tố ảnh hưởng vào 

PTNNL du lịch, chưa xây dựng mô hình cụ thể các nhân tố tác động đến PTNNL cho 

DN du lịch, đồng thời ít thực hiện kiểm định phương trình hồi quy tuyến tính hoặc mô 

hình cấu trúc tuyến tính SEM, nhằm chỉ ra các nhân tố có tầm quan trọng nhất đến ít 

quan trọng nhất tác động đến PTNNL của các DN du lịch. 

- Có thể nhận định, có rất ít NC đề xuất một mô hình định lượng riêng cho nghiên 

cứu phát triển NNL của các DN du lịch. Các NC trên chỉ tập trung đánh giá những điểm 
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mạnh, điểm yếu, những cơ hội, đe dọa đối với NNL doanh nghiệp ngành du lịch qua 

việc vận dụng các phương pháp định tính, phương pháp phân tích thống kê mô tả…để 

đánh giá các nhân tố tác động đến phát triển NNL du lịch. Trong khi đó, để phát triển 

NNL doanh nghiệp ngành du lịch, đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải xây dựng một mô 

hình định lượng, qua việc xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến phát triển NNL của 

các doanh nghiệp du lịch và định vị tầm quan trọng của từng nhân tố trong mô hình.  

- Hầu hết các NC trước đây chưa tiến hành kiểm định biến trung gian của các 

nhân tố tác động đến phát triển NNL của doanh nghiệp du lịch. 

2.5.3.3 Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

Thứ nhất, cần xây dựng mô hình NC những nhân tố tác động đến PTNNL của các 

DN du lịch trên địa bàn TPHCM.   

Thứ hai, nghiên cứu cần làm rõ vai trò trung gian của thương hiệu nhà tuyển dụng 

trong mối quan hệ của các biến độc lập và biến phụ thuộc. Bên cạnh đó, làm rõ hơn 

trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng ra bên ngoài nhằm quảng bá hình ảnh, 

danh tiếng của DN để thu hút ứng viên tiềm năng (nhân viên trong tương lai) và xây 

dựng thương hiệu nội bộ bằng những chính sách tốt để giữ chân nhân viên giỏi, cống 

hiến hết mình và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Mục đích của việc này là nhằm phát 

triển NNL cho doanh nghiệp cả về số lượng lẫn chất lượng. 

Thứ ba, cần nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của thực tiễn QTNNL và thương hiệu 

nhà tuyển dụng trong việc làm gia tăng PTNNL cho DN du lịch. 

2.6 GIẢ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.6.1 Các giả thuyết nghiên cứu 

2.6.1.1 Giả thuyết về mối quan hệ giữa tuyển dụng và lựa chọn nhân sự với phát 

triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch 

Tuyển dụng được biết đến như một thủ tục được các tổ chức sử dụng để thu hút 

và đưa các cá nhân vào để lấp đầy các vị trí tuyển dụng. Nó cũng có thể được mô tả như 

nhận dạng và thu hút của ứng viên tiềm năng của tổ chức (Amin và ctg, 2014). Trong 

khi, lựa chọn là một quá trình làm giảm nhóm ứng viên và việc lựa chọn ứng viên phù 

hợp được thực hiện từ nhóm dựa trên tiêu chí trình độ chuyên môn liên quan và xác định 

trước. Lựa chọn đúng các ứng cử viên cần được thực hiện dựa trên đánh giá phù hợp vì 

đánh giá không phù hợp sẽ dẫn tổ chức đến thất bại trong việc hoàn thành các mục tiêu 

và cũng đi kèm với một loạt các vấn đề như doanh thu và năng suất thấp, căng thẳng của 
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nhân viên và không hài lòng (Storey, 2007). Để tăng lợi thế cạnh tranh và hiệu quả, tổ 

chức nên lựa chọn quy trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tốt nhất giúp tổ chức tạo ra 

nhóm ứng cử viên xuất sắc nhất. Theo Rehman (2012), tuyển dụng và lựa chọn là một 

trong những thực tiễn nhân sự tốt nhất giúp các nhà quản lý của các tổ chức trong việc 

lựa chọn và thu hút các ứng viên tiềm năng, do đó, dẫn đến việc phát triển NNL và nâng 

cao hiệu quả của tổ chức. Nhiều học giả đã đồng ý về điểm này rằng quá trình tuyển 

dụng và lựa chọn hiệu quả dẫn đến cả lợi thế cạnh tranh và hiệu quả công việc của nhân 

viên (Amin và ctg, 2014). Một số học giả đã cho rằng việc tuyển dụng và lựa chọn có 

liên quan đáng kể và ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển NNL (Alsabbah & Ibrahim, 

2014; Khan, 2012). Tóm lại, vai trò của công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân sự là vấn 

đề rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp du lịch nói riêng 

trong việc thực hiện duy trì và phát triển NNL. Với những bằng chứng đó, trong bối 

cảnh nghiên cứu mới, tác giả đề xuất giả thuyết thứ nhất cho NC này tương ứng như 

sau: 

H1: Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự có ảnh hưởng tích cực đến phát triển nguồn 

nhân lực của các doanh nghiệp du lịch. 

2.6.1.2 Giả thuyết về mối quan hệ giữa tuyển dụng và lựa chọn nhân sự với 

thương hiệu nhà tuyển dụng 

Tuyển dụng và lựa chọn là một phần đáng chú ý trong nguồn cung ứng chung của 

một tổ chức hoặc doanh nghiệp, nó giúp phân biệt và đảm bảo các cá nhân cần thiết cho 

một tổ chức hoặc doanh nghiệp tồn tại và chiếm ưu thế trong ngắn hạn đến trung hạn 

(Elwood và James, 1996). Sự thật mà nói, lý do cần thiết cho việc tuyển dụng là tạo ra 

một nhóm đủ khả năng, điều kiện thích hợp để trao quyền cho sự lựa chọn của ứng cử 

viên tốt nhất cho tổ chức, bằng cách thu hút tăng số lượng người lao động đến ứng tuyển 

trong tổ chức mặc dù động lực cơ bản đằng sau quá trình lựa chọn là chọn khả năng 

chính xác để điền vào các vị trí khác nhau trong tổ chức (Gamage, 2014). Bằng chứng 

có thể tiếp cận cho thấy rằng có một kết nối tích cực và đáng chú ý giữa tuyển dụng và 

lựa chọn và thực hiện một cam kết (Gamage, 2014). Sang (2005) cũng đã chỉ ra mối 

quan hệ tích cực giữa tuyển dụng và lựa chọn và việc thực hiện kinh doanh nhằm gia 

tăng thương hiệu nhà tuyển dụng. Đó cũng là những kết quả tích cực trong quá trình 

tuyển dụng và lựa chọn và thực hiện như được quan sát trong Ichniowski và Shaw 

(1999), Katou và Budhwar (2006) và Wright và cộng sự (2005). Còn Zahrudini và cộng 
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sự (2020) cho rằng: “Các doanh nghiệp ngày nay cần phải thay đổi chiến lược tuyển 

dụng, tận dụng lợi thế từ công nghệ thông tin, sức mạnh của các công cụ trực tuyến để 

nâng cao uy thế, xây dựng và tạo sức hút cho thương hiệu nhà tuyển dụng của chính 

mình”. Song song đó, một số NC khác cũng đã chứng minh rằng: “Các doanh nghiệp đã 

phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng dễ dàng thực hiện quy trình tuyển chọn hơn, thu 

hút và giữ chân các ứng viên có năng lực hơn, đồng thời đạt được nhiều lợi ích khác” 

(Lemmink, Schuijf & Streukens, 2003; Collins & Stevens, 2002 ). Kết quả của việc thực 

hiện chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng trong quá trình tuyển dụng, nhân viên có 

mức độ tin tưởng cao hơn và cảm thấy mức độ nhận biết và cam kết cao hơn với doanh 

nghiệp, điều này làm tăng đạo đức làm việc của họ. Nhiều lợi ích cũng có cho người sử 

dụng lao động. Hình ảnh tích cực của công chúng cho phép họ tiếp cận với những ứng 

viên tốt nhất, chiến lược tuyển dụng mới được phát triển, tỷ lệ giữ chân nhân viên tăng 

lên, cũng như sự hài lòng của nhân viên (Tanwar & Prasad, 2016, 861). Những nhân 

viên hài lòng sẽ truyền kinh nghiệm của họ cho những người khác, bằng cách đó, tuyên 

truyền truyền miệng tích cực sẽ củng cố thêm uy tín, thương hiệu nhà tuyển dụng trên 

thị trường. Với những lập luận trên và thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đã chứng minh 

rằng tuyển dụng và lựa chọn nhân sự có tác động làm gia tăng thương hiệu nhà tuyển 

dụng. Từ đó, tác giả đề xuất giả thuyết thứ hai của nghiên cứu như sau:     

H2: Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự có ảnh hưởng tích cực đến thương hiệu nhà 

tuyển dụng. 

2.6.1.3 Giả thuyết về mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nghề nghiệp với phát 

triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch 

Landy (1985) đã định nghĩa: “Đào tạo là một tập hợp các hoạt động đã được lên 

kế hoạch trên một phần của một tổ chức để nâng cao kiến thức và kỹ năng công việc 

hoặc để sửa đổi thái độ và hành vi xã hội của các thành viên theo những cách phù hợp 

với mục tiêu của tổ chức và yêu cầu của công việc ”. Đào tạo là sự phát triển có hệ thống 

về kiến thức, kỹ năng và chuyên môn theo yêu cầu của cá nhân để thực hiện một cách 

hiệu quả một nhiệm vụ hoặc công việc nhất định (Patrick, 2000). Theo nghiên cứu của  

Chan, S. H. và O. M. Kuok (2011) đào tạo được yêu cầu đối với rất nhiều lý do. Các tác 

giả này nói thêm rằng có rất nhiều lý do bao gồm tiến bộ trong khoa học công nghệ, độ 

chính xác của kết quả, giám sát tốt hơn, cạnh tranh gay gắt, và nhu cầu của khách 

hàng…Kossek và Block (2002) lưu ý rằng đào tạo là một hoạt động chính thức, trong 
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đó phát triển cá nhân cho trách nhiệm công việc hiện tại. Ngoài ra, đào tạo chuẩn bị nhân 

sự cho việc thăng tiến. Ví dụ, đào tạo lãnh đạo đã được cung cấp nhân viên để phát triển 

các kỹ năng nhằm hoàn thành tiềm năng quản trị. Bên cạnh đó, đào tạo làm tăng các giá 

trị hoạt động cho tổ chức và các cá nhân. Nếu đào tạo phù hợp với chiến lược tổ chức, 

nó sẽ có hiệu quả nhiều hơn. Điều này phù hợp với ý tưởng của Ivancevich (2003), 

Mondy và ctg (2005) đã mô tả đào tạo là các hoạt động để phát triển, cá nhân sẽ có được 

kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cải tiến và sửa chữa những sai lầm trong tổ chức. Đào 

tạo là một quá trình, có hệ thống được sắp xếp với mục đích thay đổi hành vi để có thể 

hoạt động hiệu quả được hy vọng sẽ dẫn đến tăng năng suất và thành công theo mục tiêu 

của tổ chức. Mục đích là để mọi người học hỏi, nâng cao kỹ năng và chuẩn bị tốt hơn 

cho công việc để họ có thể hoàn thành công việc hiện tại hiệu quả hơn. Đào tạo và phát 

triển nghề nghiệp còn là quá trình cải thiện hiệu suất của nhân viên trong thuật ngữ của 

kỹ năng, kiến thức, thái độ và hành vi (Lard và cộng sự 2003). Đào tạo và sự phát triển 

không chỉ cải thiện tính ưu việt của cá nhân và tổ chức mà còn nâng cao kỹ năng làm 

việc của người lao động. Đào tạo liên quan đến nội dung của hai ý tưởng, ý tưởng đầu 

tiên là hiệu quả tổ chức và ý tưởng thứ hai liên quan đến con người và công nghệ. Theo 

Aswathappa (2005) cho rằng: “Đào tạo và phát triển được hiểu là quy trình và phương 

pháp liên quan đến việc nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức, khả năng, thái độ của 

nhân viên để thực hiện công việc cụ thể liên quan đến công việc của họ”. Đào tạo giúp 

người lao động thay đổi tài năng, kiến thức và kinh nghiệm cũ và trước đây của họ thành 

tài năng mới. Armstrong & Taylor (2014) đã định nghĩa: “Đào tạo và phát triển là sự 

phát triển có hệ thống của kiến thức, kỹ năng và khả năng để thực hiện các nhiệm vụ 

liên quan đến công việc của họ trong tổ chức”. Tóm lại, Đào tạo và phát triển nghề 

nghiệp là một quá trình phát triển một cách có hệ thống kiến thức và chuyên môn liên 

quan đến công việc. Đối với các doanh nghiệp du lịch thì đây là điều thực sự cần thiết 

vì đây là nghề phải cập nhật kiến thức liên tục để bắt kịp với xu thế phát triển. Ngoài ra, 

nó còn làm tiền đề cho các cá nhân trong việc thăng tiến và phát triển sự nghiệp và gắn 

bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây là vấn đề then chốt có ảnh hưởng trực tiếp đến phát 

triển NNL của doanh nghiệp du lịch. Các NC có đề cập đến tác động của đào tạo và phát 

triển nghề nghiệp đến PTNNL như nghiên cứu của: Lê Thị Mỹ Linh (2009), Kumpikaite 

(2011), Al-Sayyed (2014), Nguyễn Thanh Vũ (2015), Nguyễn Phan Thu Hằng (2017). 

Tóm lại, với những bằng chứng nêu trên, trong bối cảnh nghiên cứu mới, tác giả đề xuất 
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giả thuyết thứ ba cho  NC này tương ứng như sau: 

H3: Đào tạo và phát triển nghề nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến phát triển 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch. 

2.6.1.4 Giả thuyết về mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nghề nghiệp với 

thương hiệu nhà tuyển dụng 

Hillebrandt và Ivens (2011) cho rằng: “Đào tạo và phát triển nghề nghiệp dùng 

để chỉ những mong muốn của người lao động về các cơ hội được đào tạo và phát triển. 

Họ mong muốn có được sự đa dạng về các cơ hội đào tạo. Đồng thời người lao động 

cũng quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng làm việc một cách liên tục”. Cơ hội phát 

triển nghề nghiệp chủ yếu liên quan đến việc được công nhận kết quả làm việc và khả 

năng kết nối với công việc tương lai của ứng viên (Berthon và ctg, 2005). Schlager và 

cộng sự (2011) cho rằng: “Cơ hội phát triển nghề nghiệp là một trong những lý do chính 

để ứng viên ứng tuyển cho một công việc cụ thể”. Uma và Metilda (2012) đánh giá các 

cơ hội nghề nghiệp của NLĐ thiên về cơ hội trong doanh nghiệp hiện tại như được công 

nhận, có cơ hội phát triển. Trong khi đó Hillebrandt và Ivens (2011) lại nhấn mạnh cơ 

hội của người lao động sau khi họ làm việc cho DN. Mặc dù vậy (Uma và Metilda, 2012; 

Hillebrandt và Ivens, 2011; Alniacik và Alniacik, 2012) đều thống nhất rằng: “Đào tạo 

và phát triển nghề nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến thương hiệu nhà tuyển dụng”. Với 

những NC trên, tác giả đề xuất giả thuyết thứ tư cho NC này tương ứng như sau: 

H4: Đào tạo và phát triển nghề nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến thương hiệu 

nhà tuyển dụng. 

2.6.1.5 Giả thuyết về mối quan hệ giữa môi trường làm việc và thương hiệu nhà 

tuyển dụng 

Hillebrandt và Ivens (2011); Alniacik và Alniacik (2012) cho rằng: “Môi trường 

làm việc được nhận định trong phạm vi một cá nhân bị thu hút bởi một nhà tuyển dụng 

rằng doanh nghiệp đó có môi trường làm việc thú vị và vui vẻ”. Chẳng hạn như thông 

điệp thương hiệu của gã khổng lồ kế toán toàn cầu Ernst và Young phản ánh các đặc 

điểm chính của môi trường làm việc – đa dạng, thách thức, linh hoạt và làm việc theo 

nhóm ở tất cả các quốc gia và nền văn hóa nơi mà nó hoạt động ( Hiệp hội Quản lý 

Nguồn nhân lực, 2012). Nhằm thu hút và giữ chân nhân viên giỏi, KFC nhấn mạnh vào 

ba đặc điểm chính của môi trường làm việc trong thông điệp thương hiệu nhà tuyển 

dụng: vui vẻ, gia đình và linh hoạt. Tức là làm việc ở nhà hàng KFC rất vui, các thành 
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viên tại mỗi nhà hàng đối xử với nhau như gia đình và có rất nhiều sự linh hoạt để thiết 

lập lịch trình làm việc của một nhân viên sao cho phù hợp với những hạn chế trong lối 

sống của họ ( Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực, 2015). Từ đó cho thấy, doanh nghiệp 

tạo ra một môi trường làm việc càng tốt thì sẽ hấp dẫn được nhiều ứng viên tài năng và 

giữ chân họ lâu dài với doanh nghiệp nhằm giúp gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng. 

Thực tiễn QTNNL cũng đã chứng minh rằng môi trường làm việc có tác động làm gia 

tăng thương hiệu nhà tuyển dụng. Do đó, tác giả đưa ra giả thuyết thứ năm của nghiên 

cứu này như sau: 

H5: Môi trường làm việc có ảnh hưởng tích cực đến thương hiệu nhà tuyển dụng. 

2.6.1.6 Giả thuyết về mối quan hệ giữa môi trường làm việc và phát triển nguồn 

nhân lực của các doanh nghiệp du lịch 

Kohun (1992), định nghĩa môi trường làm việc hoàn toàn bao gồm tổng thể các 

lực lượng, hành động và các yếu tố ảnh hưởng khác hiện đang và hoặc có khả năng cạnh 

tranh với các hoạt động và năng suất của nhân viên. Môi trường làm việc là tổng thể các 

mối quan hệ qua lại giữa NLĐ và môi trường làm việc. Brenner (2004) cho rằng: “Khả 

năng chia sẻ kiến thức xuyên suốt các tổ chức phụ thuộc vào cách môi trường làm việc 

được thiết kế để cho phép các tổ chức sử dụng môi trường làm việc như thể nó là một 

tài sản. Điều này giúp các tổ chức nâng cao hiệu quả và cho phép nhân viên hưởng lợi 

từ kiến thức tập thể”. Ngoài ra, ông cho rằng môi trường làm việc được thiết kế để phù 

hợp với sự hài lòng của nhân viên và tự do trao đổi ý kiến là một phương tiện tốt hơn để 

thúc đẩy nhân viên hướng tới năng suất cao hơn. Opperman (2002) định nghĩa môi 

trường làm việc là tổng hòa của ba môi trường phụ chính: môi trường kỹ thuật, môi 

trường con người và môi trường tổ chức. Môi trường kỹ thuật là công cụ, thiết bị, cơ sở 

hạ tầng và các yếu tố vật chất, kỹ thuật khác. Môi trường kỹ thuật tạo ra các yếu tố cho 

phép nhân viên thực hiện các trách nhiệm và hoạt động tương ứng của họ. Môi trường 

con người đề cập đến các đồng nghiệp, những người khác mà nhân viên có quan hệ, đội 

và nhóm làm việc, các vấn đề tương tác, sự lãnh đạo và quản lý. Môi trường này được 

thiết kế theo cách khuyến khích sự tương tác không chính thức tại nơi làm việc để tăng 

cường cơ hội chia sẻ kiến thức và trao đổi ý kiến. Đây là cơ sở để đạt được năng suất tối 

đa. Môi trường tổ chức bao gồm các hệ thống, thủ tục, thông lệ, giá trị và triết lý. Cùng 

thời điểm này, Boles, Pelletier, & Lynch (2004) cho rằng môi trường làm việc là nơi mà 

nhân viên thể hiện sự say mê, quan tâm và mong muốn làm việc. Tripathi và ctg (2014) 
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xác định môi trường làm việc như một hoàn cảnh mà nhân viên làm việc (thể chất, văn 

hóa, điều kiện thị trường và hồ sơ công việc). Mọi giai đoạn đều được kết nối với nhau. 

Các nhà nghiên cứu khác nhau có nhận thức khác nhau về môi trường làm việc. Môi 

trường làm việc là nơi mà một công việc cụ thể sẽ được thực hiện. Nó bao gồm các các 

yếu tố như chất lượng, số lượng, quy trình, thủ tục và lợi ích. Chan & Huak (2004) cho 

rằng môi trường làm việc là bàn về các biểu hiện xã hội, sinh thái, thể chất, môi trường, 

tinh thần và cảm xúc của nhân viên trong tổ chức mà họ làm việc. McCoy & Evans 

(2005) chỉ ra rằng môi trường là một lĩnh vực làm việc dễ chịu không tạo ra căng thẳng 

cho nhân viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo Sageer và ctg (2012) người lao 

động hoàn toàn hài lòng và được khuyến khích với điều kiện và môi trường làm việc tốt, 

do điều kiện tốt nhân viên cảm thấy hạnh phúc, an toàn, thoải mái và cam kết gắn bó lâu 

dài với doanh nghiệp. Từ đó sẽ giúp doanh nghiệp PTNNL và thực hiện các mục tiêu 

của mình. Các nghiên cứu có đề cập đến tác động của môi trường làm việc đến PTNNL 

doanh nghiệp như nghiên cứu của: Nguyễn Thị Hồng Cẩm (2011), Đỗ Phú Trần Tình và 

ctg (2012), Bùi Thị Thanh và cộng sự (2014), Nguyễn Thanh Vũ (2015), Nguyễn Phan 

Thu Hằng (2017). Từ những nghiên cứu thực tế nêu trên, trong bối cảnh nghiên cứu mới, 

tác giả nêu giả thuyết thứ sáu cho nghiên cứu này tương ứng sau: 

H6: Môi trường làm việc có ảnh hưởng tích cực đến phát triển nguồn nhân lực 

của các doanh nghiệp du lịch. 

2.6.1.7 Giả thuyết về mối quan hệ giữa chính sách đãi ngộ và thương hiệu nhà 

tuyển dụng 

Berthon và cộng sự (2005); Alniacik và Alniacik (2012) cho rằng: “Chính sách 

đãi ngộ cho thấy NLĐ thường bị thu hút bởi mức lương trên trung bình, các khoản 

thưởng, đảm bảo công việc ổn định và cơ hội thăng tiến”. Sivertzen và cộng sự ( 2013) 

thì cho rằng: “Chính sách đãi ngộ liên quan đến các lợi ích về kinh tế”. Chính sách đãi 

ngộ là một nhân tố được đề cập đến nhiều trong các NC bao gồm cả định tính và định 

lượng về các nhân tố ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng. Nhân tố này được 

đánh giá là quan trọng nhất trong nghiên cứu của Trần Hà Uyên Thi và Phan Thị Thanh 

Thủy (2012). Điều này là hoàn toàn phù hợp với thực tế bởi đại đa số các ứng viên đều 

mong muốn có một nguồn thu nhập tốt. Hillebrandt và Ivens (2011), Alniacik và 

Alniacik (2012) và Uma và Metilda (2012) đều thống nhất rằng: “Chính sách đãi ngộ có 
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ảnh hưởng tích cực đến thương hiệu nhà tuyển dụng”. Do đó giả thuyết thứ bảy của 

nghiên cứu này được đề xuất như sau: 

H7: Chính sách đãi ngộ có ảnh hưởng tích cực đến thương hiệu nhà tuyển dụng. 

2.6.1.8 Giả thuyết về mối quan hệ giữa chính sách đãi ngộ và phát triển nguồn 

nhân lực của các doanh nghiệp du lịch 

Theo Mondy (2008), Đãi ngộ là khoản tiền mà NLĐ nhận được từ doanh nghiệp 

mà các dịch vụ họ thực hiện. Đãi ngộ là một trong những hợp đồng thiết yếu thỏa thuận 

giữa nhân viên và tổ chức (Chew & Chan, 2008). Các nhà nghiên cứu đã giải thích một 

cách nhất quán rằng đãi ngộ đóng vai trò then chốt trong việc thu hút nhân viên tiềm 

năng có trình độ và tăng cam kết của người lao động. Đội ngũ NLĐ tận tâm và tận tụy 

thực sự là một chiến lược phi thường (A. Ahmad, Majid, A. H. A., & Zin, M. L. M., 

2015). Thỉnh thoảng tổ chức đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn để giữ chân lực lượng lao động 

lành nghề (Gould - Williams, 1999; Nazir, Shah, & Zaman, 2012; Parker & Wright, 

2001). Đãi ngộ là một khía cạnh chính của động lực lực lượng lao động (Nazir, Shah, & 

Zaman, 2014). Các gói thù lao hấp dẫn là một yếu tố quan trọng để giữ chân người lao 

động vì nó đáp ứng được tài chính và ham muốn vật chất của họ. Khi nhân viên cảm 

thấy rằng họ đang nhận đủ tiền thưởng, họ ở lại tổ chức lâu hơn (A. Ahmad, 2016; Bibi, 

2016). Các học giả Bamberger và Meshoulam (2000) và MacDuffie (1995) nhấn mạnh 

rằng hệ thống lương thưởng đóng vai trò thiết yếu trong việc giữ chân NLĐ và nâng cao 

mức hiệu suất của họ. Tương tự, A. Ahmad (2016) và Khan et al. (2013) nhận thấy rằng 

có một mối liên kết quan trọng giữa thù lao và gắn bó với tổ chức. Tương tự, (Bibi 

(2016); Bibi, Pangil, Johari và Ahmad (2017), cũng nhấn mạnh rằng lương thưởng là lợi 

thế cạnh tranh để những tổ chức cải thiện hiệu suất và khả năng tăng mức độ gắn kết của 

nhân viên. Điều này nghĩa là khi nhân viên nhận được một gói lương thưởng hấp dẫn, 

họ cảm thấy rằng tổ chức quan tâm đến họ, quan niệm này cũng được hỗ trợ bởi lý thuyết 

SET (Blau, 1964). Tương tự như vậy, Saeed và cộng sự (2013) cũng kết luận rằng: “Mối 

liên hệ giữa thù lao và gắn bó với tổ chức là bắt buộc”. Theo dõi các bằng chứng được 

tìm thấy trong tài liệu nghiên cứu trong quá khứ rõ ràng rằng chính sách đãi ngộ có ảnh 

hưởng tới gắn bó với tổ chức và từ đó giúp PTNNL cho doanh nghiệp. Một số NC có đề 

cập đến ảnh hưởng của chính sách đãi ngộ đến PTNNL như: Weiss và ctg (1967), 

Kumpikaite (2011), Vahdat và ctg (2012), Đỗ Phú Trần Tình và ctg (2012), Nguyễn 
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Phan Thu Hằng (2017). Tóm lại, từ những lập luận trên, trong bối cảnh nghiên cứu mới, 

giả thuyết thứ tám được đề xuất cho NC này tương ứng như sau: 

H8: Chính sách đãi ngộ có ảnh hưởng tích cực đến phát triển nguồn nhân lực của 

doanh nghiệp du lịch. 

2.6.1.9 Giả thuyết về mối quan hệ giữa thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch 

Thương hiệu nhà tuyển dụng được biết đến như một yếu tố nhắm tới việc thu hút 

và giữ chân nhân tài (Khan, 2021), điều nay sẽ giúp doanh nghiệp du lịch ổn định và 

PTNNL nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh. Ahmad và Daud (2016) tuyên 

bố rằng: “Thương hiệu nhà tuyển dụng là hình ảnh mà các bên liên quan của doanh 

nghiệp có được về kinh nghiệm làm việc của họ trong tổ chức”. Sullivan (2004) thì cho 

rằng thương hiệu nhà tuyển dụng là một quá trình chiến lược dài hạn, tập trung vào việc 

quản lý kiến thức về tổ chức và nhận thức của nhân viên và nhân viên tiềm năng về công 

ty. Nó là ứng dụng sáng tạo nhất của quản lý thương hiệu nhà tuyển dụng kể từ đó, được 

coi là một chiến lược tiếp thị nhằm mục đích cải thiện vị trí của sản phẩm, dịch vụ trên 

thị trường, nó được định nghĩa như một công cụ. Nguồn nhân lực để quản lý thu hút và 

giữ chân nhân tài (Dabirian và cộng sự, 2017). Theo nghĩa này, Verma và Ahmad (2016) 

cho rằng các doanh nghiệp không chỉ xây dựng hình ảnh trên thị trường nhờ vào sản 

phẩm họ bán mà còn bởi thương hiệu chủ nhân của họ. Nó bao gồm việc tạo ra một 

thương hiệu của tổ chức có thể được tiếp thị để đối mặt với một thách thức lớn: cam kết 

tài năng và tiềm năng hiện có (Biswas & Suar, 2016). Theo Blasco và cộng sự (2014) 

cho rằng: “Mục tiêu của xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng là phát triển mối quan hệ 

cam kết với nhân viên, với một tập hợp các giá trị và các mục tiêu của tổ chức, chung 

cho tất cả mọi người, nhưng do công ty thiết lập, dựa trên sự tham gia tích cực của các 

nhân viên hiện tại và do đó cải thiện động lực của họ nhằm giữ chân và biến họ trở thành 

những đại sứ tốt nhất của công ty”. Có bằng chứng cho thấy tác động của thương hiệu 

nhà tuyển dụng đến sự hài lòng của nhân viên và vì thế họ cam đoan gắn bó lâu dài với 

tổ chức để từ đó góp phần đáng kể đến hiệu quả kinh doanh chung của doanh nghiệp 

(Barrow & Mosley, 2005). Các tác giả khác cũng tuyên bố rằng thương hiệu nhà tuyển 

dụng tốt sẽ giúp giảm chi phí (Latukha, 2015; Biswas & Suar, 2016) do những thay đổi 

trong quy trình tuyển dụng và giảm lượng nhân viên thay thế hài lòng hơn và ít có xu 

hướng rời bỏ công ty hơn. Bên cạnh đó, thương hiệu nhà tuyển dụng dẫn đến việc một 
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công ty đạt được danh tiếng là "nhà tuyển dụng được lựa chọn đầu tiên", điều này cho 

phép nó tuyển dụng và giữ chân những ứng viên phù hợp, được thu hút bởi một thương 

hiệu nhà tuyển dụng tốt và một nền văn hóa chung được chia sẻ. Wallace và ctg ( 2014) 

cho rằng: “Yêu cầu nhân viên của công ty giới thiệu công ty như một nơi làm việc hấp 

dẫn sẽ đáng tin cậy hơn nhiều đối với các ứng viên tiềm năng”. Vì vậy, người sử dụng 

lao động trở thành những người ủng hộ xung kích cho công ty, điều này xảy ra do nhân 

viên hài lòng với kinh nghiệm làm việc của họ trong công ty. Mosley (2007) giải thích 

rằng những nhân viên hài lòng, tận tâm không chỉ thu hút nhân tài tiềm năng đến với 

công ty mà còn mang đến trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt hơn. Điều này cho phép 

công ty tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường lao động (Kucherov 

& Zavyalova, 2012). Nghiên cứu của Khan và ctg (2021) cũng cho rằng: “Thương hiệu 

nhà tuyển dụng có tác động đến việc giữ chân và thu hút nhân viên nhằm gia tăng phát 

triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp”. Từ đó, tác giả đề xuất giả thuyết thứ chín cho 

nghiên cứu này tương ứng như sau: 

H9: Thương hiệu nhà tuyển dụng có ảnh hưởng tích cực đến phát triển nguồn 

nhân lực của các doanh nghiệp du lịch. 

2.6.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tác giả đề xuất) 

Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

Chương này đã tổng hợp lý thuyết về các khái niệm nghiên cứu bao gồm: “Thực 

tiễn quản trị nguồn nhân lực, thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực 

doanh nghiệp”. Ngoài ra, chương này đã thực hiện tổng quan các công trình NC thực 

nghiệm của các nhà khoa học ngoài nước và trong nước về phát triển NNL doanh nghiệp 

nói chung và DN du lịch nói riêng nhằm xác định các nhân tố tác động đến PTNNL của 

doanh nghiệp du lịch. Trên cơ sở đó, nghiên cứu phát triển các giả thuyết và đề xuất mô 

hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới PTNNL cho doanh nghiệp du lịch. Chương 

3 sẽ giới thiệu các phương pháp nghiên cứu để kiểm định các giả thuyết đề ra. 
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CHƯƠNG 3 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

Giới thiệu 

Chương 3 tác giả thực hiện xây dựng quy trình NC, từ đó xác định rõ các bước 

NC tương ứng với quy trình NC, đồng thời trình bày chi tiết các phương pháp nghiên 

cứu được sử dụng, điều chỉnh và đánh giá thang đo của các khái niệm nghiên cứu, kiểm 

định mô hình nghiên cứu lý thuyết. Cùng với đó, trong chương này cũng tiến hành đánh 

giá sơ bộ thang đo và đưa ra bảng câu hỏi chính thức để thực hiện việc khảo sát chính 

thức. Song song, phương pháp lấy mẫu, thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích sử dụng 

trong NC định lượng chính thức đều được trình bày và xác định rõ. 

3.1 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, luận án thực hiện thiết kế nghiên 

cứu nhằm xác định quy trình nghiên cứu thích hợp để từng bước giải quyết các vấn đề. 

Qua việc tìm hiểu và đánh giá đặc điểm của các phương pháp nghiên cứu, tác giả đánh 

giá mặt được và không được của từng phương pháp, điều kiện sử dụng cũng như các 

tiền đề để có thể thực hiện tốt nhất từng phương pháp tương ứng, phương pháp tối ưu 

nhất sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề nghiên cứu là phương pháp nghiên cứu 

tổng hợp. 

Trong những mục tiêu mà công trình đã đưa ra, có những mục tiêu đòi hỏi phải 

được thực hiện bằng: “Phương pháp nghiên cứu định tính, đồng thời cũng tồn tại các 

mục tiêu chỉ có thể giải quyết được bằng phương pháp nghiên cứu định lượng”. Việc 

xác định vấn đề nghiên cứu, tổng quan NC và xác định khoảng trống NC, xây dựng giả 

thuyết, mô hình và xác định thang đo các nhân tố được thực hiện bằng các phương pháp 

định tính. Ngược lại, việc kiểm định thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích 

nhân tố khẳng định, kiểm định mô hình đo lường là các bước NC cần được thực hiện 

bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. Đặc biệt, từ mô hình NC tương ứng với các 

giả thuyết NC đã được xác định bao gồm các nhân tố đóng vai trò biến độc lập, phụ 

thuộc và biến trung gian thì phương pháp kiểm định phù hợp là phân tích mô hình cấu 

trúc tuyến tính SEM. Ngoài ra, việc thảo luận kết quả nghiên cứu sau kiểm định để làm 

rõ hơn kết quả NC cũng là bước nghiên cứu quan trọng cần được tiến hành. Bước NC 
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này cần thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn chuyên 

gia và tham khảo từ các nghiên cứu trước. 

Do đó, phương pháp NC phù hợp được lựa chọn và sử dụng trong nghiên cứu này 

là phương pháp tổng hợp. Kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng trong quy trình 

nghiên cứu để phát huy thế mạnh. Sự kết hợp này sẽ giúp kết quả nghiên cứu mang tính 

khái quát hơn, giải thích và trả lời được đầy đủ hơn các câu hỏi nghiên cứu. 

Tuy nhiên, việc kết hợp này sẽ được sử dụng lần lượt từng phương pháp một trong 

những giai đoạn cụ thể trong quy trình nghiên cứu. Việc kết hợp hai phương pháp NC 

được trình bày tiếp theo thông qua quy trình nghiên cứu cụ thể. 

3.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

Để thực hiện được mục tiêu NC của đề tài, tác giả tiến hành lần lượt 16 bước như 

sau: 

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu. Đây là giai đoạn đầu tiên và quan trọng của 

quá trình nghiên cứu vì nếu không xác định đúng thì đề tài sẽ khó thực hiện. Để xác định 

vấn đề nghiên cứu cần làm rõ những nội dung như: Xác định lĩnh vực nghiên cứu, xác 

định sự cần thiết nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của nghiên cứu, trao đổi với chuyên 

gia hoặc giảng viên hướng dẫn. Ở đây vấn đề nghiên cứu là PTNNL của DN du lịch. 

Bước 2: Xác định mục tiêu nghiên cứu. Là bước cũng rất quan trọng vì nó nhằm 

tóm tắt những gì sẽ đạt được khi hoàn thành nghiên cứu. Sau khi tìm hiểu tổng quát các 

vấn đề liên quan đến phát triển NNL của doanh nghiệp, tác giả sẽ xác định mục tiêu 

nghiên cứu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho nghiên cứu và đặt ra các câu hỏi nghiên 

cứu để giải quyết mục tiêu trên. 

Bước 3: Đây là bước tổng quan tài liệu, từ các lý thuyết và NC của các tác giả 

trước. Việc này rất quan trọng vì qua đây có thể so sánh, đối chiếu các nghiên cứu với 

nhau nhằm khai thác các hạn chế, các lỗ hổng của nghiên cứu để từ đó tìm ra tính mới 

cho đề tài nghiên cứu của mình.  

Bước 4: Từ cơ sở lý thuyết và việc lược khảo các tài liệu NC ngoài nước và trong 

nước, tác giả đã tổng hợp được các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển NNL của DN và đề 

xuất các nhân tố cho đề tài NC. Tiếp theo tác giả đề xuất các giả thuyết và mô hình NC. 

Bước 5: Thang đo đề xuất. Đây là bước thông qua lược khảo những NC trước và 

các tài liệu liên quan để tổng hợp các thang đo đã được xây dựng và kế thừa để đo lường 

các khái niệm liên quan đến mô hình nghiên cứu.  
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Bước 6: Phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm. Sau khi đề xuất các giả thuyết, 

mô hình NC và các thang đo đã tổng hợp, phỏng vấn chuyên gia được tác giả thực hiện 

để điều chỉnh các giả thuyết và mô hình nghiên cứu. Song song đó, tác giả cũng thực 

hiện việc điều chỉnh nội dung cũng như thành phần của thang đo cho các nhân tố trong 

mô hình. Khi có được kết quả phỏng vấn chuyên gia, tác giả tiếp tục thực hiện thảo luận 

nhóm để điều chỉnh và bổ sung các mục hỏi nhằm giúp bộ công cụ đo lường phù hợp và 

dễ hiểu hơn trong bối cảnh nghiên cứu.   

Bước 7: Thang đo thử nghiệm. Sau khi đề xuất mô hình NC và thang đo được 

hoàn thiện từ việc phỏng vấn các chuyên gia, thảo luận nhóm, tác giả tiến hành thiết kế 

bảng câu hỏi khảo sát cho đối tượng là các nhà quản lý của những DN, chuẩn bị cho giai 

đoạn khảo sát cỡ mẫu nhỏ trong thực tế nhằm một lần nữa khẳng định mức độ phù hợp 

và kiểm tra thử xem đối tượng khảo sát có thực sự hiểu về các mục hỏi hay không?  

Bước 8: Khảo sát cỡ mẫu nhỏ. Với bước này, tác giả thực hiện việc khảo sát bằng 

phương pháp thuận tiện, tiếp cận với các nhà quản lý của các DN có số lượng nhân viên 

đông và hoạt động trong lĩnh vực DL lâu năm dựa trên mối quan hệ của tác giả. Thông 

qua việc khảo sát này tác giả có thể nhận được phản hồi về nội dung cũng như các thiếu 

sót trong bảng khảo sát. 

Bước 9: Điều chỉnh thang đo. Sau khi thu thập dữ liệu từ cuộc khảo sát cỡ mẫu 

nhỏ kết hợp với những góp ý của các nhà quản lý của các DN du lịch, tác giả tiến hành 

điều chỉnh thang đo lần cuối để đưa vào nghiên cứu chính thức. 

Bước 10: Thang đo chính thức. Sau khi có được bộ thang đo hoàn chỉnh từ bước 

trên, tác giả tiến hành hoàn thiện bảng câu hỏi để chuẩn bị khảo sát chính thức cho giai 

đoạn nghiên cứu chính thức. 

Bước 11: Khảo sát chính thức. Trước hết phải xác định rõ kích thước mẫu, đối 

tượng khảo sát, phương pháp chọn mẫu và phương pháp phân tích dữ liệu. Sau đó tiến 

hành thực hiện việc nghiên cứu chính thức.  

Bước 12: Đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha. Mục đích của bước này là nhằm 

loại bỏ những biến quan sát và thang đo không đạt. Sau đó các biến quan sát của những 

thành phần đạt được độ tin cậy sẽ đưa vào phân tích nhân tố khám phá. 

Bước 13: Phân tích nhân tố khám phá (EFA). Đây là bước được tiến hành để xác 

định các nhân tố và nội hàm của các nhân tố dựa trên cơ sở bộ dữ liệu đã thu thập được 

từ việc khảo sát các DN. 
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Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 

(Nguồn: Đề xuất từ tác giả) 

 

Bước 14: Phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Đây là bước được thực hiện để 

đánh giá mô hình đo lường. 
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Bước 15: Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Bước này thực hiện kiểm định mô 

hình cấu trúc tuyến tính nhằm xác định các giả thuyết có được chấp nhận hay không và 

lý thuyết có phù hợp thực tế không.  

Bước 16: Kết luận và đề xuất hàm ý quản trị. Dựa trên kết quả NC, tác giả kết 

luận về các câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu. Đồng thời tiến hành phỏng vấn 

chuyên gia kết hợp với dữ liệu định lượng đã thu thập để đánh giá thực trạng bối cảnh 

nghiên cứu. Từ đó, nghiên cứu xây dựng các hàm ý quản trị liên quan nhằm tác động 

vào các nhân tố trong mô hình nghiên cứu để đưa ra các giải pháp, chính sách, chiến 

lược phù hợp giúp các nhà quản lý doanh nghiệp có thể nâng cao công tác phát triển 

nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. 

Từ việc đưa ra và thiết kế 16 bước của quy trình, nghiên cứu từng bước giải quyết 

các vấn đề liên quan đến các câu hỏi nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu cuối 

cùng. Trong quá trình thực hiện các bước thì giai đoạn xây dựng và điều chỉnh thang đo 

được cho là giai đoạn tiền đề quan trọng ảnh hưởng rất nhiều đến việc thu thập dữ liệu 

cho phần định lượng. Nghiên cứu đã tham khảo, tổng hợp thang đo từ các nhân tố của 

những nghiên cứu trước có liên quan làm cơ sở để xây dựng thang đo chính thức.  

3.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

3.3.1 Phỏng vấn chuyên gia để xác định mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Từ 3 bước đầu tiên của quy trình (bao gồm xác định vấn đề, xác định câu hỏi và 

mục tiêu nghiên cứu, lược khảo tài liệu), nghiên cứu đã xác định được mô hình nghiên 

cứu đề xuất cùng các giả thuyết tương ứng. 

Từ kết quả trên, bước phỏng vấn chuyên gia được thực hiện nhằm khẳng định lại 

mô hình nghiên cứu, kiểm tra tính phù hợp của mô hình này. Song song đó có thể tìm 

kiếm và bổ sung thêm các nhân tố, các mối quan hệ có thể tồn tại liên quan đến vấn đề 

nghiên cứu mà tác giả chưa phát hiện được. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia được 

chọn để thực hiện trong bước này vì thực trạng của các căn cứ đề xuất mô hình và giả 

thuyết nghiên cứu: 

- Vấn đề nghiên cứu mang tính chủ quan của tác giả thông qua quan sát và các 

căn cứ từ các tài liệu liên quan. 

- Mối quan hệ của các nhân tố đều xuất phát từ căn cứ các nghiên cứu với bối 

cảnh trên thế giới, sự khác biệt với điều kiện văn hóa, xã hội và bối cảnh kinh tế của 

Việt Nam có thể khiến các giả thuyết và mối quan hệ không còn phù hợp. 
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- Xác định biến trung gian “Thương hiệu nhà tuyển dụng” nhằm khám phá sự gia 

tăng PTNNL cho các doanh nghiệp.  

Và để thực hiện các mục tiêu nói trên, bước phỏng vấn chuyên gia nhằm xác định 

mô hình nghiên cứu được thực hiện theo 3 bước cụ thể sau: 

Bước 1: Thiết kế phỏng vấn là: “bước tổng hợp các khái niệm về các nhân tố có 

liên quan, giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu dự kiến”. Xây dựng bảng câu 

hỏi phỏng vấn nhắm đến mục đích nghiên cứu là đánh giá tính hợp lý của mô hình nghiên 

cứu, khám phá và điều chỉnh mô hình NC. 

Bước 2: Thực hiện phỏng vấn là bước sau khi đã gởi các tài liệu liên quan đến các 

chuyên gia trước lịch hẹn phỏng vấn. Địa điểm được chọn làm sao thuận tiện nhất cho 

các chuyên gia được mời. Trong quá trình phỏng vấn, tác giả nêu được lý do cuộc phỏng 

vấn này và đặt những câu hỏi gợi mở về các nhân tố, mô hình và các giả thuyết NC.  

Bước 3: Tổng hợp kết quả phỏng vấn là bước nhằm tổng hợp, sàng lọc và sử dụng 

các ý kiến chuyên gia để xem xét lại mô hình nghiên cứu.  

Các chuyên gia được lựa chọn phỏng vấn là các nhà quản lý cấp cao đang công 

tác tại Sở du lịch và các doanh nghiệp du lịch, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du 

lịch và sẵn sàng chia sẻ quan điểm cũng như hỗ trợ cho việc thực hiện nghiên cứu của 

tác giả. Ở giai đoạn này, với mục tiêu khám phá các nhân tố, mối quan hệ giữa các nhân 

tố ở góc độ thực tế trong bối cảnh Việt Nam. 

Các chuyên gia đã đồng thuận cao về “Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu do 

tác giả đề xuất”. Vì vậy, mô hình nghiên cứu chính thức sẽ không có gì thay đổi so với 

mô hình nghiên cứu được tác giả đề xuất. Kết quả phỏng vấn chuyên gia nhằm khẳng 

định mô hình nghiên cứu chính thức được trình bày ở Phụ lục 03. Tác giả tiếp tục thực 

hiện bước tiếp theo của quy trình nghiên cứu nhằm xây dựng thang đo cho các nhân tố 

trong mô hình. 

3.3.2 Phỏng vấn chuyên gia để xác định thang đo các nhân tố 

Dựa vào mô hình nghiên cứu, những nhân tố cần được đo lường trong NC này 

bao gồm: “Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự; Đào tạo và phát triển nghề nghiệp; Môi trường 

làm việc; Chính sách đãi ngộ; Thương hiệu nhà tuyển dụng”. Thang đo các nhân tố này 

được tác giả kế thừa từ các NC trước có liên quan. Từ đó tiến hành điều chỉnh cho phù 

hợp với bối cảnh NC cũng như góc tiếp cận của đề tài đối với các khái niệm này. Để giải 
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quyết mục tiêu này thì phương pháp phỏng vấn chuyên gia là thích hợp nhất vì một số 

nguyên nhân sau:  

- Các thang đo dựa theo các NC trước được thực hiện trong bối cảnh nghiên cứu 

khác, tương thích với các góc tiếp cận khái niệm khác nhau. 

- Trong bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam sẽ có những hoàn cảnh, đặc thù riêng. 

Mặc dù các thang đo trong các nghiên cứu trước đều tốt nhưng vẫn phải được điều chỉnh 

cho phù hợp với điều kiện hiện tại. 

Quy trình thực hiện phỏng vấn chuyên gia nhằm xây dựng các thang đo cho các 

nhân tố sẽ được tiến hành theo các bước cụ thể như sau: 

Bước 1: Thiết kế phỏng vấn là bước tổng hợp các khái niệm về các nhân tố có 

liên quan, tổng hợp thang đo dựa theo các NC tham khảo. Xây dựng bảng câu hỏi phỏng 

vấn nhắm đến mục đích nghiên cứu là đánh giá tính hợp lý của thang đo, hiệu chỉnh 

thang đo nếu thấy chưa thích hợp với tình hình thực tiễn. 

Bước 2: Tiến hành phỏng vấn là bước sau khi đã gởi các tài liệu liên quan đến các 

chuyên gia trước lịch hẹn phỏng vấn. Việc hẹn đông đủ các chuyên gia là một điều tương 

đối khó và mất nhiều thời gian nên bước này sẽ được tác giả thực hiện sau thời gian 

phỏng vấn mô hình. Trong quá trình phỏng vấn, tác giả nêu được lý do cuộc phỏng vấn 

này và đặt những câu hỏi gợi mở về các thành phần thang đo, tính phù hợp của từng 

thành phần.  

Bước 3: Tổng hợp kết quả phỏng vấn là bước nhằm tổng hợp và sử dụng các quan 

điểm chuyên gia để xây dựng những thang đo sơ bộ làm tiền đề cho việc thực hiện bước 

thảo luận nhóm để điều chỉnh nội dung các mục hỏi.  

Vì phỏng vấn đồng thời vừa khám phá mô hình vừa xác định thang đo những nhân 

tố nên đối tượng phỏng vấn là các nhà quản lý cấp cao của Sở du lịch và các doanh 

nghiệp du lịch là hoàn toàn phù hợp vì họ có thâm niên làm việc lâu năm và ở góc độ 

thực tế, họ có thể hiểu được góc tiếp cận, xác định được nội dung cần thiết trong thành 

phần thang đo. 

Kết quả phỏng vấn chuyên gia nhằm xây dựng thang đo đồng thời cũng được trình 

bày ở Phụ lục 03. Từ đó, thành phần các thang đo các nhân tố đã có sự thay đổi từ việc 

loại bỏ các mục hỏi không cần thiết. Đặc biệt, đối với thang đo nhân tố đào tạo và phát 

triển nghề nghiệp được các chuyên gia đề xuất đưa vào thành phần mới là “Người lao 

động được tài trợ kinh phí cho các chương trình đào tạo về ngoại ngữ”. Đây là nhân tố 
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mới được những chuyên gia đề xuất phản ánh đúng với bối cảnh hiện nay của nguồn 

nhân lực du lịch Việt Nam nói chung cũng như của các doanh nghiệp du lịch trên địa 

bàn TP.HCM nói riêng. 

Với phương pháp phỏng vấn chuyên gia, tác giả đã thực hiện phỏng vấn cho đến 

khi các chuyên gia không còn ý kiến gì thêm và tác giả cũng không phát hiện được thêm 

vấn đề nào mới về các nội dung nghiên cứu. Trong NC này, tác giả dùng phương pháp 

phỏng vấn dừng lại với cỡ mẫu là năm chuyên gia.  

Dựa trên thang đo của các nhân tố đã được xác định sau khi phỏng vấn chuyên 

gia. Tác giả thực hiện bước tiếp theo của quy trình nghiên cứu nhằm xác định thang đo 

cho từng nhân tố trong mô hình. 

3.3.3 Thảo luận nhóm để xác định thang đo các nhân tố 

Đối tượng khảo sát chủ yếu của NC là Tổng giám đốc/ Giám đốc đang làm việc 

tại các doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM. Do đó, việc đối tượng khảo sát chính này hiểu 

thang đo như thế nào là vấn đề then chốt, nó tác động đến dữ liệu thu thập được. Chính 

vì vậy, các thành phần thang đo xác định được sau bước phỏng vấn chuyên gia được đưa 

vào thảo thuận nhóm nhằm tinh chỉnh nội dung từng mục hỏi nhằm đảm bảo cách hiểu 

của đối tượng khảo sát tương đồng với mục tiêu truyền đạt nội dung. 

Quy trình thực hiện thảo luận nhóm cũng được thực hiện theo 3 bước cụ thể như 

sau: 

Bước 1: Thiết kế thảo luận là bước chuẩn bị các tài liệu thảo luận bao gồm: thang 

đo được đề xuất từ kết quả của phỏng vấn chuyên gia, các khái niệm của các nhân tố 

liên quan nhằm mục đích chính là tập trung thảo luận và điều chỉnh nội dung cho các 

thang đo các nhân tố.   

Bước 2: Thực hiện thảo luận là bước tác giả chủ trì thảo luận theo trình tự các 

thang đo của các nhân tố với các đối tượng nhằm thống nhất nội dung từng mục hỏi cho 

đến khi hoàn thành.   

Bước 3: Tổng hợp kết quả thảo luận là bước tổng hợp các ý kiến nhằm điều chỉnh 

các mục hỏi cho phù hợp. 

Đối tượng được lựa chọn mời cho buổi thảo luận nhóm này chỉ bao gồm Tổng 

giám đốc/ Giám đốc tại các doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM, do mục tiêu của giai đoạn 

này là đồng nhất cách hiểu các mục hỏi giữa đối tượng khảo sát và nội dung mục hỏi mà 

nghiên cứu muốn hướng đến.  
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Kết quả thảo luận nhóm được tổng hợp tại Phụ lục 06, từ các thang đo xác định 

được, bảng câu hỏi khảo sát dùng để điều tra với cỡ mẫu nhỏ được thiết lập và phục vụ 

cho bước nghiên cứu tiếp theo.  

3.3.4 Thang đo sơ bộ các nhân tố 

Từ bước phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm ở trên, các thang đo được thiết 

kế theo Likert 5 mức độ, thể hiện mức độ đồng tình của người trả lời khảo sát về các 

phát biểu tương ứng với từng tiêu chí. Trong đó, “mức 1: hoàn toàn không đồng ý, mức 

2: không đồng ý, mức 3: không có ý kiến, mức 4: đồng ý, mức 5: hoàn toàn đồng ý”. Cụ 

thể các thang đo được trình bày như sau: 

3.3.4.1 Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự 

Thang đo “Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự” (Ký hiệu: TDLC) được phát triển 

theo Aravamudhan và cộng sự (2015); Slavkovic và ctg (2018) với 6 tiêu chí được thể 

hiện ở bảng 3.1.  

Bảng 3.1: Thang đo tuyển dụng và lựa chọn nhân sự 

 
(Nguồn: Tác giả thực hiện nghiên cứu định tính) 
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3.3.4.2 Đào tạo và phát triển nghề nghiệp  

Thang đo “Đào tạo và phát triển nghề nghiệp” (Ký hiệu: DTPT) được phát triển 

theo Mansoor và ctg (2015), Otoo và cộng sự (2018) với 7 tiêu chí thể hiện ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2: Thang đo đào tạo và phát triển nghề nghiệp 

 

(Nguồn: Tác giả thực hiện nghiên cứu định tính) 

3.3.4.3 Môi trường làm việc 

Thang đo “Môi trường làm việc” (Ký hiệu: MTLV) được phát triển theo Lee 

(2006) và Trần Thị Trương và cộng sự (2018) với 5 tiêu chí thể hiện ở bảng 3.3. 
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Bảng 3.3: Thang đo môi trường làm việc 

 
(Nguồn: Tác giả thực hiện nghiên cứu định tính) 

3.3.4.4 Chính sách đãi ngộ 

Thang đo “Chính sách đãi ngộ” (Ký hiệu: CSDN) được phát triển theo Shahzad 

và cộng sự (2008), Otoo và cộng sự (2018) với 6 tiêu chí thể hiện ở bảng 3.4. 

Bảng 3.4: Thang đo chính sách đãi ngộ 

 
(Nguồn: Tác giả thực hiện nghiên cứu định tính) 

 



76 
 

3.3.4.5 Thương hiệu nhà tuyển dụng 

Thang đo “Thương hiệu nhà tuyển dụng” (Ký hiệu: THNTD) được đo lường theo 

Hillebrandt và Ivens (2011), Slavkovic và ctg (2018) với 4 tiêu chí được thể hiện ở bảng 

3.5 như sau: 

Bảng 3.5: Thang đo thương hiệu nhà tuyển dụng 

 
(Nguồn: Tác giả thực hiện nghiên cứu định tính) 

3.3.4.6 Phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch 

Thang đo “Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp du lịch” (Ký hiệu: PTNNL) 

được phát triển theo các tác giả Nadler (1980), Wedchayanon (2005), Nguyễn Thanh 

Vũ (2015), Nguyễn Phan Thu Hằng (2017) với 5 tiêu chí thể hiện ở bảng 3.6. 

Bảng 3.6: Thang đo phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch 
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(Nguồn: Tác giả thực hiện nghiên cứu định tính) 

3.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ 

Sau khi hoàn tất công việc xây dựng thang đo sơ bộ, tác giả thực hiện việc đánh 

giá độ tin cậy và giá trị của các thang đo. Để đánh giá sơ bộ thang đo, tác giả sẽ thực 

hiện một nghiên cứu định lượng sơ bộ bởi vì khác với giá trị nội dung của thang đo được 

đánh giá bằng phương pháp NC định tính còn các giá trị còn lại cũng như độ tin cậy của 

thang đo đều là các giá trị định lượng. Vì vậy, việc đánh giá sơ bộ thang đo sẽ được thực 

hiện bằng phương pháp NC định lượng.  

 3.4.1 Thiết kế bảng câu hỏi 

Sau khi thảo luận với chuyên gia và thảo luận nhóm được hoàn thành và xây dựng 

được thang đo nháp lần cuối. Tác giả tiến hành thiết kế bảng khảo sát gồm hai phần 

chính trong đó không bao gồm phần giới thiệu nghiên cứu, bảng khảo sát được thiết kế 

như sau: 

Phần 1: Bảng câu hỏi khảo sát để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng vào PTNNL 

của doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM. Bảng khảo sát này được tác giả dùng để thu thập 

dữ liệu nhằm giúp đề tài đánh giá được độ tin cậy của thang đo thông qua phương pháp 

định lượng sơ bộ, qua đó tác giả sẽ loại các biến rác không đạt yêu cầu và hình thành 

thang đo chính thức cho các khái niệm NC của mình. 
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Bảng câu hỏi khảo sát được thiết kế như sau: 

- Hình thức bảng câu hỏi: câu hỏi đóng. Mục đích của dạng câu hỏi này để thu 

thập dữ liệu được dễ dàng trong việc phân tích và xử lý dữ liệu. 

- Các biến quan sát của từng thang đo sẽ được tác giả mã hóa và sắp xếp lại trật 

tự cho hợp lý hơn trước khi tiến hành khảo sát. 

- Cách thức khảo sát: tác giả tiến hành gởi trực tiếp hoặc email đến các doanh 

nghiệp là đối tượng khảo sát. 

Phần 2: Thông tin cá nhân về đối tượng được khảo sát.  

Bảng câu hỏi khảo sát hoàn chỉnh được tác giả trình bày ở phần phụ lục 07.  

3.4.2 Mẫu nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Với mục tiêu đánh giá độ phù hợp của thang đo, bước NC định lượng sơ bộ được 

tác giả thực hiện với cỡ mẫu nhỏ. Trong giai đoạn này, NC sẽ thực hiện đánh giá độ hội 

tụ các thành phần thang đo và độ phân biệt giữa các thang đo nhân tố với nhau. Với mục 

tiêu này, cỡ mẫu lớn là điều chưa cần thiết. Các vấn đề về tính đại diện của mẫu chưa 

phải là vấn đề quan trọng. Do đó, nghiên cứu dự kiến thực hiện 150 khảo sát bằng bảng 

hỏi cấu trúc đã được xây dựng. 

Nghiên cứu thực hiện khảo sát tại 150 DN du lịch tại TPHCM theo phương pháp 

thuận tiện, phi xác suất thông qua bảng câu hỏi chi tiết. Giai đoạn này là giai đoạn quan 

trọng để hoàn chỉnh thang đo, do đó tác giả lựa chọn các DN đã có mối quan hệ và được 

sự hỗ trợ nhiệt tình từ các Tổng giám đốc/ Giám đốc để có thể dễ dàng thực hiện khảo 

sát, dễ dàng nhận được sự hợp tác từ đáp viên. Với nguyên tắc ẩn danh, tác giả thuyết 

phục các đáp viên trả lời các mục hỏi một cách công tâm và phản hồi lại những vấn đề 

khó khăn, khó hiểu (nếu có) từ bảng hỏi. 

3.4.3 Đối tượng khảo sát 

Như đã trình bày, mục tiêu của NC là xác định các nhân tố tác động vào PTNNL 

của các DN du lịch. Do đó, đối tượng khảo sát của nghiên cứu hướng đến là các nhà 

quản lý cấp cao của DN. Đối tượng này là người nắm rõ thông tin trong doanh nghiệp, 

hiểu rõ tình hình doanh nghiệp và là người đưa ra các quyết định quản trị ảnh hưởng đến 

các nguồn lực của doanh nghiệp, trong đó có nguồn nhân lực. Đối tượng này đồng thời 

cũng là người có kinh nghiệm trong công việc và từng trải qua các giai đoạn khác nhau 

của quá trình phát triển của doanh nghiệp, từ đó có thể nhận thức được các vấn đề liên 

quan có thật sự ảnh hưởng đến PTNNL của doanh nghiệp hay không. 
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Cụ thể, nghiên cứu tiếp cận đối tượng khảo sát các cá nhân đang giữ các chức vụ 

ở mức độ quản lý cấp cao, cụ thể là: Tổng giám đốc, Giám đốc của các DN du lịch đang 

hoạt động tại TP.HCM.  

3.4.4 Phương pháp phân tích dữ liệu 

Các phiếu khảo sát thu được từ việc khảo sát được chọn lọc và bỏ đi những phiếu 

không đủ tiêu chuẩn để sử dụng như đã trình bày. Các phiếu khảo sát hợp lệ được nhập 

mã hoá và nhập liệu bằng phần mềm SPSS. Dữ liệu thu được từ phiếu khảo sát được 

kiểm tra một lần nữa trước khi chính thức sử dụng để đánh giá thang đo. Các bước thực 

hiện kiểm tra chủ yếu sử dụng các phép thống kê mô tả để tìm kiếm các mâu thuẫn dữ 

liệu, các lỗi nhập sai giá trị. Các lỗi phát hiện sau đó được xác định nguyên nhân bằng 

cách kiểm tra phiếu khảo sát gốc trước khi nhập liệu và điều chỉnh theo nguyên bản để 

đảm bảo độ tin cậy của NC.  

Sau giai đoạn mã hoá, nhập liệu và kiểm tra, dữ liệu nghiên cứu sơ bộ được sử 

dụng để kiểm định thang đo. Trong đó, hai kỹ thuật được dùng là kiểm định hệ số 

Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá: 

+ Kiểm định chất lượng thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha: Theo Peterson 

(1994), thang đo nhân tố là đối tượng chính của nghiên cứu  và được đánh giá là có thể 

chấp nhận được hoặc thậm chí là tốt khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau: Hệ số Alpha 

của biến tổng phải lớn hơn 0,6 và Hệ số tương quan biến tổng phải lớn hơn 0,3. Còn 

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005) cùng nhiều nhà nghiên cứu thì cho 

rằng: “khi hệ số Cronbach’s Alpha có giá trị từ 0,7 trở lên là sử dụng được”. Về mặt lý 

thuyết, Cronbach’s Alpha càng cao thì càng tốt nhưng nếu lớn quá ( > 0,95%) thì có 

khả năng xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến nghĩa là “nhiều biến trong thang đo không 

có khác biệt gì nhau” (Nguyễn Đình Thọ, 2011).  

+ Phân tích nhân tố khám phá (EFA): Là bước kiểm định và xác định những nhóm 

biến trong mô hình nghiên cứu từ kết quả phân tích Cronbach’s Alpha để tạo ra các biến 

mới từ các biến đã cho sao cho phù hợp với mẫu xem xét. Những nhân tố được rút gọn 

này sẽ có tầm quan trọng nhưng vẫn bao gồm hầu hết nội dung của tập biến quan sát 

ban đầu. Các tiêu chí đáng giá trong phân tích nhân tố khám phá như sau:  

- Hệ số KMO: Theo Hair và ctg (2006), để đánh giá việc EFA có phù hợp với dữ 

liệu thực tế hay không thì đòi hỏi hệ số kiểm định KMO phải nằm trong [0;1]. 

- Mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett: Theo Hair và ctg (2006) thì: “để kiểm định 
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tương quan tuyến tính của các biến quan sát trong mỗi thang đo thì mức ý nghĩa (Sig.) 

của kiểm định Bartlett phải ≤ 0,05”. 

- Khi các điều kiện liên quan đến hệ số KMO và kiểm định Bartlett đã đạt tiêu 

chuẩn thì nghiên cứu thực hiện kết hợp phép xoay và rút trích nhân tố để khám phá các 

nhân tố từ bộ dữ liệu thực tế. 

- Hệ số tải nhân tố: Theo Anderson và Gerbing (1988) thì: “các biến quan sát 

trong mỗi thang đo phải có hệ số tải nhân tố thích hợp tùy thuộc vào cỡ mẫu của nghiên 

cứu”. Tiêu chuẩn đối với hệ số tải nhân tố được tác giả sử dụng theo Hair và ctg (1998). 

Bảng 3.7: Tổng phương sai được giải thích 

Cỡ mẫu (n) Hệ số tải nhân tố 

n < 100                 > 0,75 

100≤ n ≤350 > 0,55 

Lớn hơn 350 > 0,30 

(Nguồn: Hair và ctg, 1998) 

- Phương sai trích: Theo Anderson và Gerbing (1988), để biết “phần trăm thay 

đổi của các nhân tố được giải thích bởi các biến quan sát thành phần của nhân tố, ta sử 

dụng chỉ tiêu phương sai trích phải > 50%”. 

- Chỉ số Eigenvalue: chỉ số này được sử dụng để xác định số lượng nhân tố trích 

được từ EFA. Theo Anderson và Gerbing (1988), các nhân tố được xem là hợp lệ phải 

có giá trị Eigenvalue > 1. 

- Kiểm định Cronbach’s Alpha được tiến hành trước để đánh giá tính hội tụ của 

các thành phần thang đo. Sau đó phương pháp phân tích nhân tố khám phá được dùng 

để làm rõ tính phân biệt giữa các nhân tố có đạt chuẩn hay không. Thang đo nếu đạt tiêu 

chuẩn cần thiết ở giai đoạn nghiên cứu này thì mới có thể được sử dụng trong giai đoạn 

nghiên cứu định lượng trên diện rộng với cỡ mẫu lớn hơn. 

3.4.5 Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ 

3.4.5.1 Kết quả thu thập và làm sạch dữ liệu 

Để đạt được kích thước mẫu cần thiết là n ≥ 30, tác giả thực hiện gửi đi 150 phiếu 

khảo sát cho 150 doanh nghiệp du lịch tại TPHCM và phiếu khảo sát được tiến hành gởi 

trực tiếp đến đối tượng khảo sát. Kết quả thu về tổng cộng 138/150 phiếu khảo sát được 

trả lời, có 6 phiếu không hợp lệ sẽ bị loại và không được dùng trong tiến hành phân tích. 

Tóm lại, kết quả thu được 132 phiếu khảo sát hợp lệ trên tổng số 150 phiếu phát 
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ra. Điều này thỏa mãn điều kiện của kích thước mẫu n=132 > 30, như vậy tác giả sẽ tiến 

hành nhập liệu và mã hóa dữ liệu chuẩn bị cho quá trình phân tích thống kê để kiểm 

định sơ bộ thang đo bằng việc kiểm tra độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số 

Cronbach’s Alpha để loại các biến rác và tiếp theo là sử dụng phân tích EFA để đánh 

giá các thang đo lường.    

3.4.5.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo  

❖  Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự 

Theo kết quả kiểm định độ tin cậy của 06 biến quan sát thuộc thang đo tuyển dụng 

và lựa chọn cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0.897 cùng các hệ số tương quan biến 

tổng đều lớn hơn 0.3. Như vậy, có 6 thang đo đã được mã hóa gồm TDLC1, TDLC2, 

TDLC3, TDLC4, TDLC5, TDLC6 đạt yêu cầu và có thể tiếp tục được sử dụng trong 

việc phân tích nhân tố khám phá và được thể hiện ở bảng 3.8 sau đây: 

Bảng 3.8: Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo tuyển dụng và lựa chọn nhân sự 

 
(Nguồn: Tính toán của tác giả với cỡ mẫu nhỏ) 

❖ Đào tạo và phát triển nghề nghiệp 

Theo kết quả kiểm định độ tin cậy của 07 biến quan sát thuộc thang đo đào tạo và 

phát triển nghề nghiệp cho thấy: “hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0.891 cùng các hệ số 

tương quan biến tổng đều lớn hơn 0.3”. Như vậy, có 7 thang đo đã được mã hóa gồm: 

“DTPT1, DTPT2, DTPT3, DTPT4, DTPT5, DTPT6, DTPT7 đạt yêu cầu và có thể tiếp 

tục được sử dụng trong việc phân tích nhân tố khám phá” và được thể hiện ở bảng 3.9 

sau đây: 
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Bảng 3.9: Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo đào tạo và phát triển nghề nghiệp 

 
(Nguồn: Tính toán của tác giả với cỡ mẫu nhỏ) 

❖ Môi trường làm việc 

Theo kết quả kiểm định độ tin cậy của 5 biến quan sát thuộc thang đo môi trường 

làm việc cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0.767; tuy nhiên, hệ số tương quan biến 

tổng của biến quan sát được mã hóa là MTLV5 bằng 0,011 < 0,3 như vậy biến quan sát 

này sẽ bị loại trừ do không phù hợp với lý thuyết. Kế tiếp, tác giả thực hiện kiểm định 

độ tin cậy của 4 biến còn lại và kết quả Cronbach’s Alpha đạt 0,860 cùng các hệ số 

tương quan biến tổng đều lớn hơn 0,3. Như vậy, có 4 thang đo đã được mã hóa gồm 

“MTLV1, MTLV2, MTLV3, MTLV4 đạt yêu cầu và có thể tiếp tục được sử dụng trong 

việc phân tích nhân tố khám phá” và được thể hiện ở bảng 3.10 sau đây: 

Bảng 3.10: Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo môi trường làm việc 

 

(Nguồn: Tính toán của tác giả với cỡ mẫu nhỏ) 

❖ Chính sách đãi ngộ 

Theo kết quả kiểm định độ tin cậy của 6 biến quan sát thuộc thang đo chính sách 

đãi ngộ cho thấy: “hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0.858”; Tuy nhiên, hệ số tương quan 

biến tổng của biến quan sát được mã hóa là CSDN2 bằng 0,080 < 0,3 như vậy biến quan 
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sát này sẽ bị loại bỏ do không phù hợp với lý thuyết. Kế tiếp, tác giả thực hiện kiểm định 

độ tin cậy của 5 biến còn lại và kết quả Cronbach’s Alpha đạt 0,911 cùng các hệ số 

tương quan biến tổng đều lớn hơn 0,3. Như vậy, có 5 thang đo đã được mã hóa: “gồm 

CSDN1, CSDN3, CSDN4, CSDN5, CSDN6 đạt yêu cầu và có thể tiếp tục được sử dụng 

trong việc phân tích nhân tố khám phá” và được thể hiện ở bảng 3.11 sau đây: 

Bảng 3.11: Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo chính sách đãi ngộ 

 
(Nguồn: Tính toán của tác giả với cỡ mẫu nhỏ) 

❖ Thương hiệu nhà tuyển dụng 

Theo kết quả kiểm định độ tin cậy của 4 biến quan sát thuộc thang đo thương hiệu 

nhà tuyển dụng cho thấy: “Hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0.846 cùng các hệ số tương quan 

biến tổng đều lớn hơn 0.3”. Như vậy, có 4 thang đo đã được mã hóa gồm: “THNTD1, 

THNTD2, THNTD3, THNTD4 đạt yêu cầu và có thể tiếp tục được sử dụng trong việc 

phân tích nhân tố khám phá” và được thể hiện ở bảng 3.12 sau đây: 

Bảng 3.12: Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo xây dựng thương hiệu của nhà tuyển 

dụng 

 
(Nguồn: Tính toán của tác giả với cỡ mẫu nhỏ) 
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❖ Phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch 

Theo kết quả kiểm định độ tin cậy của 5 biến quan sát thuộc nhân tố phát triển 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch cho thấy: “hệ số Cronbach’s Alpha đạt 

0.908 cùng các hệ số tương quan biến - tổng đều lớn hơn 0.3”. Như vậy, có 5 thang đo 

đã được mã hóa gồm: “PTNNL1, PTNNL2, PTNNL3, PTNNL4, PTNNL5 đạt yêu cầu 

và có thể tiếp tục được sử dụng trong việc phân tích nhân tố khám phá” và được thể hiện 

ở bảng 3.13 sau đây: 

Bảng 3.13: Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo phát triển nguồn nhân lực của các 

doanh nghiệp du lịch 

 
(Nguồn: Tính toán của tác giả với cỡ mẫu nhỏ) 

3.4.5.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Sau khi kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha của các thành phần thang đo, 

nghiên cứu tiếp tục thực hiện phân tích EFA đối với các thang đo. Việc phân tích EFA 

được thực hiện với phương pháp Principal axis factoring và phép xoay Promax. Kết quả 

như sau:  

Bảng 3.14: Kiểm định KMO và Bartlett 

Hệ số Kaiser-Meyer-Olkin.  .878 

Kiểm định Bartlett Approx. Chi-Square 2493.119 

df 465 

Sig. 0.000 

(Nguồn: Tính toán của tác giả với cỡ mẫu nhỏ) 

Từ bảng kết quả kiểm định KMO và Bartlett cho thấy: 

* Hệ số KMO đạt 0,878 điều này cho thấy hệ số này đang nằm trong khoảng từ 

0,5 đến 1 (0,5 < KMO < 1). Do đó khẳng định kết quả phân tích EFA được chấp nhận 

với bộ dữ liệu nghiên cứu thu thập được. 
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* Mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett đạt 0,000 <0,05. Điều này cho thấy kết quả 

phân tích nhân tố là phù hợp với độ tin cậy 95%. 

Bảng 3.15 cho thấy phân tích EFA trích ra được 6 nhân tố có giá trị Eigenvalues 

là: “1.382 lớn hơn 1 và tổng phương sai trích là 62.276% thỏa điều kiện so với lý thuyết 

> 50%. Điều này cho thấy 6 nhân tố giải thích được 62.276% biến thiên của dữ liệu”. 

Bảng 3.15: Tổng phương sai được giải thích 

Nhân  

tố 

Chỉ tiêu Eigenvalues ban đầu 
Tổng bình phương hệ số tải trích 

được 

Tổng 
% của 

phương sai 

Phần trăm 

tích lũy 
Tổng 

% của 

phương sai 

Phần trăm 

tích lũy 

1 9.308 30.026 30.026 8.948 28.865 28.865 

2 4.217 13.603 43.629 3.799 12.254 41.119 

3 2.935 9.469 53.098 2.595 8.370 49.489 

4 2.103 6.785 59.884 1.734 5.593 55.082 

5 1.581 5.101 64.985 1.215 3.919 59.001 

6 1.382 4.459 69.444 1.015 3.275 62.276 

7 .820 2.645 72.089       

8 .705 2.275 74.364       

9 .620 1.998 76.363       

10 .595 1.919 78.282       

11 .541 1.747 80.028       

12 .514 1.658 81.687       

13 .498 1.608 83.295       

14 .464 1.496 84.790       

15 .414 1.337 86.127       

16 .405 1.308 87.435       

17 .398 1.284 88.719       

18 .386 1.246 89.965       

19 .350 1.129 91.094       

20 .329 1.060 92.154       

21 .314 1.013 93.167       

22 .287 .926 94.093       

23 .274 .885 94.978       

24 .261 .843 95.821       

25 .245 .790 96.611       

26 .211 .682 97.293       

27 .203 .656 97.949       

28 .178 .574 98.523       

29 .168 .540 99.064       

30 .149 .482 99.546       

31 .141 .454 100.000       

  (Nguồn: Tính toán của tác giả với cỡ mẫu nhỏ) 
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Sau khi phân tích nhân tố khám phá (EFA), kết quả 31 biến quan sát được rút gọn 

thành 6 nhóm nhân tố với thứ tự như sau: “Đào tạo và phát triển nghề nghiệp; Tuyển 

dụng và lựa chọn nhân sự; Phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch; 

Chính sách đãi ngộ; Môi trường làm việc; Thương hiệu nhà tuyển dụng”. 

Bảng 3.16: Ma trận thành phần xoay  

Nhân tố 
Biến quan 

sát 

Nhân tố 

1 2 3 4 5 6 

Đào tạo và phát 

triển nghề nghiệp 

DTPT6 .809           

DTPT5 .792           

DTPT1 .768           

DTPT2 .727           

DTPT7 .726           

DTPT4 .707           

DTPT3 .611           

Tuyển dụng và lựa 

chọn nhân sự 

TDLC6   .839         

TDLC2   .808         

TDLC4   .776         

TDLC3   .713         

TDLC5   .695         

TDLC1   .665         

Phát triển nguồn 

nhân lực của các 

doanh nghiệp du 

lịch 

PTNNL4     .864       

PTNNL1     .835       

PTNNL3     .834       

PTNNL5     .782       

PTNNL2     .731       

Chích sách đãi ngộ 

CSDN4       .854     

CSDN5       .841     

CSDN1       .783     

CDDN3       .712     

CSDN6       .711     

Môi trường làm 

việc 

MTLV1         .791   

MTLV4         .778   

MTLV2         .771   

MTLV3         .760   

Thương hiệu nhà 

tuyển dụng 

THNTD3           .805 

THNTD2           .709 

THNTD4           .709 

THNTD1           .614 

(Nguồn: Tính toán của tác giả với cỡ mẫu nhỏ) 

Tóm lại, từ 33 biến quan sát ban đầu, thông qua đánh giá sơ bộ thang đo có 2 biến 

quan sát không đạt yêu cầu nên nghiên cứu còn lại tổng cộng 31 biến quan sát được gom 
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thành 6 nhân tố. Như vậy, 31 biến quan sát này sẽ được tác giả dùng làm thang đo NC 

chính thức để kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết đề ra cho bước NC tiếp 

theo. Vì kết quả phân tích định lượng sơ bộ là khá tốt nên tác giả quyết định giữ lại nội 

dung bảng câu hỏi phỏng vấn và điều chỉnh lại theo 31 biến quan sát cho NC chính thức, 

được thể hiện ở phụ lục 09.  

3.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC 

Nghiên cứu định lượng chính thức nhằm: “Đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang 

đo; đồng thời kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu”, từ đó định vị mức độ 

ảnh hưởng của các nhân tố đến PTNNL của doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM.  

3.5.1 Mẫu nghiên cứu 

3.5.1.1 Xác định cỡ mẫu 

Để xác định cỡ mẫu cho nghiên cứu một cách phù hợp nhằm đáp ứng đủ dữ liệu 

để thực hiện các bước phân tích định lượng thì cần dựa vào mô hình định lượng mà 

nghiên cứu dự định sử dụng. Trong NC này, tác giả sử dụng phân tích SEM để thực hiện 

các kiểm định liên quan. Đối với EFA, NC của Hair và ctg (2006) đã chỉ ra rằng: “kích 

thước mẫu tối thiểu phải là 50, tốt hơn là 100 và tỉ lệ quan sát/biến đo lường là 5:1, nghĩa 

là 1 biến đo lường cần tối thiểu 5 quan sát”. Vì SEM là bước mở rộng của EFA nên cỡ 

mẫu được xác định tương tự như EFA. Trong nghiên cứu này, tổng số biến quan sát là 

31. Như vậy, theo quy tắc của Hair và cộng sự (2006) ở trên, số mẫu tối thiểu ở đây sẽ 

là n = 31 * 5 =155. Theo Anderson và Gerbing (1988) thì “Trong ứng dụng nghiên cứu 

thực tế, cỡ mẫu từ 150 hoặc lớn hơn thường là cần thiết để có được ước lượng các thông 

số với sai số chuẩn đủ nhỏ”. Như vậy, cỡ mẫu lớn hơn 150 là có thể chấp nhận được. 

Từ những lập luận trên, 580 phiếu khảo sát được phát ra để phục vụ cho nghiên cứu này.  

3.5.1.2 Phương pháp chọn mẫu 

Phương pháp lấy mẫu thuận tiện được sử dụng trong NC này. Phương pháp này 

có một số nhược điểm như hạn chế trong tính đại diện của mẫu. Tuy nhiên, ưu điểm của 

nó là: “tiết kiệm được thời gian và chi phí trong quá trình thu thập dữ liệu” (Nguyễn 

Đình Thọ, 2013).  

3.5.1.3 Phương pháp điều tra 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp gởi bảng câu hỏi trực tiếp đến đối tượng 

khảo sát vì phương pháp này có thể mang lại tỷ lệ hồi đáp cao. Vì khi gặp trực tiếp, 

người điều tra có thể kích thích sự phản hồi của đáp viên và trực tiếp giải thích những 
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thắc mắc về ý nghĩa của các mục hỏi trong quá trình đáp viên trả lời phiếu khảo sát.  

3.5.1.4 Đối tượng khảo sát 

Đối tượng khảo sát của đề tài là các Tổng giám đốc/ Giám đốc của doanh nghiệp 

du lịch tại TP.HCM. Họ là những người hiểu biết về tất cả các khía cạnh của nhân lực 

và chịu trách nhiệm về kết quả tuyển chọn nhân sự và phân tích đánh giá công việc. Điều 

này sẽ góp phần gia tăng hình ảnh của DN và giúp DN đạt được những mục tiêu đề ra.  

Bên cạnh đó, những người được khảo sát trên phải là thành viên nằm trong hội 

đồng tuyển dụng, điều động, đề bạt bổ nhiệm, thôi việc và lập kế hoạch hoạch định chiến 

lược trong việc PTNNL ở DN. Vì vậy, các đối tượng khảo sát trên là người có thể cung 

cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho NC. 

Mẫu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp các Tổng giám đốc/ Giám đốc 

của các DN du lịch trên địa bàn TP.HCM. 

3.5.2 Phương pháp phân tích và các chỉ tiêu định lượng 

Để kiểm định sự phù hợp của mô hình NC lý thuyết với thực tế, các phân tích 

định lượng dựa trên dữ liệu thu được là điều cần thiết. Với mô hình và các giả thuyết đã 

đặt ra chắc chắn sẽ tồn tại một hoài nghi về sự tương quan phức tạp giữa các nhân tố 

liên quan trong mô hình nghiên cứu. Một nhân tố có thể đóng các vai trò khác nhau như: 

nguyên nhân, trung gian, điều tiết, kết quả…Với sự phức tạp đó thì kỹ thuật phân tích 

cần thiết là phải sử dụng SEM. Vì vậy, tác giả sử dụng các kỹ thuật phân tích định lượng 

SEM với sự hỗ trợ của SPSS kết hợp với AMOS cho nghiên cứu này. 

Theo Hair và ctg (2009), Anderson và Gerbing (1988) thì: “Quy trình phân tích 

SEM cần thực hiện 4 bước chính sau: Kiểm định chất lượng thang đo; Phân tích nhân tố 

khám phá (EFA); Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và Phân tích SEM”.  

Bước 1: Kiểm định chất lượng thang đo. Đánh giá sơ bộ độ tin cậy và các giá trị 

của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha. 

Bước 2: Phân tích nhân tố khám phá bằng cách sử dụng phần mềm SPSS để: 

“sàng lọc, loại đi các biến quan sát không đáp ứng yêu cầu. Cách thức thực hiện tương 

tự như phần NC định lượng sơ bộ”.  

Bước 3: Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) nhằm mục đích khẳng định mô hình 

đo lường lý thuyết có phù hợp với dữ liệu thực tế thu được hay không. Để đảm bảo mô 

hình đo lường phù hợp với dữ liệu thực tế thì cần đảm bảo các tiêu chuẩn được mô tả 

chi tiết qua Bảng 3.17.  
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Bảng 3.17: Các thước đo kiểm định mức độ phù hợp 

 
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Theo Bentler và Bonett (1980), mức ý nghĩa của chi bình phương hoặc chi bình 

phường tự do tùy thuộc vào cỡ mẫu. Cỡ mẫu càng lớn, mức ý nghĩa càng cao và chi bình 

phương điều chỉnh càng lớn. 

Kiểm định độ tin cậy, độ hội tụ và giá trị phân biệt là: “bước kiểm định cần thiết 

để đảm bảo các số liệu thống kê được phân tích đúng, thể hiện được đúng ý nghĩa của 

dữ liệu và thực tế”. Để đánh giá mô hình đo lường đáng tin cậy, đạt giá trị phân biệt và 

độ hội tụ thì cần đảm bảo các chỉ số kèm chỉ tiêu liên quan qua Bảng 3.18. 

Bảng 3.18: Chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy, độ hội tụ và giá trị phân biệt 

 
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Bước 4: Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính bằng việc sử dụng phần mềm 

AMOS (Analysis of Moment Structure) để: “Kiểm định độ phù hợp mô hình và các giả 

thuyết nghiên cứu”. Việc kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu thường được sử 
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dụng theo phương pháp truyền thống nhưng hiện tại có thể sử dụng phương pháp kiểm 

định bằng công cụ mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Việc sử dụng phương pháp này: 

“sẽ có ưu điểm hơn so với các phương pháp khác do tính được sai số đo lường và còn 

cho phép kết hợp các khái niệm tiềm ẩn với đo lường của chúng với mô hình lý thuyết 

cùng một lúc” (Hulland và cộng sự, 1996 dẫn trong Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị 

Mai Trang, 2008). Phương pháp hợp lý tối đa (ML - Maximum Likelihood) được sử 

dụng để: “ước lượng các tham số trong mô hình nghiên cứu nếu dữ liệu có phân phối 

chuẩn”. 

3.5.3 Phân tích cấu trúc đa nhóm 

Phân tích cấu trúc đa nhóm được sử dụng để kiểm định có hay không sự khác biệt 

về mô hình lý thuyết theo các phân nhóm của các biến định tính (như: nhóm nam và 

nhóm nữ trong biến giới tính; nhóm tuổi, trình độ,…).  

Theo cách tiếp cận truyền thống của Joreskog (1971) thì: “Để đánh giá có sự khác 

biệt một mô hình giữa các đối tượng khác nhau hay không, chúng ta dựa vào sự chênh 

lệch của giá trị Chi-square (Chi bình phương) trong mối ràng buộc với bậc tự do (df) 

giữa mô hình khả biến (mô hình không ràng buộc) và mô hình bất biến (mô hình ràng 

buộc)”.  

Sau khi phân tích SEM cho hai mô hình khả biến và bất biến, thu được giá trị Chi-

square và bậc tự do df ở từng mô hình. Thực hiện kiểm định sự khác biệt Chi-square và 

bậc tự do giữa hai mô hình này, giả thuyết đặt ra: 

H0: Không có sự khác biệt giữa hai mô hình khả biến và bất biến; 

H1: Có sự khác biệt giữa hai mô hình khả biến và bất biến. 

Kết quả kiểm định, nếu H0 không bị bác bỏ (p > 0,05) thì mô hình bất biến được 

chọn. Nghĩa là giữa các nhóm của biến định tính không có sự khác nhau trong việc giải 

thích các biến trong mô hình. 

Ngược lại, nếu H0 bị bác bỏ (p ≤ 0,05, tức chấp nhận H1) thì mô hình khả biến 

được chọn. Tức là có sự khác nhau giữa các nhóm trong việc giải thích mô hình (Nguyễn 

Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, tr. 208). 

Trong nghiên cứu này, phân tích cấu trúc đa nhóm được sử dụng để kiểm tra có 

hay không sự khác biệt về ảnh hưởng của thực tiễn QTNNL đến thương hiệu nhà tuyển 

dụng và PTNNL doanh nghiệp theo ba thuộc tính: “loại hình doanh nghiệp, quy mô 

doanh nghiệp và số năm thành lập doanh nghiệp”. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 3 

Chương 3 của luận án đưa ra việc lựa chọn phương pháp NC phù hợp để xây dựng 

quy trình nghiên cứu dựa trên cơ sở mục tiêu đã đề ra. 

Mô hình NC và thang đo cụ thể cho từng nhân tố được nhận định qua kết quả NC 

định tính được trình bày trong chương 3. Đặc biệt, quá trình này cũng đã chỉ rõ được 

rằng: “các thành phần thang đo đặc thù phù hợp với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam”. 

Sau đó, tiến hành xây dựng bảng câu hỏi phục vụ cho việc nghiên cứu định lượng sơ bộ. 

Trên cơ sở đó, tác giả hiệu chỉnh bảng câu hỏi để sử dụng cho nghiên cứu định lượng 

chính thức. 

Trong chương này cũng trình bày các tiêu chuẩn kiểm định và phân tích dữ liệu  

làm nền tảng để kết luận cho các kết quả phân tích số liệu ở chương 4 tiếp theo.  
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CHƯƠNG 4 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

Giới thiệu 

Chương 4 thể hiện kết quả của đề tài gồm: thống kê mô tả mẫu, đánh giá thang 

đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và 

phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Kết quả kiểm định các giả thuyết và mô hình NC 

được thực hiện thông qua kỹ thuật SEM. Việc thảo luận kết quả nghiên cứu cũng được 

đưa ra từ kết quả nghiên cứu chính thức. 

4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU KHẢO SÁT 

Mẫu khảo sát trong đề tài được chọn theo phương pháp thuận tiện. Tổng số phiếu 

phát ra là 580 phiếu. Đối tượng nghiên cứu là Tổng giám đốc/Giám đốc của các DN du 

lịch đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM. 

Qua khảo sát phiếu thu về là 558, tỷ lệ đạt được là 96,2%. Tiến hành kiểm tra, 

sàng lọc có 21 phiếu không đạt yêu cầu sẽ bị loại do thông tin trả lời không đầy đủ. Do 

đó, có 537 phiếu hợp lệ được đưa vào phân tích, xử lý. 

Phân loại 537 người tham gia trả lời theo thành phần giới tính, độ tuổi, trình độ 

học vấn, loại hình DN, qui mô DN, thời gian thành lập DN sau khi được đưa vào xử lý, 

thông tin thống kê thu thập được như sau: 

❖ Về giới tính: có 306 nam và 231 nữ trả lời phỏng vấn, số lượng nam chiếm tỷ 

lệ nhiều hơn nữ, cụ thể tỷ lệ nam 57% và nữ chiếm 43%. Sự chênh lệch trong việc lấy 

mẫu về giới tính nhưng kết quả có thể chấp nhận được vì thực tế số lượng quản lý là 

nam tại các doanh nghiệp du lịch nhiều hơn nữ giới. Kết quả cụ thể theo bảng 4.1 như 

sau: 

Bảng 4.1: Bảng phân bố mẫu theo giới tính 

 
(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 
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❖ Về độ tuổi: có 73 người ở độ tuổi nhỏ hơn 30 tuổi chiếm tỷ lệ 13.6%, từ 30 

đến dưới 40 tuổi có 162 người chiếm 30.2%, từ 40 đến dưới 50 tuổi có 265 người chiếm 

49.3% và từ 50 tuổi trở lên có 37 người với tỷ lệ 6.9%. Kết quả cụ thể theo bảng 4.2: 

Bảng 4.2: Bảng phân bố mẫu theo độ tuổi 

 
(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

❖ Về trình độ học vấn: có 32 người có trình độ sau đại học chiếm 6.0%, trình độ 

đại học có 428 người chiếm 79.7%, 69 người trình độ cao đẳng chiếm 12.8% và 8 người 

trình độ trung cấp chiếm 1.5%. Kết quả cụ thể theo bảng 4.3 như sau: 

Bảng 4.3: Bảng phân bố mẫu theo trình độ học vấn 

 
(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 
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❖ Về loại hình doanh nghiệp: có 09 DN Nhà nước đạt tỷ lệ là 1.7%, 152 DN tư 

nhân chiếm tỷ lệ 28.3%, 271 công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm tỷ lệ 50.5% và 105 

công ty cổ phần chiếm tỷ lệ 19.6%. Kết quả cụ thể theo bảng 4.4 như sau: 

Bảng 4.4: Bảng phân bố mẫu theo loại hình doanh nghiệp 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

❖ Về qui mô doanh nghiệp: có 159 doanh nghiệp dưới 10 người chiếm tỷ lệ 

29.6%, 193 doanh nghiệp từ 10 đến dưới 50 người đạt tỷ lệ 35.9%, 123 DN từ 50 đến 

100 người với tỷ lệ là 22.9% và 62 doanh nghiệp từ 100 người trở lên chiếm tỷ lệ 11.5%. 

Kết quả cụ thể được trình bày theo bảng 4.5 như sau: 

Bảng 4.5: Bảng phân bố mẫu theo qui mô doanh nghiệp 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

❖ Về số năm hoạt động của doanh nghiệp: có 128 doanh nghiệp hoạt động 
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dưới 5 năm chiếm tỷ lệ 23.8%, 136 DN hoạt động từ 5 đến dưới 10 năm đạt tỷ lệ 25.3%, 

148 doanh nghiệp hoạt động từ 10 đến dưới 15 năm đạt ỷ lệ 27.6% và 125 DN hoạt động 

từ 15 năm trở lên đạt tỷ lệ 23.3%. Kết quả cụ thể được trình bày theo bảng 4.6 như sau: 

Bảng 4.6: Bảng phân bố mẫu theo số năm hoạt động của doanh nghiệp 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

4.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO CHÍNH THỨC BẰNG CÔNG 

CỤ CRONBACH’S ALPHA 

Qua việc khảo sát với cỡ mẫu tổng cộng là 537 và số biến quan sát là 31, các 

thang đo trong NC này đều được đưa vào kiểm định Cronbach’s Alpha. Toàn bộ thang 

đo đều được kiểm định trước khi thực hiện phân tích EFA. Dựa vào hệ số Cronbach’s 

Alpha, nghiên cứu sẽ xem xét, đánh giá bộ thang đo để loại những bỏ những biến không 

đạt yêu cầu. Theo đó, chỉ những biến có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 và hệ 

số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 mới được xem là phù hợp. Sau cùng kết quả độ tin cậy 

Cronbach’s Alpha những thang đo được tổng hợp trong bảng 4.7. 

Bảng 4.7: Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Biến quan 

sát 

Trung bình thanh 

đo nếu loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan biến 

tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu loại 

biến 

Thang đo tuyển dụng và lựa chọn nhân sự. Cronbach’s Alpha = 0.913 

TDLC1 15.93 16.861 .763 .897 

TDLC2 15.81 16.546 .764 .897 

TDLC3 15.75 17.051 .757 .898 

TDLC4 15.64 17.164 .752 .898 

TDLC5 15.52 17.149 .739 .900 

TDLC6 15.89 16.981 .765 .897 
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Biến quan 

sát 

Trung bình thanh 

đo nếu loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan biến 

tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu loại 

biến 

Thang đo đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Cronbach’s Alpha = 0.926 

DTPT1 14.38 19.814 .779 .914 

DTPT2 14.40 19.935 .781 .913 

DTPT3 14.99 20.261 .764 .915 

DTPT4 14.99 20.325 .770 .914 

DTPT5 14.31 19.630 .787 .913 

DTPT6 14.20 20.731 .776 .914 

DTPT7 14.20 21.279 .716 .920 

Thang đo môi trường làm việc. Cronbach’s Alpha = 0.858 

MTLV1 7.75 5.075 .706 .817 

MTLV2 7.58 5.189 .699 .820 

MTLV3 7.59 5.045 .702 .818 

MTLV4 7.45 4.979 .699 .820 

Thang đo chính sách đãi ngộ. Cronbach’s Alpha = 0.906 

CSDN1 12.82 10.890 .752 .888 

CDDN2 12.71 10.930 .751 .888 

CSDN3 12.63 10.865 .768 .885 

CSDN4 12.54 11.025 .768 .885 

CSDN5 12.43 10.935 .783 .882 

Thang đo thương hiệu nhà tuyển dụng.  

Cronbach’s Alpha = 0.894 

THNTD1 9.77 6.482 .750 .869 

THNTD2 9.19 6.290 .783 .857 

THNTD3 9.18 6.302 .761 .865 

THNTD4 8.85 6.423 .768 .862 
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Biến quan 

sát 

Trung bình thanh 

đo nếu loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan biến 

tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu loại 

biến 

Thang đo phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch.  

Cronbach’s Alpha = 0.908 

PTNNL1 12.65 9.485 .778 .886 

PTNNL2 12.59 9.720 .764 .889 

PTNNL3 12.45 9.554 .775 .887 

PTNNL4 12.38 9.620 .770 .888 

PTNNL5 12.30 9.752 .755 .891 

(Nguồn: Thống kê của tác giả) 

Qua bảng 4.7, hệ số Cronbach’s Alpha của các nhân tố trong mô hình nghiên cứu 

lần lượt là: “Đào tào và phát triển nghề nghiệp; Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự; Phát 

triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch; Chính sách đãi ngộ; Thương hiệu 

nhà tuyển dụng; Môi trường làm việc và hệ số tương quan biến tổng của các biến > 0,3 

nên các thành phần của thang đo thỏa điều kiện kiểm định đã đặt ra”. Vì vậy, những 

thành phần thang đo trong mô hình và 31 biến quan sát đều thỏa điều kiện, các biến quan 

sát được đưa vào phân tích EFA tiếp theo.  

4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 

Những thành phần thang đo sau khi được kiểm định bằng độ tin cậy Cronbach’s 

Alpha, nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích EFA đối với các thành phần thang đo kết quả 

như sau: 

Bảng 4.8: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett 

 
(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

Qua bảng 4.8, kết quả kiểm định KMO và Bartlett cho thấy: 

* Hệ số KMO đạt 0,941 cho thấy rằng: “Hệ số này nằm trong khoảng từ 0,5 đến 

1 (0,5 < KMO < 1)”. Điều này khẳng định rằng: “Kết quả phân tích EFA được chấp 
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nhận với bộ dữ liệu đã thu thập được”. 

 * Mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett đạt 0,000 < 0,05. Điều này cho thấy: “Kết 

quả phân tích EFA là phù hợp với độ tin cậy 95%”. 

Bảng 4.9: Tổng phương sai được giải thích 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

Bảng 4.9 cho thấy rằng: “Phân tích nhân tố khám phá trích ra được 6 nhân tố có 

giá trị Eigenvalues là 1.389 lớn hơn 1 và tổng phương sai trích là 65.241% thỏa điều 
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kiện so với lý thuyết > 50%”. Điều này cho thấy 6 nhân tố giải thích được 65.241% biến 

thiên của dữ liệu. 

Bảng 4.10: Ma trận mô thức  

Nhân tố 
Biến 

quan sát 

Nhân tố 

1 2 3 4 5 6 

Đào tạo và 

phát triển 

nghề nghiệp 

DTPT5 .843           

DTPT4 .837           

DTPT1 .813           

DTPT3 .803           

DTPT2 .803           

DTPT6 .791           

DTPT7 .720           

Tuyển dụng 

và lựa chọn 

nhân lực 

TDLC2   .818         

TDLC6   .807         

TDLC1   .788         

TDLC3   .786         

TDLC4   .764         

TDLC5   .762         

Phát triển 

nguồn nhân 

lực của các 

doanh nghiệp 

du lịch 

PTNNL4     .837       

PTNNL3     .833       

PTNNL1     .822       

PTNNL2     .785       

PTNNL5     .783       

Chính sách 

đãi ngộ 

CSDN5       .827     

CSDN3       .821     

CSDN1       .808     

CSDN4       .796     

CDDN2       .770     

Môi trường 

làm việc 

MTLV4         .791   

MTLV3         .770   

MTLV2         .768   

MTLV1         .764   

Thương hiệu 

nhà tuyển 

dụng 

THNTD4           .836 

THNTD2           .816 

THNTD1           .778 

THNTD3           .766 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 
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Bảng 4.10 cho thấy rằng: “Kết quả phân tích EFA các biến quan sát đều có hệ số 

tải yếu tố lớn hơn 0,5. Đồng thời, phân tích EFA cũng cho thấy có 6 nhân tố đại diện 

được trích ra và 6 nhân tố cũng như biến quan sát thành phần của từng nhân tố đều phù 

hợp với mô hình nghiên cứu đề xuất”. Dựa trên kết quả này, nghiên cứu thực hiện kiểm 

định CFA. 

4.4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH (CFA)  

4.4.1 Kiểm định mô hình đo lường 

Từ kết quả phân tích EFA, 31 biến quan sát với 6 nhân tố được đưa vào mô hình 

CFA. Tiến hành phân tích CFA và thu được các chỉ số đánh giá độ phù hợp của mô hình 

như sau: 

Bảng 4.11: Bảng tổng hợp kết quả kiểm định CFA 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

Theo Hair và ctg (1998) thì: “Trị số Chi bình phương trên bậc tự do (Chi-

square/df) nằm trong khoảng từ 1 đến 3 (1 < Chi-square/df < 3) là đạt tiêu chuẩn để 

chứng minh cho sự phù hợp của mô hình”. Qua bảng 4.11 cho thấy Chi-square/df có giá 

trị 1,222 là đạt yêu cầu. 

Bên cạnh đó, việc đánh giá độ phù hợp của mô hình nghiên cứu còn phải thông 

qua chỉ số CFI. Chỉ số CFI sẽ nằm trong khoảng giá trị từ 0 đến 1 và theo Bentler và 

Bonett (1980) thì: “CFI lớn hơn 0,9 mô hình nghiên cứu phù hợp”. Kết quả kiểm định 

CFI đạt 0,991 > 0,9 cho thấy tiêu chí này là phù hợp.  

Khi so sánh chỉ số GFI với mô hình null (mô hình có các tham số đã được điều 

chỉnh về giá trị 0) bằng cách đo lường quan hệ của phương sai và hiệp phương sai trong 

ma trận hiệp phương sai thì sẽ biết được mức độ phù hợp của mô hình. Theo Segar và 

Grover (1993) thì: “GFI lớn hơn 0,9 là mô hình phù hợp”. Kết quả đánh giá mô hình 
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của nghiên cứu cho thấy GFI đạt 0,942 > 0,9. Do đó mô hình đưa ra là phù hợp. 

Bên cạnh đó, Để đánh giá độ phù hợp của mô hình thì TLI cũng được sử dụng 

như một tiêu chí. Chỉ tiêu TLI được thiết lập để: “Đánh giá mức độ phù hợp của mô 

hình mà không quan tâm đến cỡ mẫu”. Theo Garver và Mentzer (1999) thì “TLI > 0,9 

là phù hợp”. Với tiêu chí này, kết quả kiểm định độ phù hợp của mô hình nghiên cứu 

với TLI đạt 0,990 > 0,9, như vậy mô hình đưa ra là phù hợp. 

Cuối cùng, chỉ tiêu RMSEA cũng được dùng để: “Đánh giá mức độ phù hợp của 

mô hình nghiên cứu khi sử dụng dữ liệu thu thập được so với tổng thể nghiên cứu”. Theo 

Schumacker và Lomax (2004) và Hair và ctg (2006) thì: “Chỉ tiêu này có giá trị càng 

nhỏ thì càng tốt và phải có giá trị nhỏ hơn 0,08 để mô hình phù hợp và nhỏ hơn 0,05 thì 

mô hình đạt mức độ phù hợp tốt hơn”. Qua đây cho thấy: “RMSEA đạt 0,020 (nhỏ hơn 

0,05). Điều này cho thấy mô hình đưa ra phù hợp”. 

 

Hình 4.1: Mô hình đo lường tới hạn chuẩn hóa 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 
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Từ việc phân tích các tiêu chí ở trên có thể đưa ra kết luận là: “Mô hình thang đo 

chung là phù hợp và có thể thực hiện các bước phân tích tiếp theo”. Để đảm bảo sự chính 

xác của kết quả phân tích và thể hiện được ý nghĩa của dữ liệu đối với thực tế, nghiên 

cứu tiếp tục được tiến hành bằng cách kiểm định độ tin cậy, độ hội tụ và tính phân biệt.  

4.4.2 Kiểm định độ tin cậy, độ hội tụ và giá trị phân biệt 

Nhằm khẳng định các số liệu thống kê được phân tích đúng, thể hiện được ý nghĩa 

của dữ liệu thực tế thì kiểm định độ tin cậy, độ hội tụ và giá trị phân biệt là bước kiểm 

định thực sự cần thiết. Để thực hiện kiểm định này, NC sẽ dùng các chỉ số kèm theo chỉ 

tiêu liên quan như sau:  

Bảng 4.12: Hệ số tải chuẩn hóa 

STT Quan hệ Ước 

lượng 

STT Quan hệ Ước 

lượng 

1 DTPT5    <--- DTPT 
0,821 

19 CSDN5 <--- CSDN 
0,834 

2 DTPT4    <--- DTPT 
0,801 

20 CSDN3 <--- CSDN 
0,814 

3 DTPT1    <--- DTPT 
0,814 

21 CSDN1 <--- CSDN 
0,796 

4 DTPT3    <--- DTPT 
0,797 

22 CSDN4 <--- CSDN 
0,818 

5 DTPT2    <--- DTPT 
0,818 

23 CSDN2 <--- CSDN 
0,800 

6 DTPT6   <--- DTPT 
0,811 

24 MTLV4 <--- MTLV 
0,767 

7 DTPT7   <--- DTPT 
0,751 

25 MTLV3 <--- MTLV 
0,776 

8 TDLC2   <--- TDLC 
0,805 

26 MTLV2 <--- MTLV 
0,774 

9 TDLC6   <--- TDLC 
0,807 

27 MTLV1 <--- MTLV 
0,784 

10 TDLC1   <--- TDLC 
0,805 

28 THNTD4 <--- THNTD 
0,821 

11 TDLC3   <--- TDLC 
0,798 

29 THNTD2 <--- THNTD 
0,846 

12 TDLC4   <--- TDLC 
0,796 

30 THNTD1 <--- THNTD 
0,804 

13 TDLC5   <--- TDLC 
0.780 

31 THNTD3 <--- THNTD 
0,823 

14 PTNNL4   <--- PTNNL 0,814    

15 PTNNL3  <--- PTNNL 0,821    

16 PTNNL1   <--- PTNNL 0,827    

17 PTNNL2   <--- PTNNL 0,812    

18 PTNNL5   <--- PTNNL 0,801    

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 
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Để kiểm định độ tin cậy, NC đánh giá hệ số tải chuẩn hóa (Standardized loading 

estimates) và độ tin cậy (reliability). Theo tiêu chuẩn của Hair và ctg (2010), hệ số tải 

chuẩn hóa phải lớn hơn hoặc bằng 0,5 và lý tưởng nhất là lớn hơn hoặc bằng 0,7. Đồng 

thời độ tin cậy cũng phải lớn hơn hoặc bằng 0,7. Với tiêu chuẩn đó, kết quả phân tích 

của NC cho thấy rằng: “Tất cả các hệ số tải chuẩn hóa đều lớn hơn 0,7 nên tất cả biến 

quan sát đều đạt tiêu chuẩn và có ý nghĩa trong thang đo”. Mặt khác, kết quả cũng cho 

thấy: “Các giá trị của độ tin cậy tổng hợp (Composite Reliability - CR) đều cao hơn 0,7. 

Vì vậy có thể kết luận thang đo được sử dụng trong nghiên cứu đạt tiêu chuẩn về độ tin 

cậy và độ tin cậy của thang đo được đảm bảo”. 

Trị số phương sai trung bình (Average Varian Exttracted – AVE) được sử dụng 

để kiểm định tính hội tụ. Theo Hair và ctg (2010) thì: “chỉ số AVE phải lớn hơn hoặc 

bằng 0,5”. Kết quả phân tích cho thấy tất cả các giá trị AVE đều đạt yêu cầu do đó tính 

hội tụ được đảm bảo. 

Để đạt được tính phân biệt, các chỉ số phương sai chung lớn nhất (Maximum 

Shared Variance – MSV) phải nhỏ hơn chỉ số AVE tương ứng (Hair và ctg, 2010). Đồng 

thời các chỉ số Square Root of AVE (QRTAVE) phải lớn hơn các chỉ số Inter – Construct 

Correlations (Hair và ctg, 2010). Kết quả phân tích cũng cho thấy các tiêu chuẩn để đánh 

giá tính phân biệt đều được đảm bảo. 

Bảng 4.13: Kết quả phân tích độ hội tụ và giá trị phân biệt 

 
CR AVE MSV SQRTAVE 

MTLV 0.858 0.601 0.141 0.775 

DTPT 0.914 0.638 0.118 0.799 

TDTC 0.913 0.638 0.411 0.799 

PTNNL 0.908 0.664 0.205 0.815 

CSDN 0.907 0.660 0.375 0.813 

THNTD 0.894 0.678 0.411 0.824 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

Vì vậy, Kết quả CFA cho thấy thang đo phù hợp và tiếp tục sử dụng cho phân 

tích SEM tiếp theo. Nghiên cứu dựa vào các kết quả kiểm định này để thực hiện bước 

tiếp theo của quy trình nghiên cứu nhằm kiểm định mô hình và kết luận các giả thuyết 

đã đặt ra. 
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4.5 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH (SEM) 

Phân tích mô hình SEM được sử dụng để kiểm tra độ phù hợp của mô hình và các 

giả thuyết NC, đồng thời phương pháp ước lượng ML được sử dụng để ước lượng các 

tham số của mô hình. Kết quả phân tích mô hình SEM như sau: 

Bảng 4.14: Tổng hợp kết quả kiểm định sự phù hợp của mô hình 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

Kết quả đánh giá mô hình lý thuyết cho thấy phù hợp với dữ liệu thị trường thu 

thập được, minh chứng qua các thông số kiểm định của mô hình: Chi-square/df đạt giá 

trị 1,222 (trong khoảng từ 1-3); CFI đạt 0,991 (lớn hơn 0,9); GFI đạt 0,942 (lớn hơn 

0,9); TLI đạt 0,990 (lớn hơn 0,9) và chỉ số RMSEA đạt 0,020 (nhỏ hơn 0,05). Kết quả 

đánh giá các chỉ số đo lường độ phù hợp của mô hình được thể hiện trong Bảng 4.14.  

 

 (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

Hình 4.2: Phân tích SEM với mô hình nghiên cứu chuẩn hóa 
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Dựa vào kết quả phân tích, NC sẽ kiểm định các giả thuyết. Mô hình NC chính 

thức bao gồm 6 nhân tố: “Phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch; Tuyển 

dụng và lựa chọn nhân sự; Đào tạo và phát triển nghề nghiệp; Môi trường làm việc; 

Chính sách đãi ngộ và Thương hiệu nhà tuyển dụng”, hình thành 9 giả thuyết về mối 

quan hệ giữa các nhân tố này.  

Phân tích SEM khẳng định rằng: Tất cả các giả thuyết đã đặt ra đều được chấp 

nhận. Đồng thời kết quả phân tích cũng trình bày các ước lượng, thể hiện mức độ tác 

động, độ mạnh của các mối quan hệ”. Các ước lượng chưa chuẩn hóa được trình bày chi 

tiết trong Bảng 4.15. 

Bảng 4.15: Hệ số hồi quy của các mối quan hệ chưa chuẩn hóa 

 
(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 
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Kết quả kiểm định cho thấy rằng: “Tất cả các giá trị p đều nhỏ hơn 0,05 nên ta có 

thể nhận định rằng các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu đều có ý nghĩa thống kê 

với độ tin cậy 95%”. Các ước lượng tương ứng với từng mối quan hệ thể hiện độ mạnh 

khác nhau và đều mang giá trị dương, thể hiện quan hệ đồng biến của những nhân tố 

trong mối quan hệ tương ứng với các giả thuyết từ H1 đến H9. Do đó, nghiên cứu chấp 

nhận tất cả các giả thuyết.  

Thông qua Bảng 4.16, ta có thể đánh giá được ý nghĩa thiết thực của mỗi nhân tố 

trong mô hình. Trong năm nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến PTNNL của các DN du lịch, 

hệ số hồi quy chuẩn hóa của ảnh hưởng từ tuyển dụng và lựa chọn nhân sự đến phát 

triển nguồn nhân lực đạt 0,179. Hệ số hồi quy chuẩn hóa từ môi trường làm việc đến 

phát triển nguồn nhân lực đạt 0,155. Hệ số hồi quy chuẩn hóa từ đào tạo và phát triển 

nghề nghiệp đến PTNNL đạt 0,147. Hệ số hồi quy chuẩn hóa từ chính sách đãi ngộ đến 

phát triển nguồn nhân lực cũng đạt 0,147 và hệ số hồi quy chuẩn hóa từ thương hiệu nhà 

tuyển dụng đến PTNNL đạt 0,137. Điều này khẳng định trong bối cảnh nghiên cứu, ảnh 

hưởng của tuyển dụng và lựa chọn nhân sự đến phát triển NNL của các doanh nghiệp 

du lịch là mạnh nhất. 

Mặt khác, khi so sánh các nhân tố tác động vào thương hiệu nhà tuyển dụng, hệ 

số hồi quy chuẩn hóa từ tuyển dụng và lựa chọn nhân sự đến thương hiệu nhà tuyển 

dụng đạt 0,377. Hệ số hồi quy chuẩn hóa từ chính sách đãi ngộ đến thương hiệu nhà 

tuyển dụng đạt 0,325. Hệ số hồi quy chuẩn hóa từ đào tạo và phát triển nghề nghiệp đến 

thương hiệu nhà tuyển dụng đạt 0,144 và hệ số hồi quy chuẩn hóa từ môi trường làm 

việc đến thương hiệu nhà tuyển dụng đạt 0,091. Thông qua đó, ta có thể đánh giá được 

mức độ quan trọng và mức độ ưu tiên đối với việc hoạch định những chiến lược phù 

hợp nhằm gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng, từ đó cải thiện việc phát triển NNL cho 

doanh nghiệp du lịch. 
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Bảng 4.16: Hệ số hồi quy của các mối quan hệ chuẩn hóa 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

Tác động gián tiếp của các biến độc lập lên biến phụ thuộc được tính toán bằng 

cách nhân hệ số hồi quy chuẩn hóa của các biến trong cùng một đường dẫn trong mô 

hình (Asher, 1976; Zhao và cộng sự, 2010). 

Để đánh giá ảnh hưởng của những khái niệm NC trong mô hình lý thuyết, các hệ 

số hồi quy cần được xem xét, hệ số hồi quy có trị tuyệt đối càng lớn thì tác động của 

biến độc lập đến biến phụ thuộc càng mạnh.  

Bảng 4.17 thể hiện kết quả ước lượng ảnh hưởng trực tiếp, tác động gián tiếp và 

tác động tổng hợp của các khái niệm trong mô hình NC. 
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Bảng 4.17: Tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp (chuẩn hóa) 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

Về tác động trực tiếp, tuyển dụng và lựa chọn nhân sự ảnh hưởng nhiều nhất vào 

thương hiệu nhà tuyển dụng (trọng số chuẩn hóa là 0,377), tiếp theo chính sách đãi ngộ 

tác động mạnh thứ nhì đến thương hiệu nhà tuyển dụng (trọng số chuẩn hóa là 0,325). 

Trong khi đó, đào tạo và phát triển nghề nghiệp (trọng số chuẩn hóa là 0,144) và môi 

trường làm việc (trọng số chuẩn hóa là 0,091) có tác động yếu hơn đến thương hiệu nhà 

tuyển dụng. Trong các nhân tố tác động đến PTNNL của các DN du lịch thì tuyển dụng 

và lựa chọn nhân sự có tác động mạnh nhất (trọng số chuẩn hóa là 0,179), môi trường 

làm việc có tác động mạnh thứ nhì (trọng số chuẩn hóa là 0,155), chính sách đãi ngộ; 

đào tạo và phát triển nghề nghiệp có tác động mạnh thứ ba (trọng số chuẩn hóa là 0,147), 

còn lại thương hiệu nhà tuyển dụng (trọng số chuẩn hóa là 0,137) có tác động yếu nhất. 
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Về tác động gián tiếp, tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tác động gián tiếp đến 

PTNNL của các DN du lịch thông qua thương hiệu nhà tuyển dụng (trọng số chuẩn hóa 

là 0,052). Tiếp theo, chính sách đãi ngộ tác động gián tiếp đến phát triển nguồn nhân 

lực của các doanh nghiệp du lịch thông qua thương hiệu nhà tuyển dụng (trọng số chuẩn 

hóa là 0,045). Cuối cùng, đào tạo và phát triển nghề nghiệp; môi trường làm việc tác 

động gián tiếp đến PTNNL của các doanh nghiệp du lịch thông qua thương hiệu nhà 

tuyển dụng (trọng số chuẩn hóa lần lượt là 0,020 và 0,013). 

Về tác động tổng hợp, tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tác động trực tiếp cùng 

chiều đến PTNNL doanh nghiệp du lịch, vừa tác động gián tiếp thông qua trung gian là 

thương hiệu nhà tuyển dụng (trọng số chuẩn hóa tổng hợp là 0,231); chính sách đãi ngộ 

tác động trực tiếp cùng chiều đến phát triền NNL doanh nghiệp du lịch, vừa tác động 

gián tiếp thông qua trung gian là thương hiệu nhà tuyển dụng (trọng số chuẩn hóa tổng 

hợp là 0,192); môi trường làm việc tác động trực tiếp cùng chiều đến phát triền NNL 

doanh nghiệp du lịch, vừa tác động gián tiếp thông qua trung gian là thương hiệu nhà 

tuyển dụng (trọng số chuẩn hóa tổng hợp là 0,168). Cuối cùng là đào tạo và phát triển 

nghề nghiệp tác động trực tiếp cùng chiều đến phát triền NNL doanh nghiệp du lịch, vừa 

tác động gián tiếp thông qua trung gian là thương hiệu nhà tuyển dụng (trọng số chuẩn 

hóa tổng hợp là 0,167).  

Bảng 4.18 trình bày kết quả tác động trung gian của các biến nghiên cứu trong 

mô hình lý thuyết. 

Bảng 4.18: Tác động trung gian (gián tiếp) 

Mối quan hệ Tác động trung gian (Gián tiếp) 

TDLC  ->THNTD -> PTNNL 0,052 

DTPT  ->THNTD -> PTNNL  0,019 

MTLV ->THNTD -> PTNNL  0,012 

CSDN  ->THNTD -> PTNNL 0,045 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

Theo bảng 4.18 cho thấy, thương hiệu nhà tuyển dụng đóng vai trò trung gian 

trong mối quan hệ giữa tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, đào tạo và phát triển nghề 

nghiệp, môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ và PTNNL doanh nghiệp du lịch. 
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Thông qua thương hiệu nhà tuyển dụng, TDLC có tác động gián tiếp đến PTNNL 

với βgián tiếp = 0.052; thông qua THNTD, DTPT có tác động gián tiếp đến PTNNL với 

βgián tiếp = 0.019; thông qua THNTD, MTLV có tác động gián tiếp đến PTNNL với βgián 

tiếp = 0.012; thông qua THNTD, CSDN có tác động gián tiếp đến PTNNL với βgián tiếp 

= 0.045.   

Đánh giá vai trò trung gian của thương hiệu nhà tuyển dụng đến PTNNL của các 

DN du lịch (biến phụ thuộc) theo Zhao và cộng sự (2010), có thể kết luận đây là quan 

hệ trung gian một phần/bổ sung (vì sự tác động trực tiếp và gián tiếp đều có ý nghĩa 

thống kê và cùng chiều dương). 

Để kết luận những giả thuyết nghiên cứu, kiểm định Bootstrap được thực hiện để 

giải quyết hạn chế liên quan đến tính ổn định kết quả của mô hình cấu trúc tuyến tính. 

Bootstrap là phương pháp lấy mẫu lặp lại có thay thế, trong đó mẫu ban đầu đám đông 

(Mooney, 1996). Mặc dù mỗi mẫu lặp lại có cùng số lượng phần tử như mẫu gốc, phương 

pháp lấy mẫu lặp lại có thay thế đảm bảo rằng mỗi mẫu lặp lại sẽ có sự khác biệt ngẫu 

nhiên so với mẫu gốc. Để ước lượng Bootstrap đạt kết quả tốt thì cần mẫu lớn và không 

bị chệch (Mooney và Duval, 1993). Trong trường hợp này, kiểm định Bootstrap là cơ 

sở để đảm bảo chiều hướng tác động của các nhân tố trong mô hình là hội tụ. Sử dụng 

dữ liệu nghiên cứu chính thức với cỡ mẫu 537 quan sát với vai trò đám đông, nghiên 

cứu sử dụng phương pháp lấy mẫu lặp lại để hình thành nên mẫu nghiên cứu mới với 

kích thước mẫu là 1.000 từ mẫu ban đầu. Tiếp theo thực hiện lại việc tính toán các ước 

lượng hệ số tác động giữa các nhân tố trong mô hình NC với mẫu NC vừa được thiết 

lập. 

Kết quả kiểm định Bootstrap cho thấy các ước lượng chuẩn hóa của mô hình cấu 

trúc tuyến tính với cỡ mẫu chính thức (kích thước 537 quan sát) và mẫu được Bootstrap 

(kích thước 1.000 quan sát) không có sự khác biệt rõ rệt, khẳng định tính hội tụ của 

chiều tác động. Kết quả chi tiết của đánh giá Bootstrap được trình bày tại Phụ lục 9H, 

điều này củng cố cho việc kết luận các giả thuyết mà nghiên cứu đã đặt ra. 

Tóm lại, thông qua việc kiểm định mô hình SEM, nghiên cứu đã xác định được 

các căn cứ khoa học và bằng chứng thống kê phù hợp để chấp nhận các giả thuyết NC 

đã đặt ra. NC tổng hợp các giả thuyết được chấp nhận chi tiết qua Bảng 4.19. Với 9 giả 

thuyết đặt ra để trả lời cho câu hỏi NC được chấp nhận, NC giải quyết các mục tiêu 

nghiên cứu chính. 
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Bảng 4.19: Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết 

 

(Tác giả tổng hợp) 

4.6 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐA NHÓM 

4.6.1 Kiểm định sự khác biệt theo đặc điểm doanh nghiệp 

4.6.1.1 Kiểm định sự khác biệt theo loại hình doanh nghiệp 

Theo dữ liệu khảo sát được gồm 537 quan sát, loại hình DN được chia làm 4 

nhóm: “Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn 

và công ty cổ phần”. Việc phân loại như vậy nhằm mục đích đánh giá sự khác biệt giữa 
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các loại hình DN. Tuy nhiên, để đánh giá sự khác biệt, một trong các điều kiện cần thiết 

là các nhóm được so sánh phải có phân phối chuẩn hoặc cỡ mẫu mỗi nhóm phải đủ lớn 

để được xem như tiệm cận với phân phối chuẩn. Với mẫu nghiên cứu thu được, loại hình 

doanh nghiệp nhà nước chỉ có 9 quan sát, không thỏa điều kiện phân phối chuẩn. Do đó, 

NC chỉ thực hiện so sánh sự khác biệt với 3 loại hình doanh nghiệp còn lại. Mẫu nghiên 

cứu sử dụng cho phân tích này được loại bỏ quan sát thuộc loại hình doanh nghiệp nhà 

nước nên cỡ mẫu còn 528 quan sát. Sự khác nhau về loại hình doanh nghiệp có thể dẫn 

tới sự khác nhau về mô hình đánh giá ảnh hưởng của thực tiễn QTNNL đến thương hiệu 

nhà tuyển dụng và PTNNL của các DN du lịch.  

Kết quả SEM mô hình khả biến của các doanh nghiệp du lịch theo loại hình doanh 

nghiệp là: “Chi-square= 1414.431; df= 1257; P=0.001; Chi-square/df=1.125; 

GFI=0.860; TLI=0.984; CFI=0.985; RMSEA=0.015”.  

Kết quả SEM mô hình bất biến của các doanh nghiệp du lịch theo loại hình doanh 

nghiệp là: “Chi-square= 1431.829; df= 1275; P=0.001; Chi-square/df=1.123; 

GFI=0.858; TLI=0.984; CFI=0.985; RMSEA=0.015”. 

Dựa trên kết quả trên, có thể kết luận rằng: “Các mô hình khả biến và bất biến 

từng phần của các doanh nghiệp du lịch theo loại hình doanh nghiệp đều phù hợp với 

dữ liệu thị trường”. 

Kết quả phân tích cấu trúc đa nhóm theo loại hình doanh nghiệp được tổng hợp ở 

Bảng 4.20.  

Bảng 4.20: Phân tích cấu trúc đa nhóm theo loại hình doanh nghiệp 

STT Mô hình Chi-square df 

1 Mô hình Bất biến 1431.829 1275 

2 Mô hình Khả biến 1414.431 1257 

3 Sai biệt 17.398 18 

4 P-value 0.49592   

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu) 

Kết quả kiểm định sự khác biệt các chỉ tiêu tương thích giữa mô hình khả biến và 

bất biến từng phần theo bảng 4.20 cho thấy: “Sự khác biệt giữa hai mô hình không có ý 

nghĩa thống kê (P-value=0.49 > 0.05)”. Vì thế mô hình bất biến được chọn và cho phép 

kết luận rằng: “Không có sự khác biệt về mô hình đánh giá ảnh hưởng của thực tiễn 

quản trị NNL trong các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM đến thương hiệu nhà 

tuyển dụng và phát triển NNL doanh nghiệp giữa loại hình của các doanh nghiệp”.  
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4.6.1.2 Kiểm định sự khác biệt theo qui mô của doanh nghiệp  

Sự khác nhau về quy mô giữa các DN du lịch trên địa bàn TP.HCM có thể dẫn 

tới sự khác biệt về mô hình đánh giá ảnh hưởng của thực tiễn quản trị NNL đến thương 

hiệu nhà tuyển dụng và PTNNL doanh nghiệp. Trong nghiên cứu này theo quy mô doanh 

nghiệp, dữ liệu khảo sát được chia làm bốn nhóm gồm: Dưới 10 người, từ 10 đến dưới 

50 người, từ 50 đến dưới 100 người, từ 100 người trở lên. 

Kết quả SEM mô hình khả biến của các doanh nghiệp du lịch theo quy mô doanh 

nghiệp là: “Chi-square= 2012.678; df= 1676; P=0.000; Chi-square/df=1.201; 

GFI=0.818; TLI=0.966; CFI=0.969; RMSEA=0.019”. 

Kết quả SEM mô hình bất biến của các doanh nghiệp du lịch theo quy mô doanh 

nghiệp là: “Chi-square= 2033.626; df= 1703; P=0.000; Chi-square/df=1.194; 

GFI=0.817; TLI=0.967; CFI=0.970; RMSEA=0.019”. 

Dựa trên kết quả trên, có thể kết luận rằng: “Các mô hình khả biến và bất biến 

từng phần của các doanh nghiệp du lịch theo quy mô đều phù hợp với dữ liệu thị trường”. 

Kết quả phân tích cấu trúc đa nhóm theo quy mô doanh nghiệp được tổng hợp ở 

bảng 4.21.  

Bảng 4.21: Phân tích cấu trúc đa nhóm theo quy mô doanh nghiệp 

STT Mô hình Chi-square df 

1 Mô hình Bất biến 2033.626 1703 

2 Mô hình Khả biến 2012.678 1676 

3 Sai biệt 20.948 27 

4 P-value 0.78872   

 (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu) 

Kết quả kiểm định sự khác biệt các chỉ tiêu tương thích giữa mô hình khả biến và 

bất biến từng phần theo bảng 4.21 cho thấy: “Sự khác biệt giữa hai mô hình không có ý 

nghĩa thống kê (P-value=0.78 > 0.05)”. Vì thế mô hình bất biến được chọn và cho phép 

kết luận không có sự khác biệt về mô hình đánh giá ảnh hưởng của thực tiễn QTNNL 

trong các DN du lịch trên địa bàn TPHCM đến thương hiệu nhà tuyển dụng và PTNNL 

doanh nghiệp giữa quy mô của các DN.  
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4.6.1.3 Kiểm định sự khác biệt theo số năm hoạt động của doanh nghiệp 

Sự khác nhau về số năm hoạt động giữa các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn 

TP.HCM có thể dẫn tới: “Sự khác biệt về mô hình đánh giá ảnh hưởng của thực tiễn 

quản trị NNL đến thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực doanh 

nghiệp”. Trong nghiên cứu này theo số năm hoạt động của doanh nghiệp, dữ liệu khảo 

sát được chia làm bốn nhóm gồm: “Dưới 5 năm, từ 5 đến dưới 10 năm, từ 10 đến dưới 

15 năm, từ 15 năm trở lên”. 

Kết quả SEM mô hình khả biến của các doanh nghiệp du lịch theo số năm hoạt 

động là: “Chi-square= 1894.856; df= 1676; P=0.000; Chi-square/df=1.131; GFI=0.826; 

TLI=0.978; CFI=0.980; RMSEA=0.016”. 

Kết quả SEM mô hình bất biến của các doanh nghiệp du lịch theo số năm hoạt 

động là: “Chi-square= 1939.751; df= 1703; P=0.000; Chi-square/df=1.139; GFI=0.822; 

TLI=0.976; CFI=0.978; RMSEA=0.016”. 

Dựa trên kết quả trên, có thể kết luận các mô hình khả biến và bất biến từng phần 

của các doanh nghiệp du lịch theo số năm hoạt động đều phù hợp với dữ liệu thị trường. 

Kết quả phân tích cấu trúc đa nhóm theo số năm hoạt động của doanh nghiệp 

được tổng hợp ở bảng ở Bảng 4.22. 

Bảng 4.22: Phân tích cấu trúc đa nhóm theo số năm hoạt động của doanh nghiệp 

STT Mô hình Chi-square df 

1 Mô hình Bất biến 1939.751 1703 

2 Mô hình Khả biến 1894.856 1676 

3 Sai biệt 44.895 27 

4 P-value 0.01668   

 (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu) 

 Kết quả kiểm định sự khác biệt các chỉ tiêu tương thích giữa mô hình khả biến 

và bất biến từng phần theo bảng 4.22 cho thấy: “Sự khác biệt giữa hai mô hình có ý 

nghĩa thống kê (P-value=0.016 < 0.05), bác bỏ giả thuyết H0, như vậy có sự khác biệt 

Chi-square giữa mô hình khả biến và mô hình bất biến”. Vì thế mô hình khả biến được 

chọn và cho phép kết luận rằng: “Có sự khác biệt về mối tác động các biến trong mô 

hình giữa các doanh nghiệp có số năm hoạt động khác nhau”. 
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Kết quả sự khác biệt về mối tác động các biến trong mô hình giữa số năm hoạt 

động của doanh nghiệp được thể hiện ở bảng 4.23 như sau:  

Bảng 4.23: Bảng tổng hợp sự khác biệt mối tác động các biến trong mô hình theo số 

năm hoạt động của doanh nghiệp 

 
Dưới 5 năm 

Từ 5 đến dưới 

10 năm 

Từ 10 đến 

dưới 15 năm 

Từ 15 năm trở 

lên 

 S.R.W P S.R.W P S.R.W P S.R.W P 

THNTD<---DTPT .125 .129 .134 .056 .256 *** .027 .760 

THNTD<---CSDN .412 *** .380 *** .264 .001 .347 .002 

THNTD<---MTLV .053 .546 .071 .330 .185 .020 .016 .869 

THNTD<---TDLC .309 .008 .413 *** .345 *** .377 .001 

PTNNL<---DTPT .334 *** .088 .309 .087 .347 .188 .032 

PTNNL<---TDLC .029 .820 .382 .002 .366 .002 -.111 .340 

PTNNL<---CSDN .296 .028 .090 .439 .190 .078 .110 .327 

PTNNL<---MTLV .283 .004 .138 .121 .030 .768 .249 .010 

PTNNL<---THNTD -.090 .506 .027 .848 .001 .994 .534 *** 

Squared Multiple 

Correlation R2 

(THNTD) 

0.522 0.575 0.584 0.451 

Squared Multiple 

Correlation R2 

(PTNNL) 

0.358 0.288 0.298 0.502 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu) 

Theo bảng 4.23, các đáp viên của nhóm doanh nghiệp có số năm hoạt động dưới 

5 năm cho rằng chỉ có nhân tố chính sách đãi ngộ, tuyển dụng và lựa chọn nhân sự ảnh 

hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng, R2 của biến THNTD ở mức 0.522 và chỉ có 

nhân tố đào tạo và phát triển nghề nghiệp, chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc ảnh 

hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch, R2 của biến PTNNL 

ở mức 0.358. Với nhóm doanh nghiệp thành lập từ 5 đến dưới 10 năm chỉ có nhân tố 

chính sách đãi ngộ, tuyển dụng và lựa chọn nhân sự ảnh hưởng đến thương hiệu nhà 

tuyển dụng, R2 của biến THNTD ở mức 0.575 và chỉ có nhân tố tuyển dụng và lựa chọn 

nhân sự ảnh hưởng đến phát triển NNL doanh nghiệp du lịch, R2 của biến PTNNL ở 

mức 0.288. Với nhóm doanh nghiệp thành lập từ 10 đến dưới 15 năm thì các nhân tố 

đào tạo và phát triển nghề nghiệp, chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc, tuyển dụng 

và lựa chọn nhân sự ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng, R2 của biến THNTD 

ở mức 0.584 và chỉ có tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tác động đến PTNNL của các 

DN du lịch, R2 của biến PTNNL ở mức 0.298. Cuối cùng, với nhóm doanh nghiệp thành 

lập từ 15 năm trở lên, chỉ có chính sách đãi ngộ, tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tác 
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động đến thương hiệu nhà tuyển dụng, R2 của biến THNTD ở mức 0.451 và chỉ có đào 

tạo và phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc, thương hiệu nhà tuyển dụng ảnh 

hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch, R2 của biến PTNNL 

ở mức 0.502.  

4.6.2 Kiểm định sự khác biệt theo các đặc điểm nhân khẩu học 

4.6.2.1 Kiểm định sự khác biệt theo giới tính 

Theo dữ liệu khảo sát giới tính được chia thành hai nhóm đó là: “Nhóm nam và 

nhóm nữ”. 

Kết quả SEM mô hình khả biến cho hai nhóm nam và nữ là: “Chi-square= 

954.786; df= 838; P=0.003; Chi-square/df=1.139; GFI=0.899; TLI=0.988; CFI=0.989; 

RMSEA=0.016”. 

Kết quả SEM mô hình bất biến cho hai nhóm nam và nữ là: “Chi-square= 

974.501; df= 847; P=0.001; Chi-square/df=1.151; GFI=0.897; TLI=0.987; CFI=0.988; 

RMSEA=0.017”. 

Dựa trên kết quả trên, có thể kết luận rằng: “Hai mô hình khả biến và bất biến 

từng phần của hai nhóm nam và nữ của biến giới tính đều phù hợp với dữ liệu thị 

trường”. 

Kết quả phân tích cấu trúc đa nhóm theo giới tính được tổng hợp ở bảng 4.24. 

Bảng 4.24: Phân tích cấu trúc đa nhóm theo giới tính 

STT Mô hình Chi-square df 

1 Mô hình Bất biến 974.501 847 

2 Mô hình Khả biến 954.786 838 

3 Sai biệt 19.715 9 

4 P-value 0.01976   

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu) 

Kết quả kiểm định sự khác biệt các chỉ tiêu tương thích giữa mô hình khả biến và 

bất biến từng phần theo bảng 4.24 cho thấy rằng: “Sự khác biệt giữa hai mô hình có ý 

nghĩa thống kê (P-value=0.019 < 0.05)”. Vì thế mô hình khả biến được chọn và cho 

phép kết luận rằng: “Có sự khác biệt về mô hình đánh giá ảnh hưởng của thực tiễn quản 

trị NNL trong các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM đến thương hiệu nhà tuyển 

dụng và phát triển NNL doanh nghiệp giữa hai nhóm nam và nữ của các doanh nghiệp 
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du lịch”. 

Kết quả sự khác biệt về mối tác động các biến trong mô hình giữa các đáp viên 

có giới tính khác nhau được thể hiện ở bảng 4.25 như sau:  

Bảng 4.25: Bảng tổng hợp sự khác biệt mối tác động các biến trong mô hình theo giới 

tính 

 Nam Nữ 

 Standardized 

Regression 

Weights 

P-value 

Standardized 

Regression 

Weights 

P-value 

THNTD<---DTPT .181 *** .065 .296 

THNTD<---CSDN .302 *** .388 *** 

THNTD<---TDLC .390 *** .338 *** 

THNTD<---MTLV .113 .032 .044 .508 

PTNNL<---DTPT .151 .012 .172 .012 

PTNNL<---TDLC .322 *** .011 .904 

PTNNL<---CSDN .187 .013 .085 .365 

PTNNL<---MTLV .106 .093 .234 .002 

PTNNL<---THNTD .021 .809 .334 *** 

Squared Multiple 

Correlation R2 (THNND) 
0.549 0.481 

Squared Multiple 

Correlation R2 (PTNNL) 
0.307 0.338 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu) 

Bảng 4.25 cho thấy, với nhóm Nam, trọng số hồi quy của các nhân tố đào tạo và 

phát triển, chính sách đãi ngộ, tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, môi trường làm việc có 

ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng, R2 của biến THNTD ở mức 0.549; các 

nhân tố đào tạo và phát triển nghề nghiệp, tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, chính sách 

đãi ngộ có ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực, R2 của biến PTNNL ở mức 0.307. 

Đối với nhóm Nữ, trọng số hồi quy của nhân tố chính sách đãi ngộ, tuyển dụng và lựa 

chọn nhân sự ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng, R2 của biến THNTD ở mức 

0.481; các nhân tố đào tạo và phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc, thương hiệu 

nhà tuyển dụng có ảnh hưởng đến phát triển NNL doanh nghiệp, R2 của biến PTNNL ở 

mức 0.338. 

4.6.2.2 Kiểm định sự khác biệt theo độ tuổi 

Theo dữ liệu khảo sát độ tuổi được chia thành bốn nhóm là: dưới 30 tuổi, từ 30 

đến dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên. Tuy nhiên, để đảm bảo kích 

thước mẫu đủ lớn khi: “Kiểm định theo các nhóm biến, từ đó gia tăng độ tin cậy của 
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phép kiểm định, tác giả quyết định sáp nhập nhóm có độ tuổi từ 50 tuổi trở lên vào nhóm 

từ 40 đến dưới 50 tuổi”. 

Kết quả SEM mô hình khả biến cho ba nhóm theo độ tuổi là: “Chi-square= 

1513.937; df= 1257; P=0.000; Chi-square/df=1.204; GFI=0.858; TLI=0.974; 

CFI=0.976; RMSEA=0.020”. 

Kết quả SEM mô hình bất biến cho ba nhóm theo độ tuổi là: “Chi-square= 

1534.724; df= 1275; P=0.000; Chi-square/df=1.204; GFI=0.856; TLI=0.974; 

CFI=0.976; RMSEA=0.020”. 

Dựa trên kết quả trên, có thể kết luận rằng: “Hai mô hình khả biến và bất biến 

từng phần của ba nhóm theo độ tuổi đều phù hợp với dữ liệu thị trường”. 

Kết quả phân tích cấu trúc đa nhóm theo độ tuổi được tổng hợp ở bảng 4.26. 

Bảng 4.26: Phân tích cấu trúc đa nhóm theo độ tuổi 

STT Mô hình Chi-square df 

1 Mô hình Bất biến 1534.724 1275 

2 Mô hình Khả biến 1513.937 1257 

3 Sai biệt 20.787 18 

4 P-value 0.29030   

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu) 

Kết quả kiểm định sự khác biệt các chỉ tiêu tương thích giữa mô hình khả biến và 

bất biến từng phần theo bảng 4.25 cho thấy rằng: “Sự khác biệt giữa hai mô hình không 

có ý nghĩa thống kê (P-value=0.29 > 0.05)”. Vì thế mô hình bất biến được chọn và cho 

phép kết luận rằng: “Không có sự khác biệt về mô hình đánh giá ảnh hưởng của thực 

tiễn quản trị NNL trong các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM đến thương hiệu 

nhà tuyển dụng và phát triển NNL doanh nghiệp giữa các nhóm của các doanh nghiệp 

du lịch có độ tuổi khác nhau”. 

4.6.2.3 Kiểm định sự khác biệt theo trình độ học vấn 

Theo dữ liệu khảo sát trình độ học vấn được chia thành bốn nhóm là: “Trung cấp, 

cao đẳng, đại học, sau đại học”. Tuy nhiên, để đảm bảo kích thước mẫu đủ lớn khi kiểm 

định theo các nhóm biến, từ đó gia tăng độ tin cậy của phép kiểm định, tác giả quyết 

định sáp nhập nhóm có trình độ học vấn trung cấp vào nhóm có trình độ cao đẳng và 

nhóm có trình độ sau đại học vào nhóm có trình độ đại học.  
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Kết quả SEM mô hình khả biến cho hai nhóm theo trình độ học vấn là: “Chi-

square= 1020.052; df= 838; P=0.000; Chi-square/df=1.217; GFI=0.901; TLI=0.981; 

CFI=0.983; RMSEA=0.020”. 

Kết quả SEM mô hình bất biến cho hai nhóm theo trình độ học vấn là: “Chi-

square= 1027.074; df= 847; P=0,000; Chi-square/df=1.213; GFI=0.901; TLI=0.982; 

CFI=0.983; RMSEA=0.020”. 

Dựa trên kết quả trên, có thể kết luận hai mô hình khả biến và bất biến từng phần 

của hai nhóm theo độ tuổi đều phù hợp với dữ liệu thị trường. 

Kết quả phân tích cấu trúc đa nhóm theo trình độ học vấn được tổng hợp ở bảng 

4.27. 

Bảng 4.27: Phân tích cấu trúc đa nhóm theo trình độ học vấn 

STT Mô hình Chi-square df 

1 Mô hình Bất biến 1027.074 847 

2 Mô hình Khả biến 1020.052 838 

3 Sai biệt 7.022 9 

4 P-value 0.63483   

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu) 

Kết quả kiểm định sự khác biệt các chỉ tiêu tương thích giữa mô hình khả biến và 

bất biến từng phần theo bảng 4.26 cho thấy rằng: “Sự khác biệt giữa hai mô hình không 

có ý nghĩa thống kê (P-value=0.63 > 0.05)”. Vì thế mô hình bất biến được chọn và cho 

phép kết luận rằng: “Không có sự khác biệt về mô hình đánh giá ảnh hưởng của thực 

tiễn quản trị NNL trong các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM đến thương hiệu 

nhà tuyển dụng và phát triển NNL doanh nghiệp giữa hai nhóm của các doanh nghiệp 

du lịch có trình độ học vấn khác nhau”. 

4.7 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.7.1 Sự ảnh hưởng tích cực của tuyển dụng và lựa chọn nhân sự đối với việc 

phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Theo kết quả phân tích, tuyển dụng và lựa chọn nhân sự có tác động tích cực đến 

PTNNL của các doanh nghiệp du lịch với hệ số tác động là 0,179 (P-value=0,004 < 

0,05). Điều này có nghĩa là giả thuyết H1 được chấp nhận. Đồng thời, tác động này cũng 
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cho thấy tuyển dụng và lựa chọn nhân sự và PTNNL của các DN du lịch có liên quan 

tích cực và có ý nghĩa thống kê. Đây là mức tác động trực tiếp mạnh nhất, thể hiện độ 

nhạy cảm cao trong việc PTNNL thông qua tuyển dụng và lựa chọn. Kết quả nghiên cứu 

thể hiện sự phù hợp với bối cảnh lý thuyết cũng như thực tế, được sự đồng thuận cao 

với các nghiên cứu trước như: Khan (2008), Lather và ctg (2009), Nguyễn Thị Hồng 

Cẩm (2011), Nguyễn Thanh Vũ (2015), Banalata (2015), Biswakarma (2016). Các 

chuyên gia cho rằng việc doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tuyển dụng và lựa chọn 

nhân sự sẽ đóng góp rất lớn trong việc gia tăng phát triển nguồn nhân lực cho doanh 

nghiệp để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như thực hiện các mục tiêu của doanh 

nghiệp.  

4.7.2 Sự ảnh hưởng tích cực của tuyển dụng và lựa chọn nhân sự đối với 

thương hiệu nhà tuyển dụng 

Theo kết quả phân tích, tuyển dụng và lựa chọn nhân sự có ảnh hưởng thuận chiều 

đến thương hiệu nhà tuyển dụng với hệ số tác động là 0,377 (P-value=0,000 < 0,05). 

Điều này có nghĩa là giả thuyết H2 được chấp nhận. Hệ số tác động là 0,377 cho thấy 

rằng tuyển dụng và lựa chọn nhân sự có tác động rất mạnh và đáng kể đến thương hiệu 

nhà tuyển dụng và đây là tác động mạnh nhất trong mối quan hệ của mô hình nghiên 

cứu. Kết quả nghiên cứu về mối quan hệ tương đồng với các nghiên cứu đã thể hiện 

trước đó (Mohammed, 2019, Zahrudini và cộng sự, 2020…). Kết quả NC đã góp phần 

bổ sung thêm bằng chứng thực nghiệm về những ảnh hưởng tích cực của tuyển dụng và 

lựa chọn nhân sự đến thương hiệu nhà tuyển dụng, từ đó làm cơ sở để tác giả đưa ra 

những hàm ý quản trị đối với lãnh đạo doanh nghiệp trong việc điều chỉnh công tác 

tuyển dụng và lựa chọn nhân sự sao cho phù hợp nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững 

của doanh nghiệp.    

4.7.3 Sự ảnh hưởng tích cực của đào tạo và phát triển nghề nghiệp đối với 

việc phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Đào tạo và phát triển nghề nghiệp được các chuyên gia ban đầu nhận định là nhân 

tố quan trọng ảnh hưởng đến việc PTNNL của các DN du lịch. Kết quả nghiên cứu đã 

chứng tỏ đây là một nhận xét hoàn toàn đúng, phù hợp với lý thuyết và thực tiễn. Hệ số 

ảnh hưởng của mối quan hệ giữa hai nhân tố này là 0,147 (P-value=0,001<0,05). Điều 

này có nghĩa là giả thuyết H3 được chấp nhận. Trong bối cảnh quản lý doanh nghiệp, 
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các nghiên cứu trước cũng cho rằng đào tạo và phát triển nghề nghiệp có tác động tích 

cực đến sự PTNNL doanh nghiệp như: Lê Thị Mỹ Linh (2009), Mohamedi và cộng sự 

(2015), Al-Sayyed (2014), Nguyễn Thanh Vũ (2015), Nguyễn Phan Thu Hằng 

(2017)…Trong đó nghiên cứu của Nguyễn Thanh Vũ (2015) thì mức độ tác động của 

nhân tố này đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may là 0,370 và nghiên cứu 

của Nguyễn Phan Thu Hằng (2017) đối với Tập đoàn dầu khí Việt Nam là 0,008. Sở dĩ 

có sự khác biệt này là do đặc thù ngành nghề và bối cảnh của các nghiên cứu hoàn toàn 

khác nhau nên mức độ đánh giá cũng khác nhau. 

4.7.4 Sự ảnh hưởng tích cực của đào tạo và phát triển nghề nghiệp đối với 

thương hiệu nhà tuyển dụng 

Theo kết quả phân tích, đào tạo và phát triển nghề nghiệp có ảnh hưởng tích cực 

đến thương hiệu nhà tuyển dụng với hệ số tác động là 0,144 (P-value=0,000 < 0,05). 

Điều này có nghĩa là giả thuyết H4 được chấp nhận. Đồng thời, tác động này cũng cho 

thấy đào tạo và phát triển nghề nghiệp, thương hiệu nhà tuyển dụng có liên quan tích 

cực và có ý nghĩa thống kê, tương tự kết quả của Hillebrandt và Ivens (2011), Mai Thanh 

Lan và cộng sự (2020). Theo đó, Nghiên cứu của Mai Thanh Lan và cộng sự (2020) 

trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy: “mức độ 

tác động của nhân tố này là 0,193”. Sở dĩ có sự khác biệt này là do đặc thù bối cảnh 

nghiên cứu và nghành nghề khác nhau nên mức độ đánh giá cũng khác nhau. Điều này 

cho thấy đây là một nhân tố cũng ảnh hưởng đáng kể đến việc xây dựng thương hiệu 

của nhà tuyển dụng trong việc doanh nghiệp luôn xem vấn đề đào tạo và phát triển nghề 

nghiệp là yếu tố quan trọng để tạo nên uy tín và danh tiếng cho doanh nghiệp.  

4.7.5 Sự ảnh hưởng tích cực của môi trường làm việc đối với thương hiệu 

nhà tuyển dụng 

Theo kết quả phân tích, môi trường làm việc có ảnh hưởng thuận chiều vào thương 

hiệu nhà tuyển dụng với hệ số tác động là 0,091 (P-value=0,028 < 0,05). Nghĩa là: “khi 

các chuyên gia đánh giá nhân tố này tăng lên 1 điểm thì mức độ ảnh hưởng của nó đến 

thương hiệu nhà tuyển dụng tăng thêm 0,091 điểm”. Điều này có nghĩa là: “giả thuyết 

H5 được chấp nhận”. Đồng thời, tác động này cũng cho thấy môi trường làm việc và 

thương hiệu nhà tuyển dụng có liên quan tích cực và có ý nghĩa thống kê nhưng mức độ 

tác động này là thấp nhất trong các mối quan hệ. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp 

du lịch cần quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa trong việc cải thiện môi trường làm việc 
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để làm gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 

Alniacik và Alniacik (2012).  

4.7.6 Sự ảnh hưởng tích cực của môi trường làm việc đối với việc phát triển 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Theo kết quả phân tích, NC cũng đồng thời xác nhận tác động tích cực của môi 

trường làm việc đến việc PTNNL của DN du lịch. Hệ số tác động của mối quan hệ giữa 

hai nhân tố này đạt 0,155 (P-value=0,001<0,005). Nghĩa là khi các chuyên gia đánh giá 

nhân tố này tăng lên 1 điểm thì mức độ ảnh hưởng của nó đến phát triển nguồn nhân lực 

của các doanh nghiệp du lịch tăng thêm 0,155 điểm. Điều này cho thấy giả thuyết H6 

được chấp nhận. Kết quả từ những NC trước cũng cho thấy về mối quan hệ tích cực này 

và đa số khẳng định rằng: “Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp không chỉ 

nâng cao khả năng lao động của từng cá nhân, thể hiện ở chất lượng lao động mà phải 

phát triển và hoàn thiện môi trường làm việc” (Vahdat và ctg, 2012; Okoye và cộng sự, 

2013; Nguyễn Thanh Vũ, 2015; Nguyễn Phan Thu Hằng, 2017)…Trong đó nghiên cứu 

của Nguyễn Thanh Vũ (2015) cho thấy mức độ tác động của nhân tố này đến phát triển 

nguồn nhân lực doanh nghiệp may là 0,230 và nghiên cứu của Nguyễn Phan Thu Hằng 

(2017) đối với Tập đoàn dầu khí Việt Nam là 0,150. Sở dĩ có sự khác biệt này là do đặc 

thù ngành nghề và bối cảnh của các nghiên cứu khác nhau nên mức độ đánh giá cũng 

khác nhau. 

4.7.7 Sự ảnh hưởng tích cực của chính sách đãi ngộ đối với thương hiệu nhà 

tuyển dụng 

Theo kết quả phân tích, chính sách đãi ngộ có tác động tích cực và cùng chiều 

đến phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch với hệ số tác động là 0,325 

(P-value=0,000 < 0,05). Điều này có nghĩa là giả thuyết H7 được chấp nhận. Đồng thời, 

tác động này cũng cho thấy: “chính sách đãi ngộ và thương hiệu nhà tuyển dụng có liên 

quan tích cực và có ý nghĩa thống kê”. Đây là mức tác động trực tiếp mạnh, thể hiện độ 

nhạy cảm cao trong việc gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua chính sách đãi 

ngộ. Kết quả nghiên cứu thể hiện sự phù hợp với bối cảnh lý thuyết cũng như thực tế, 

phù hợp với các nghiên cứu của Hillebrandt và Ivens (2011), Alniacik và Alniacik 

(2012), Uma và Metilda (2012), Mai Thanh Lan và cộng sự (2020)…Trong đó, nghiên 

cứu của Mai Thanh Lan và cộng sự (2020) cho thấy mức độ tác động của nhân tố này 

đến thương hiệu nhà tuyển dụng đạt 0,478. Điều này cho thấy, chính sách đãi ngộ luôn 



123 
 

được các nhà nghiên cứu đánh giá cao trong việc gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng. 

4.7.8 Sự ảnh hưởng tích cực của chính sách đãi ngộ đối với việc phát triển 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Thông qua kiểm định cho thấy kết quả nghiên cứu định lượng giống với kết quả 

nghiên cứu định tính và đồng thời cũng cho thấy ảnh hưởng tích cực của chính sách đãi 

ngộ đối với việc PTNNL của những DN du lịch. Hệ số ảnh hưởng của mối quan hệ giữa 

hai nhân tố này đạt 0,147(P-value = 0,012<0,05). Nghĩa là khi các chuyên gia đánh giá 

nhân tố này tăng lên 1 điểm thì mức độ ảnh hưởng của nó đến phát triển nguồn nhân lực 

của các doanh nghiệp du lịch tăng thêm 0,147 điểm. Điều này cho thấy giả thuyết H8 

được chấp nhận. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy điều này phù hợp với các nghiên 

cứu trước (Weiss và ctg, 1967; Smith và ctg, 1969; Vahdat và ctg, 2012; Đỗ Phú Trần 

Tình và ctg,    2012; Nguyễn Thanh Vũ, 2015; Nguyễn Phan Thu Hằng, 2017)…Đối với 

nghiên cứu của Nguyễn Phan Thu Hằng (2017) thì mức độ tác động của nhân tố này đến 

phát triển NNL là -0.167. Ở nghiên cứu này, chính sách đãi ngộ lại có tác động trực tiếp 

nghịch biến đến phát triển nguồn nhân lực, điều này có thể thấy rằng: “chính sách đãi 

ngộ trong nghiên cứu này chưa thực sự có tác dụng động viên người lao động cũng như 

hiệu quả làm việc của cá nhân và doanh nghiệp”. Trong khi đó, nhân tố lương thưởng 

và phúc lợi doanh nghiệp trong nghiên cứu của Nguyễn Thanh Vũ (2015) thì mức độ 

tác động đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may là 0,324. Điều này cho thấy 

“chính sách đãi ngộ rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp nhằm tạo động lực làm việc 

cho người lao động và qua đó góp phần đạt mục tiêu chung của doanh nghiệp”. Muốn 

vậy thì các doanh nghiệp phải thường xuyên đổi mới trong chính sách đãi ngộ nhằm tạo 

nên sự đột phá để giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh một cách trực 

tiếp, đồng thời có thể đem lại lợi ích gián tiếp như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

cũng như giúp người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.  

4.7.9 Sự ảnh hưởng tích cực của thương hiệu nhà tuyển dụng đối với việc 

phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Theo kết quả phân tích, thương hiệu nhà tuyển dụng có tác động tích cực và cùng 

chiều đến PTNNL của các DN du lịch với hệ số tác động là 0,137 (P-value=0,034 < 

0,05). Nghĩa là khi các chuyên gia đánh giá nhân tố này tăng lên 1 điểm thì mức độ ảnh 

hưởng của nó đến PTNNL của các doanh nghiệp du lịch tăng thêm 0,137 điểm”. Điều 
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này có nghĩa là giả thuyết H9 được chấp nhận. Đồng thời, tác động này cũng cho thấy: 

“Thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực có liên quan tích cực và có 

ý nghĩa thống kê”. Kết quả nghiên cứu thể hiện sự phù hợp với bối cảnh lý thuyết cũng 

như thực tế, phù hợp với nghiên cứu Kucherov và cộng sự (2012), Khan và ctg (2021). 

Tham chiếu đến lý thuyết về sự phụ thuộc các nguồn lực: “Theo lý thuyết này thì 

do các nguồn lực trong xã hội là có hạn và để hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền 

vững thì các nguồn lực xã hội sẽ được ưu tiên cho những doanh nghiệp có danh tiếng và 

uy tín trên thị trường”. Đối chiếu với kết quả của nghiên cứu này thì những doanh nghiệp 

du lịch nào có thương hiệu nổi tiếng, có uy tín càng cao thì càng dễ thu hút nhân sự tiềm 

năng đến với doanh nghiệp. 

4.7.10 Sự khác biệt về mối tác động của các biến trong mô hình giữa các 

doanh nghiệp có số năm hoạt động khác nhau 

Theo kết quả phân tích cấu trúc đa nhóm, có sự khác biệt về mô hình đánh giá 

ảnh hưởng của thực tiễn quản trị NNL trong các doanh nghiệp du lịch đến thương hiệu 

nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực giữa các đáp viên có số năm hoạt động của 

doanh nghiệp khách nhau, cụ thể sự khác biệt của các nhóm như sau: 

- Trong 04 nhóm, chỉ có nhóm từ 10 đến dưới 15 năm có quan tâm đến thương 

hiệu nhà tuyển dụng thông qua công tác đào tạo và phát triển nghề nghiệp. 

- Tất cả các nhóm đều quan tâm đến thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua chính 

sách đãi ngộ, đặc biệt trong đó có nhóm dưới 5 năm có mức quan tâm cao nhất là 0.412 

và thấp nhất là nhóm từ 10 đến dưới 15 năm với mức quan tâm là 0.264. 

- Trong 4 nhóm, chỉ có nhóm từ 10 đến dưới 15 năm có quan tâm đến thương 

hiệu nhà tuyển dụng thông môi trường làm việc. 

- Tất cả các nhóm đều quan tâm đến thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua tuyển 

dụng và lựa chọn nhân sự, đặc biệt trong đó có nhóm từ 5 đến dưới 10 năm có mức quan 

tâm cao nhất là 0.413 và thấp nhất là nhóm dưới 5 năm với mức quan tâm là 0.309. 

- Trong 4 nhóm, chỉ có nhóm dưới 5 năm và nhóm từ 15 năm trở lên có quan tâm 

đến PTNNL thông qua đào tạo và phát triển nghề nghiệp, trong đó nhóm dưới 5 năm có 

mức quan tâm nhiều hơn là 0.334.  

- Trong 4 nhóm, chỉ có nhóm từ 5 đến dưới 10 năm có quan tâm đến PTNNL 

thông qua tuyển dụng và lựa chọn nhân sự. 

- Trong 4 nhóm, chỉ có nhóm dưới 5 năm có quan tâm đến PTNNL thông qua 
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chính sách đãi ngộ. 

- Trong 4 nhóm, chỉ có nhóm dưới 5 năm và nhóm từ 15 năm trở lên có quan tâm 

đến PTNNL thông qua môi trường làm việc, trong đó nhóm dưới 5 năm có mức quan 

tâm nhiều hơn là 0.283. 

- Trong 4 nhóm, chỉ có nhóm từ 15 năm trở lên có quan tâm đến PTNNL thông 

qua thương hiệu nhà tuyển dụng. 

Hệ số R bình phương (R2) ở mức 0.584 của nhóm từ 10 đến dưới 15 năm là cao 

nhất so với các nhóm còn lại đối với những nhân tố tác động vào thương hiệu nhà tuyển 

dụng. 

Hệ số R bình phương ở mức 0.502 của nhóm từ 15 năm trở lên là cao nhất so với 

các nhóm còn lại đối với các nhân tố tác động vào PTNNL.  

4.7.11 Sự khác biệt về mối tác động của các biến trong mô hình giữa các đáp 

viên có giới tính khác nhau 

Theo kết quả phân tích cấu trúc đa nhóm, có sự khác biệt về mô hình đánh giá 

ảnh hưởng của thực tiễn quản trị NNL trong các doanh nghiệp du lịch đến thương hiệu 

nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực giữa các đáp viên có giới tính khác nhau, 

cụ thể có sự khác biệt của các nhóm như sau: 

- Chỉ có nhóm Nam quan tâm đến thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua đào tạo 

và phát triển nghề nghiệp. 

- Cả nhóm Nam và Nữ đều quan tâm đến thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua 

chính sách đãi ngộ, trong đó nhóm Nữ quan tâm nhiều hơn ở mức 0.388. 

- Cả nhóm Nam và Nữ đều quan tâm đến thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua 

tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, trong đó nhóm Nam quan tâm nhiều hơn ở mức 0.390. 

- Chỉ có nhóm Nam quan tâm đến thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua môi 

trường làm việc. 

- Cả nhóm Nam và Nữ đều quan tâm đến PTNNL thông qua đào tạo và phát triển 

nghề nghiệp, trong đó nhóm Nữ quan tâm nhiều hơn ở mức 0.172. 

- Chỉ có nhóm Nam quan tâm đến PTNNL thông qua tuyển dụng và lựa chọn 

nhân sự. 

- Chỉ có nhóm Nam quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực thông qua chính sách 

đãi ngộ. 

- Chỉ có nhóm Nữ quan tâm đến PTNNL thông qua môi trường làm việc và 
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thương hiệu nhà tuyển dụng. 

Với nhóm Nam, Hệ số R bình phương (R2) của biến THNTD khá cao ở mức 

0.549, trong khi đó với nhóm Nữ thì giá trị này chỉ là 0.481. Trong khi đó, Hệ số R bình 

phương của biến PTNNL ở nhóm Nữ lại khá cao ở mức 0.338, trong khi đó với nhóm 

Nam thì giá trị này chỉ là 0.307.  

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 

Trong chương 4, nghiên cứu đã thể hiện kết quả của giai đoạn nghiên cứu định 

lượng chính thức bao gồm kiểm định thang đo, phân tích EFA, phân tích CFA, phân tích 

SEM để kiểm định mô hình nghiên cứu chính thức. Trước khi thực hiện các kiểm định, 

nghiên cứu cũng đã mô tả tổng quan mẫu khảo sát thông qua các thống kê mô tả. 

Thông qua kiểm định thang đo chính thức bằng cách sử dụng công cụ Cronbach’s 

Alpa, EFA, CFA rõ ràng các thành phần thang đo đều phù hợp, đáng tin cậy, đạt giá trị 

phân biệt và hội tụ. 

Phân tích CFA và SEM cho thấy các giả thuyết nghiên cứu về mối quan hệ giữa 

các nhân tố đều được chấp nhận. Như vậy, mô hình nghiên cứu được xây dựng với 9 giả 

thuyết, sau khi kiểm định tất cả các giả thuyết đều được chấp nhận. Chương 4 cũng đánh 

giá sự khác biệt giữa các nhóm có số năm hoạt động khác nhau và sự khác biệt giữa các 

nhóm giới tính về thực tiễn QTNNL ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng và 

PTNNL của các doanh nghiệp du lịch. Kết quả kiểm định giả thuyết và kiểm định sự 

khác biệt là cơ sở cho việc xây dựng các hàm ý quản trị trong chương 5. 
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CHƯƠNG 5 

 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

 

Giới thiệu 

Luận án được tiến hành để trả lời câu hỏi nghiên cứu có quan hệ đến những nhân 

tố ảnh hưởng vào PTNNL của những DN du lịch bằng phương pháp NC định tính và 

định lượng. Qua đó, đề xuất các hàm ý quản trị nhằm giúp cho các DN du lịch cải thiện 

kết quả hoạt động kinh doanh qua việc PTNNL. Chương này sẽ đưa ra các kết luận 

nghiên cứu và trọng tâm là hàm ý quản trị. Ngoài ra, tác giả cũng nêu ra những hạn chế, 

tồn tại và các hướng nghiên cứu tiếp theo. 

5.1 KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU 

5.1.1 Kết quả thực hiện các mục tiêu nghiên cứu của luận án 

Thông qua việc khảo lược lý thuyết nền và các khái niệm NC, luận án đã xây 

dựng mô hình lý thuyết về những nhân tố tác động vào phát triển NNL của doanh nghiệp 

du lịch tại TP.HCM. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp NC định tính và định lượng 

để kiểm định mô hình lý thuyết và sử dụng hình thức thảo luận trực tiếp với chuyên gia 

để xác định mô hình, giả thuyết nghiên cứu. Đồng thời sử dụng hình thức thảo luận 

nhóm để phát triển, hiệu chỉnh thang đo, kết quả có 6 thang đo với 31 biến quan sát. Các 

thang đo đạt yêu cầu nhờ vào nghiên cứu định lượng sơ bộ và thông qua nghiên cứu 

định lượng chính thức, nghiên cứu có thể kết luận mô hình ước lượng phù hợp với dữ 

liệu thị trường. 

Kế tiếp, mô hình cấu trúc được phân tích và đánh giá để kiểm định 09 giả thuyết 

NC và kết quả chấp nhận cả 09 giả thuyết. Song song đó, NC cho thấy: “Tuyển dụng và 

lựa chọn nhân sư, đào tạo và phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc, chính sách 

đãi ngộ, thương hiệu nhà tuyển dụng có tác động đến phát triển nguồn nhân lực của các 

doanh nghiệp du lịch”. Cụ thể như sau: 

Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự có tác động trực tiếp (βtrực tiếp = 0.179) và gián 

tiếp (βgián tiếp = 0.052) thông qua biến trung gian là thương hiệu nhà tuyển dụng và tạo 

ra tác động tổng đến phát triển nguồn nhân lực là 0,231(βtổng = 0.231). Đồng thời, tuyển 

dụng và lựa chọn nhân sự có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp góp phần nâng cao thương 

hiệu nhà tuyển dụng.  
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Đào tạo và phát triển nghề nghiệp có tác động trực tiếp (βtrực tiếp = 0.147) và 

gián tiếp (βgián tiếp = 0.019) thông qua biến trung gian là thương hiệu nhà tuyển dụng 

và tạo ra tác động tổng đến phát triển NNL là 0,166 (βtổng = 0.166). Đồng thời, đào tạo 

và phát triển nghề nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp góp phần nâng cao thương 

hiệu nhà tuyển dụng. 

Môi trường làm việc có tác động trực tiếp (βtrực tiếp = 0.155) và gián tiếp (βgián 

tiếp = 0.012) thông qua biến trung gian là thương hiệu nhà tuyển dụng và tạo ra tác động 

tổng đến phát triển NNL là 0,167 (βtổng = 0.167). Đồng thời, môi trường làm việc có 

tác động trực tiếp, gián tiếp góp phần nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng. 

Chính sách đãi ngộ có tác động trực tiếp (βtrực tiếp = 0.147) và gián tiếp (βgián 

tiếp = 0.045) thông qua biến trung gian là thương hiệu nhà tuyển dụng và tạo ra tác động 

tổng đến phát triển NNL là 0,192 (βtổng = 0.192). Đồng thời, chính sách đãi ngộ có tác 

động trực tiếp, gián tiếp góp phần nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng. 

Thương hiệu nhà tuyển dụng có tác động trực tiếp đến phát triển NNL doanh 

nghiệp du lịch (βtrực tiếp = 0.137). 

Qua phân tích trên rõ ràng thương hiệu nhà tuyển dụng có tác động và góp phần 

gia tăng phát triển NNL cho doanh nghiệp du lịch. 

Nói chung, thông qua việc kiểm định mô hình cấu trúc, luận án đã kiểm định được 

mức độ tác động của tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, đào tạo và phát triển nghề nghiệp, 

chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc đến phát triển NNL, cũng như kiểm định mức 

độ tác động trung gian của thương hiệu nhà tuyển dụng đến mối quan hệ giữa các biến 

độc lập và biến phụ thuộc, đây là quan hệ trung gian một phần.  

Dựa trên những kết quả NC phân tích trên, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản 

trị nhằm: “Tăng cường đầu tư vào việc tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, đào tạo và phát 

triển nghề nghiệp, môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ, gia tăng thương hiệu nhà 

tuyển dụng để góp phần nâng cao công tác phát triển NNL cho doanh nghiệp du lịch”. 

Nội dung này được trình bày ở mục 5.2.  

5.1.2 Kết quả nghiên cứu 

Kết quả NC tập trung làm rõ hai nội dung về mô hình đo lường và nội dung về 

mô hình lý thuyết. 

5.1.2.2 Mô hình đo lường 

Sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá để đánh giá sơ bộ 
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thang đo chính thức. Sau phân tích, tất cả các thang đo đều đạt giá trị hội tụ và giá trị 

phân biệt, do đó chúng được đưa vào sử dụng trong việc thực hiện các nghiên cứu tiếp 

theo. 

5.1.2.2 Mô hình lý thuyết 

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình lý thuyết phù hợp với dữ liệu thị trường. 

Nghiên cứu đã lập luận và đưa ra 9 giả thuyết, cả 9 giả thuyết đều được chấp nhận và có 

ý nghĩa. 

Mô hình lý thuyết về “Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, đào tạo và phát triển nghề 

nghiệp, môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ, thương hiệu nhà tuyển dụng và phát 

triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch đã được bổ sung vào danh mục các 

nghiên cứu”. Những nghiên cứu tiếp theo có thể tham khảo mô hình này áp dụng trong 

các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động khác nhau, việc triển khai áp dụng mang tính đổi 

mới, sáng tạo sẽ thúc đẩy việc PTNNL khác nhau. 

5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 

Căn cứ theo kết quả đạt được ở trên, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị đối với 

doanh nghiệp nhằm góp phần làm gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng và đồng thời 

giúp phát triển NNL cho doanh nghiệp du lịch. Cụ thể, các hàm ý quản trị được đề xuất 

trong nghiên cứu này như sau: 

5.2.1 Hàm ý dựa trên kết quả kiểm định giả thuyết về tác động của tuyển 

dụng và lựa chọn nhân sự đến phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp du lịch 

Căn cứ kết quả chấp nhận giả thuyết: “Tác động của tuyển dụng và lựa chọn nhân 

sự đến mức độ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp du lịch (giả thuyết H1) cho 

thấy, nhân tố này có tác động cùng chiều, tích cực và làm gia tăng việc phát triển nguồn 

nhân lực cho doanh nghiệp du lịch”. Kết quả này cho thấy các DN du lịch cần quan tâm 

đầu tư hệ thống tuyển dụng riêng đảm bảo theo hướng khoa học và dựa vào các phẩm 

chất, đạo đức, kỹ năng cá nhân để thực hiện công việc tuyển dụng và lựa chọn. Theo đó, 

trong việc xây dựng hệ thống tuyển dụng riêng của doanh nghiệp ngoài việc đảm bảo 

khung cơ bản theo quy định, cần tính đến những yếu tố đặc thù của doanh nghiệp, những 

tiêu chuẩn, điều kiện về năng lực, tính cách phát triển phù hợp, những yếu tố kỳ vọng 

trong xây dựng NNL chất lượng cao. Theo đó, hệ thống tuyển dụng riêng của doanh 

nghiệp cũng phải đặt trong tình hình, bối cảnh hội nhập quốc tế đang diễn biến nhanh  

như hiện nay, các xu thế phát triển kinh tế mới như kinh tế số, chuyển đổi số…đòi hỏi 
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doanh nghiệp phải luôn thích nghi, bắt kịp các xu thế để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn 

công việc. Ngoài ra, để thực hiện tốt việc thu hút và tuyển dụng lao động thì doanh 

nghiệp cần chú trọng gìn giữ và phát huy các nhân tố nội tại, đó là văn hóa doanh nghiệp, 

giá trị cốt lõi, sứ mạng, tầm nhìn của DN; từ đó xây dựng niềm tin, tạo động lực phấn 

đấu cho người lao động. 

Kết quả cũng cho thấy, để thực hiện tốt công việc tuyển dụng và lựa chọn nhân 

sự thì doanh nghiệp cần quan tâm và thực hiện các tiêu chí sau: 

* Ưu tiên dành nguồn lực thích đáng cho việc tìm kiếm các cá nhân phù hợp cho 

các vị trí tuyển dụng.  

* Tiêu chuẩn để lựa chọn ứng viên phải đảm bảo tính công bằng và khách quan. 

* Cần dựa vào nguồn lực khác nhau, chẳng hạn như internet, các cơ quan chuyên 

môn hoặc chuyên gia nguồn nhân lực hoặc sử dụng các chiến lược khác nhau để tìm 

kiếm các ứng viên tiềm năng. 

* Cố gắng tuyển dụng và lựa chọn những cá nhân có khả năng tư duy, sáng tạo. 

* Các nhà quản lý phải tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển dụng và lựa chọn 

nhân sự nhằm xác định kiến thức, kỹ năng và thái độ của các ứng viên. 

5.2.2 Hàm ý dựa trên kết quả kiểm định giả thuyết về tác động của tuyển 

dụng và lựa chọn nhân sự đến thương hiệu nhà tuyển dụng 

Căn cứ kết quả đánh giá giả thuyết về tác động của tuyển dụng và lựa chọn nhân 

sự đến thương hiệu nhà tuyển dụng (giả thuyết H2) cho thấy: “Nhân tố này tác động 

mạnh, cùng chiều đến thương hiệu nhà tuyển dụng với mức độ 0,377”. Kết quả này giúp 

tác giả đưa ra các hàm ý quản trị đối với doanh nghiệp như sau: 

* Các doanh nghiệp muốn đạt được mục tiêu gia tăng thương hiệu ngày càng 

mạnh thì cần quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân sự. 

Trong quá trình tuyển dụng phải thực sự công bằng, khách quan để lựa chọn được đúng 

vị trí cần tuyển dụng và phải chọn được người có năng lực thực sự, có đạo đức để có thể 

đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của doanh nghiệp. 

* Tổ chức các chương trình tài trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 

có thành tích tốt trong học tập. Bên cạnh đó, cũng cần tổ chức các buổi giao lưu với 

khoa du lịch, trường đại học như: Hội thảo giữa doanh nghiệp du lịch và nhà trường; 

Tọa đàm trao đổi với sinh viên về các kỹ năng thực tế trong ngành du lịch, tài trợ các 

suất thực tập thực tế cho sinh viên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tuyển chọn các 
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sinh viên giỏi từ những chương trình tài năng trong các trường đại học, cao đẳng cũng 

là một giải pháp tốt trong tuyển dụng người lao động đạt chất lượng cao. 

5.2.3 Hàm ý dựa trên kết quả kiểm định giả thuyết về tác động của đào tạo 

và phát triển nghề nghiệp đến phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp du lịch 

Căn cứ vào việc đánh giá giả thuyết về tác động của đào tạo và phát triển nghề 

nghiệp đến PTNNL cho doanh nghiệp du lịch (giả thuyết H3) cho thấy, nhân tố này có 

tác động tích cực, trực tiếp và làm gia tăng việc phát triển NNL cho doanh nghiệp du 

lịch với mức độ 0,147. Kết quả này cho thấy, mỗi doanh nghiệp du lịch đều có những 

đặc điểm riêng cũng như hệ thống vận hành nội bộ khác nhau nên khi một NLĐ dù là 

sinh viên mới ra trường hay những người làm việc lâu năm thì ít nhiều cũng cần sự đào 

tạo từ DN để có thể thực hiện tốt công việc của mình. Việc đào tạo này có thể được thực 

hiện trực tiếp bởi chính người quản lý phòng ban, bộ phận đó hoặc được phân công cho 

một NLĐ lành nghề. Việc đào tạo cũng rất cần thiết khi doanh nghiệp có sự thay đổi về 

hệ thống quản lý phần mềm hoặc khi DN đưa ra các sản phẩm, dịch vụ mới. Do đó, các 

doanh nghiệp cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến chương trình đào tạo và đào tạo 

không chỉ tập trung vào đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn phải chú ý đào tạo cả về 

những kỹ năng quản lý, giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề, quản lý thời 

gian,…Điều này không chỉ giúp người lao động hoàn thành tốt công việc được giao mà 

còn giúp họ có thêm những kiến thức cần thiết cho sự phát triển, thăng tiến của bản thân. 

Đa số NLĐ trong quá trình làm việc đều mong muốn mình được thăng tiến hoặc ít nhất 

là được nâng cao năng lực làm việc của mình sau một thời gian nhất định.  

Cũng theo kết quả, để thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nghề nghiệp 

cho người lao động thì doanh nghiệp cần thực hiện các tiêu chí sau:  

* Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác đào tạo và phát triển nghề 

nghiệp của doanh nghiệp sao cho ngày càng hiệu quả hơn. 

* Hỗ trợ về thời gian và chi phí học tập nâng cao tay nghề theo từng vị trí công 

việc. Đặc biệt nên chú ý đến đào tạo nghề tại chỗ cho người lao động. 

* Định hướng và đào tạo các kỹ năng cần thiết cho từng vị trí công việc.  

* Tạo điều kiện cho những cá nhân có năng lực và nỗ lực trong công việc có nhiều 

cơ hội để thăng tiến. Khi có một vị trí quản lý trống hay mới trong doanh nghiệp cần ưu 

tiên xem xét những người đã cống hiến hơn là tuyển dụng mới từ bên ngoài. 
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* Cần phải xây dựng chính sách đề bạt, thăng tiến cụ thể, nêu rõ các chỉ tiêu, các 

tiêu chuẩn cần thiết cho sự thăng tiến để người lao động có hướng phấn đấu. 

5.2.4 Hàm ý dựa trên kết quả kiểm định giả thuyết về tác động của đào tạo 

và phát triển nghề nghiệp đến thương hiệu nhà tuyển dụng 

Căn cứ kết quả kiểm định giả thuyết về tác động của đào tạo và phát triển nghề 

nghiệp đến thương hiệu nhà tuyển dụng (giả thuyết H4) cho thấy: “nhân tố có tác động 

cùng chiều, tích cực đến thương hiệu nhà tuyển dụng với mức độ 0,144”. Kết quả này 

cũng giúp tác giả đưa ra hàm ý đối với DN là muốn nâng cao thương hiệu nhà tuyển 

dụng cần tổ chức nhiều hoạt động đào tạo và phát triển nghề nghiệp, cụ thể như sau: 

* Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới cho 

người lao động để giúp họ có thể áp dụng vào các kỹ thuật mới trong công ty. Chẳng 

hạn, hiện nay các DN DL đang chuyển hướng qua ứng dụng du lịch thông minh, chuyển 

đổi số thì vấn đề đào tạo là hết sức quan trọng đối với người lao động để giúp họ thích 

ứng nhanh với công việc. 

* Doanh nghiệp có thể tổ chức các buổi hội thảo theo chuyên đề, đào tạo nhóm, 

bộ phận để giúp người lao động có cơ hội chia sẻ, trao đổi những kiến thức của họ với 

đồng nghiệp, điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn của người lao động 

trong toàn doanh nghiệp. 

* Các nhà quản lý cần hỗ trợ người lao động, giao việc phù hợp giúp họ có cơ hội 

phát huy hết khả năng và ngày càng tiến bộ hơn trong công việc. Bên cạnh đó, nhà quản 

lý cũng cần đánh giá, công nhận và khích lệ người lao động kịp thời. Doanh nghiệp cũng 

cần có chính sách thăng tiến rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện cho các nhân viên có năng 

lực có được cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong doanh nghiệp.  

5.2.5 Hàm ý dựa trên kết quả kiểm định giả thuyết về tác động của môi 

trường làm việc đến thương hiệu nhà tuyển dụng 

Căn cứ kết quả đánh giá giả thuyết về tác động của môi trường làm việc đến 

thương hiệu nhà tuyển dụng (giả thuyết H5) cho thấy, môi trường làm việc có tác động 

tích cực đến thương hiệu nhà tuyển dụng với mức độ 0,091. Mối quan hệ này được đánh 

giá chưa cao nhưng đây cũng là yếu tố quan trọng đối với thương hiệu nhà tuyển dụng. 

Kết quả này cũng giúp tác giả đưa ra hàm ý đối với DN là muốn nâng cao thương hiệu 

nhà tuyển dụng cần phải đầu tư nhiều hơn cho môi trường làm việc, cụ thể như sau: 
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* Lãnh đạo cần tạo ra một môi trường làm việc tích cực, từ sự hiểu biết rõ ràng 

về vai trò và trách nhiệm của người lao động đến sự cân bằng giữa công việc với cuộc 

sống. 

* Trong thực hiện công việc cần trao quyền, tôn trọng sự chủ động của người lao 

động, cũng như các công nhận thành tích. 

* Nhà quản lý cần tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ và thoải mái; mối quan 

hệ đồng nghiệp tốt và bầu không khí vui tươi. Bên cạnh đó cũng cần cung cấp một môi 

trường làm việc thú vị và tận dụng sự sáng tạo của người lao động để tạo ra các sản 

phẩm và dịch vụ chất lượng. 

5.2.6 Hàm ý dựa trên kết quả kiểm định giả thuyết về tác động của môi 

trường làm việc đến phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp du lịch 

Căn cứ vào kết quả kiểm định giả thuyết về: “Tác động của môi trường làm việc 

đến phát triển NNL cho doanh nghiệp du lịch (giả thuyết H6)” cho thấy nhân tố này có 

tác động tích cực đến PTNNL cho doanh nghiệp du lịch với mức độ là 0,155. Kết quả 

nghiên cứu này giúp tác giả đưa ra hàm ý đối với DN đó là: các doanh nghiệp muốn đạt 

được mục tiêu gia tăng mức độ phát triển NNL thì cần phải chú trọng đầu tư một môi 

trường/điều kiện làm việc (an toàn, sạch sẽ, tiện nghi...) để NLĐ phát huy tối đa năng 

lực, đưa ra nhiều sáng kiến giúp doanh nghiệp làm ăn hiệu quả trong điều kiện cạnh 

tranh ngày càng gay gắt.    

Do đó, đối với các doanh nghiệp du lịch để cải thiện và gia tăng việc phát triển 

nguồn nhân lực thì các nhà quản lý cần thực hiện một số tiêu chí sau: 

* Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và tạo ra môi trường làm việc thông thoáng, đảm 

bảo an toàn và thoải mái trong quá trình làm việc. 

* Sắp xếp thời gian làm việc sao cho thích hợp với NLĐ vì hoạt động của ngành 

du lịch mang tính đặc thù nên thời gian làm việc không giống như những ngành nghề 

khác. 

* Trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để người lao động làm việc; cần 

kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị để tránh trường hợp máy móc bị hư hỏng 

đột xuất trong quá trình làm việc, thời gian sửa lâu làm gián đoạn công việc. 
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* Tận dụng một số khoảng trống trong doanh nghiệp làm thư viện, khu vực thư 

giãn hoặc phòng chơi thể thao như bóng bàn…Để người lao động giải trí, vận động sau 

những giờ làm việc căng thẳng.  

5.2.7 Hàm ý dựa trên kết quả kiểm định giả thuyết về tác động của chính 

sách đãi ngộ đến thương hiệu nhà tuyển dụng 

Căn cứ kết quả kiểm định giả thuyết về: “Tác động của chính sách đãi ngộ đến 

thương hiệu nhà tuyển dụng (giả thuyết H7)” cho thấy, nhân tố này có ảnh hưởng mạnh 

và tích cực đến thương hiệu nhà tuyển dụng với mức độ 0,325. Kết quả này giúp tác giả 

đưa ra hàm ý đối với DN là muốn nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng cần sử dụng 

hiệu quả các chính sách đãi ngộ, cụ thể như sau: 

* Tiền lương luôn luôn là hình thức đãi ngộ được người lao động quan tâm nhiều 

nhất. Điều này cho thấy, mức lương cơ bản hấp dẫn phải đảm bảo trên mức lương trung 

bình của toàn ngành du lịch, lương nên áp dụng theo thâm niên làm việc nhằm khuyến 

khích NLĐ gắn bó lâu dài với công ty, lương theo vị trí chức danh và cấp bậc để tạo 

động lực cho người lao động phấn đấu lên vị trí cao hơn hoặc luân chuyển qua các vị trí 

phù hợp trong doanh nghiệp.  

* Ngoài lương, doanh nghiệp phải có các khoản thưởng vào các dịp lễ tết, thưởng 

theo hiệu quả công việc, theo doanh thu bộ phận, theo vị trí chuyên môn hoặc thưởng vì 

có những sáng kiến đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp để nhằm khuyến khích, động 

viên người lao động làm việc hết mình. 

* Việc tạo động cơ khuyến khích không nên áp dụng cho các nhà quản trị cấp cao 

mà nên mở rộng tới tất cả các nhà quản trị và cả người lao động. Điều này sẽ kích thích 

tất cả mọi người trong doanh nghiệp cùng nỗ lực để đạt được mục tiêu của tổ chức và 

giúp thương hiệu nhà tuyển dụng ngày càng tạo được uy tín, tiếng vang trên thương 

trường. 

* Hệ thống khen thưởng phải được quản trị một cách cẩn thận, tỉ mỉ và không 

thiên vị. Điều này thực sự rất quan trọng vì nếu đánh giá đúng sẽ tạo nên sự tin tưởng, 

phấn khởi cho người lao động và nếu đánh giá không chính xác thì có thể tạo nên sự bất 

mãn, bất bình làm ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu nhà tuyển dụng.   

* Những động cơ khích lệ phải được xây dựng nhằm thúc đẩy việc hoàn thành 

các mục tiêu hoạt động được nêu trong kế hoạch. 
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* Ngoài các đãi ngộ nhân sự bằng chính sách tài chính thì doanh nghiệp cũng nên 

chú ý hoàn thiện các chính sách đãi ngộ phi tài chính để tạo thêm động lực cho người 

lao động. 

5.2.8 Hàm ý dựa trên kết quả kiểm định giả thuyết về tác động của chính 

sách đãi ngộ đến phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp du lịch 

Căn cứ vào kết quả kiểm định giả thuyết về: “Tác động của chính sách đãi ngộ 

đến phát triển NNL cho doanh nghiệp du lịch (giả thuyết H8)” cho thấy, chính sách đãi 

ngộ có tác động tích cực đến phát triển NNL cho doanh nghiệp du lịch với mức độ là 

0,147. Kết quả NC này giúp tác giả đưa ra hàm ý đối với DN đó là, các doanh nghiệp 

muốn đạt được mục tiêu gia tăng mức độ PTNNL thì cần phải phát huy hơn nữa đối với 

chính sách đãi ngộ trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ để họ có 

thể hoàn thành tốt công việc được giao và qua đó hoàn thành các mục tiêu của doanh 

nghiệp. Cụ thể các nhà quản lý cần chú trọng thực hiện một số nội dung sau: 

* Đánh giá đúng và khách quan về mức độ hoàn thành công việc hoặc vượt mức 

các chỉ tiêu được giao để có chế độ đãi ngộ hợp lý theo khối lượng công việc đã hoàn 

thành. Hình thức đãi ngộ có thể bằng tuyên dương trước tập thể và phần quà bằng vật 

chất để mang tính chất động viên kịp thời. Bên cạnh đó, có thể xét nâng lương trước hạn 

cho người lao động hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh nghiệp giao để tạo động lực 

và kích thích các nhân viên khác cùng phấn đấu. 

* Tìm mọi cách chăm lo tốt cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, đảm bảo cho 

người lao động có tinh thần làm việc tốt, yên tâm công tác và hoàn thành công việc được 

giao.  

* Chính sách đãi ngộ phải rõ ràng, minh bạch để tạo sự tin tưởng và khích lệ 

người lao động làm việc, thúc đẩy sự gắn bó lâu dài của họ với doanh nghiệp và tạo sự 

gắn kết trong tập thể. 

Tóm lại, Đối với chính sách này thì người quản trị doanh nghiệp đồng thời là chủ 

doanh nghiệp cần có sự nhạy bén, cách thức quản lý ở tầm cao trong lao động, khen 

thưởng - kỷ luật kịp thời nhằm nâng cao ý thức cho người lao động để đưa doanh nghiệp 

ngày càng phát triển và cũng giúp duy trì sự PTNNL bền vững. 
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5.2.9 Hàm ý dựa trên kết quả kiểm định giả thuyết về tác động của thương 

hiệu nhà tuyển dụng đến phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp du lịch  

Căn cứ theo đánh giá giả thuyết về: “Tác động của thương hiệu nhà tuyển dụng 

đến phát triển NNL cho doanh nghiệp du lịch (giả thuyết H9)” cho thấy, mức độ thương 

hiệu nhà tuyển dụng có tác động tích cực đến phát triển NNL của các doanh nghiệp du 

lịch. Dựa theo kết quả này, tác giả gợi ý với doanh nghiệp đó là: “các doanh nghiệp 

muốn đạt được mục tiêu trong việc phát triển NNL thì trước hết phải xây dựng thương 

hiệu nhà tuyển dụng ngày càng có uy tín và danh tiếng trên thị trường”. Thật vậy, thương 

hiệu nhà tuyển dụng là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng rất lớn trong việc thu hút người 

lao động đến xin việc và ảnh hưởng tới chất lượng công tác tuyển dụng. Bởi tên tuổi của 

nhà tuyển dụng là tài sản quý giá, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các ứng 

viên tiềm năng và đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí tuyển dụng. Thực tế cho thấy, 

các doanh nghiệp có tên tuổi khi đăng quảng cáo tuyển dụng thì số lượng đơn xin việc 

của các ứng viên có chất lượng cao sẽ cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp bình 

thường khác. Bên cạnh doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu nhà tuyển dụng 

hấp dẫn để thu hút nhân viên tiềm năng thì cần phải quan tâm đến nhân viên hiện hữu 

bằng việc giữ chân họ lâu dài với doanh nghiệp để có thể duy trì, phát triển nguồn nhân 

lực cho doanh nghiệp. Đây chính là thực hiện lời cam kết trước đây với họ và thực hiện 

điều này bằng cách:  

* Nhà tuyển dụng phải chứng tỏ nơi đây chính là nơi làm việc an toàn, thú vị; nơi 

bố trí sử dụng lao động một cách khoa học và sáng tạo, nơi đánh giá hiệu quả công việc 

của nhân viên công bằng và khách quan; nơi tổ chức sản xuất hàng hóa và dịch vụ chất 

lượng cao và có tính sáng tạo thì nhân viên sẽ cảm thấy hạnh phúc và càng muốn gắn 

bó lâu dài với doanh nghiệp.  

* Trong quá trình hoạt động, nhà tuyển dụng nên quan tâm đến công tác đào tạo 

và phát triển nghề nghiệp của cá nhân. Nhân viên được đánh giá từ các cấp quản lý, họ 

muốn thấy được lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, họ cảm thấy tự tin về bản thân, họ 

luôn xem thành công của nhà tuyển dụng chính là sự thành công của bản thân mình. 

* Nhà tuyển dụng phải trả một mức lương cho nhân viên trên mức trung bình của 

xã hội, có những chính sách khen thưởng kịp thời, phải đảm bảo việc làm ổn định, phải 

có các chế độ bảo hiểm cho nhân viên. 
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* Nhà tuyển dụng phải là nhà quản lý tuyệt vời, luôn tạo niềm tin và ngưỡng mộ 

cho nhân viên. Nhà tuyển dụng phải tạo cho nhân viên nơi làm việc tốt nhất, không có 

nơi nào có thể sánh bằng và tạo cho họ một lý lịch tốt nhất khi làm việc ở nơi này. 

5.2.10 Hàm ý về sự khác biệt mối tác động của các nhân tố trong mô hình 

giữa các doanh nghiệp có số năm hoạt động khác nhau 

Căn cứ kết quả đánh giá sự khác biệt giữa 4 nhóm có số năm hoạt động khác nhau 

mà các nhà quản trị sẽ có các chính sách khác nhau, cụ thể như sau: 

* Đối với cả 4 nhóm đều quan tâm đến thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua 

chính sách đãi ngộ, các nhà quản trị cần phải kiểm tra mức độ cảm nhận của từng nhóm 

để có hướng điều chỉnh cho phù hợp, chẳng hạn dựa trên nhóm có số năm hoạt động 

dưới 5 năm có mức độ cảm nhận cao nhất để đưa ra chính sách đãi ngộ cho 3 nhóm còn 

lại hoặc các nhà quản trị cần làm một bảng khảo sát lấy ý kiến  đối với 3 nhóm còn lại 

để nắm rõ tình hình và từ đó dung hòa để đưa ra chính sách đãi ngộ sao cho 4 nhóm đều 

cảm nhân như nhau thì mới có thể gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng. 

* Đối với cả 4 nhóm đều quan tâm đến thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua 

tuyển dụng và lựa chọn nhân sư, các nhà quản trị cần phải kiểm tra mức độ cảm nhận 

của từng nhóm để có hướng điều chỉnh cho phù hợp, có thể dựa trên nhóm từ 5 đến dưới 

10 năm có mức độ cảm nhận cao nhất để đưa ra chính sách tuyển dụng và lựa chọn nhân 

sự cho 3 nhóm còn lại để các nhóm đều có mức độ cảm nhận như nhau thì mới gia tăng 

thương hiệu nhà tuyển dụng.   

* Đối với nhóm có số năm hoạt động dưới 5 năm và nhóm từ 15 năm trở lên quan 

tâm đến phát triển NNL thông qua đào tạo và phát triển, các nhà quản trị cần phải kiểm 

tra mức độ cảm nhận của hai nhóm để có hướng điều chỉnh cho phù hợp, chẳng hạn có 

thể dựa trên nhóm có số năm hoạt động dưới 5 năm có mức độ cảm nhận cao nhất để 

đưa ra chính sách đãi ngộ cho các nhóm còn lại hoặc các nhà quản trị có thể làm một 

bảng khảo sát lấy ý kiến đối với 3 nhóm còn lại để từ đó đưa ra chính sách đào tạo và 

phát triển nghề nghiệp sao cho 4 nhóm đều cảm nhân như nhau thì mới gia tăng PTNNL 

của các DN du lịch. 

* Đối với nhóm có số năm hoạt động từ 5 đến 10 năm và nhóm từ 10 đến 15 năm 

quan tâm đến phát triển NNL thông qua tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, trường hợp 

này nhóm có số năm hoạt động từ 5 đến dưới 10 năm có mức độ cảm nhận cao hơn. Do 

đó, các nhà quản trị có thể dựa vào nhóm từ 5 đến dưới 10 năm để đưa ra chính sách 
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tuyển dụng và lựa chọn nhân sự cho các nhóm còn lại nhằm gia tăng PTNNL cho doanh 

nghiệp. 

* Đối với nhóm có số năm hoạt động dưới 5 năm và nhóm từ 15 năm trở lên quan 

tâm đến phát triển NNL thông qua môi trường làm việc, trong trường hợp này nhóm có 

số năm hoạt động dưới 5 năm có mức độ cảm nhận cao hơn nhóm từ 15 năm trở lên. Do 

đó, các nhà quản trị có thể dựa vào nhóm dưới 5 năm để thay đổi môi trường làm việc 

sao cho phù hợp với các nhóm còn lại nhằm gia tăng phát triển NNL cho doanh nghiệp. 

* Đối với nhóm có số năm hoạt động từ 10 đến dưới 15 năm quan tâm đến thương 

hiệu nhà tuyển dụng thông qua đào tạo và phát triển, các nhà quản trị có thể dựa vào 

nhóm từ 10 đến dưới 15 năm để thay đổi chính sách đào tạo và phát triển nghề nghiệp 

sao cho phù hợp với các nhóm còn lại nhằm gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng. 

* Đối với nhóm có số năm hoạt động từ 10 đến dưới 15 năm quan tâm đến thương 

hiệu nhà tuyển dụng thông qua môi trường làm việc, các nhà quản trị có thể dựa vào 

nhóm từ 10 đến dưới 15 năm để cải thiện môi trường làm việc sao cho phù hợp với các 

nhóm còn lại nhằm gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng. 

* Đối với nhóm có số năm hoạt động dưới 5 năm quan tâm đến phát triển NNL 

thông qua chính sách đãi ngộ, các nhà quản trị có thể dựa vào nhóm này để thay đổi 

chính sách đãi ngộ sao cho phù hợp với các nhóm còn lại nhằm gia tăng phát triển NNL 

cho doanh nghiệp du lịch. 

* Đối với nhóm có số năm hoạt động từ 15 năm trở lên quan tâm đến phát triển 

NNL thông qua thương hiệu nhà tuyển dụng, các nhà quản trị có thể dựa vào nhóm này 

để nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng sao cho phù hợp với các nhóm còn lại nhằm 

gia tăng phát triển NNL cho doanh nghiệp du lịch. 

5.2.11 Hàm ý về sự khác biệt mối tác động các biến trong mô hình giữa các 

đáp viên có giới tính khác nhau 

Căn cứ kết quả đánh giá sự khác biệt giữa các đáp viên có giới tính khác nhau mà 

nhà quản trị sẽ có các chính sách khác nhau, cụ thể như sau: 

* Chỉ có nhóm Nam có chú ý đến thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua đào tạo 

và phát triển nghề nghiệp, trong khi nhóm Nữ thì không. Điều này cho thấy các nhà 

quản trị phải tìm hiểu lý do vì sao và có thể dựa vào cảm nhận của nhóm Nam để đưa ra 

những chính sách thích hợp để làm tăng thương hiệu nhà tuyển dụng. 
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* Cả hai nhóm Nam và Nữ đều lưu tâm đến thương hiệu nhà tuyển dụng thông 

qua chính sách đãi ngộ, tuy nhiên mức độ quan tâm của nhóm Nữ nhiều hơn nhóm Nam. 

Các nhà quản trị cần tìm hiểu về sự khác nhau này để có hướng điều chỉnh chính sách 

đãi ngộ sao cho cả nam và nữ đều có cảm nhận nhận như nhau. 

* Cả hai nhóm Nam và Nữ đều lưu tâm đến thương hiệu nhà tuyển dụng thông 

qua tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, tuy nhiên mức độ quan tâm của nhóm Nam nhiều 

hơn nhóm Nữ. Các nhà quản trị cần tìm hiểu về sự khác nhau này hoặc dựa vào sự mức 

độ cảm nhận của nhóm Nam để có chính sách phù hợp cho nhóm Nữ. 

* Chỉ có nhóm Nam lưu tâm đến thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua môi 

trường làm việc, trong khi nhóm Nữ thì không. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị cần có 

chính sách phù hợp để cải thiện môi trường làm việc nhằm giúp cho  nhóm nữ có thể 

cảm nhận như nhóm Nam để nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng. 

* Cả hai nhóm Nam và Nữ đều quan tâm đến PTNNL thông qua đào tạo và phát 

triển nghề nghiệp, tuy nhiên mức độ quan tâm của nhóm Nữ nhiều hơn nhóm Nam. Điều 

này đòi hỏi các nhà quản trị cần tìm hiểu nguyên nhân về sự khác nhau này hoặc dựa 

vào sự mức độ cảm nhận của nhóm Nữ để có chính sách phù hợp cho nhóm Nam. 

* Chỉ có nhóm Nam quan tâm đến phát triển NNL thông qua tuyển dụng và lựa 

chọn nhân sự, trong khi nhóm Nữ thì không. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị cần tìm 

hiểu nguyên nhân vì sao nhóm Nữ lại quan tâm không nhiều đến vấn đề này để có chính 

sách phù hợp cho nhóm Nữ. 

* Chỉ có nhóm Nam quan tâm đến phát triển NNL thông qua chính sách đãi ngộ, 

trong khi nhóm Nữ thì không. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị cần tìm hiểu nguyên 

nhân vì sao nhóm Nữ lại quan tâm không nhiều đến vấn đề này để có chính sách đãi ngộ 

phù hợp cho nhóm Nữ. 

* Chỉ có nhóm Nữ quan tâm đến phát triển NNL thông qua môi trường làm việc, 

trong khi nhóm Nam thì không. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị cần có chính sách cải 

thiện môi trường làm việc để phù hợp hơn với nhóm Nữ. 

* Chỉ có nhóm Nữ quan tâm đến phát triển NNL thông qua thương hiệu nhà tuyển 

dụng, trong khi nhóm Nam thì không. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị cần tìm hiểu 

nguyên nhân vì sao có sự khác biệt này và cần có những chính sách phù hợp cho nhóm 

Nam trong việc nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng để PTNNL cho doanh nghiệp. 
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5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP 

THEO 

5.3.1 Hạn chế của nghiên cứu 

Mặc dù luận án đã chấp nhận các giả thuyết, đóng góp mới cho NC, nhưng cũng 

còn những một số tồn tại nhất định như sau: 

Một là, hạn chế về phương pháp lấy mẫu: Tuy nghiên cứu đã thực hiện lấy mẫu 

khảo sát với quy mô lớn nhất có thể, nhưng phương pháp lấy mẫu được sử dụng trong 

NC này là phương pháp phi xác suất (phương pháp thuận tiện), bản chất của phương 

pháp này phần nào ảnh hưởng đến tính đại diện của mẫu, khiến kết quả nghiên cứu chưa 

thể hiện sự bao quát. Nghiên cứu trong tương lai có thể tiến hành kiểm định lại mô hình 

nghiên cứu với phương pháp lấy mẫu xác suất. 

Hai là, phạm vi NC còn khá hạn chế, nghiên cứu chỉ tập trung vào các doanh 

nghiệp du lịch tại TP.HCM nên khả năng ứng dụng cho các DN du lịch ở các vùng miền 

khác chưa cao. 

Ba là, NC chỉ phân tích bốn nhân tố tác động trực tiếp và gián tiếp bị chi phối bởi 

trung gian thương hiệu nhà tuyển dụng đến PTNNL của các DN du lịch tại TP.HCM. 

Bên cạnh đó có thể còn những nhân tố khác ảnh hưởng đến PTNNL doanh nghiệp du 

lịch mà tác giả chưa nghiên cứu. 

5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo 

Đề tài còn nhiều điều đặt ra chưa được xử lý toàn diện và cần có những NC khác 

trong tương lai thông qua các NC chuyên sâu trên diện rộng với cỡ mẫu lớn hơn nhằm 

đo lường chính xác hơn mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến PTNNL của các DN du 

lịch. Bên cạnh đó, NC cũng có thể được mở rộng theo hướng nghiên cứu tác động của 

các nhân tố PTNNL doanh nghiệp đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Hoặc nghiên 

cứu cũng có thể sử dụng nhân tố xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng làm biến điều 

tiết cho mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.  

TÓM TẮT CHƯƠNG 5 

Chương này đã mô tả những kết luận của NC. Đặc biệt, dựa vào kết quả NC, 

chương 5 đã đề xuất những hàm ý quản trị nhằm PTNNL của các doanh nghiệp du lịch 

thông qua tác động trực tiếp và gián tiếp của bốn nhân tố. Đây là phần nội dung được 

tập trung trình bày một cách cụ thể và đầy đủ nhất, giải quyết mục tiêu chính của luận 

án. Chương 5 cũng đề cập đến những hạn chế của luận án, từ đó đề xuất những hướng 
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nghiên cứu kế thừa và phát triển nhằm lấp đầy những hạn chế cũng như giải quyết những 

vấn đề mà nghiên cứu chưa thực hiện được.  
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 01: Danh sách phỏng vấn chuyên gia 

Tác giả đã tiến hành phỏng vấn với 6 chuyên gia, đại diện doanh nghiệp (gọi tắt là 

chuyên gia) để khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến PTNNL của các doanh nghiệp du 

lịch tại TP.HCM. Danh sách các chuyên gia tham gia phỏng vấn được trình bày theo 

bảng dưới đây: 

 Stt Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ 

1 Nguyễn Thị Ánh Hoa Sở Du lịch TP.HCM Giám đốc 

2 Nguyễn Minh Trí Sở Du lịch TP.HCM Chánh văn phòng 

3 Hoàng Tâm Hòa 
Tổng Công ty Du lịch 

Bến Thành Group 
Tổng Giám Đốc 

4 Trần Thị Ngọc Lý 
Công ty TNHH Lữ Hành 

VietCharm 
Giám Đốc 

5 Phan Đình Huệ 
Công ty DV Du Lịch 

Vòng Tròn Việt 
Giám đốc 

6 Nguyễn Trần Hoàng Phương 
Công ty Golden Smile 

Travel 

Chủ tịch HĐQT/ 

Tổng Giám Đốc 

Những người tham gia trả lời phỏng vấn trên đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực 

du lịch. Một trong số họ đang là người giữ vị trí cao trong ngành du lịch và những nhà 

quản lý doanh nghiệp đã công tác lâu năm trong ngành du lịch tại TP.HCM nên rất quan 

tâm đến nghiên cứu này. Như vậy, tất cả các thành viên trên đều đáp ứng đủ điều kiện 

là chuyên gia để tác giả tham khảo ý kiến cho nghiên cứu này. 
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Phụ lục 02: Dàn bài phỏng vấn chuyên gia – Nghiên cứu định tính 

A. Phần giới thiệu 

Xin chào Quý Anh/Chị; 

Hiện tại tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Trường hợp các doanh 

nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM”. Cuộc phỏng vấn này có ý nghĩa rất quan trọng 

trong việc tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn 

nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM. Kính mong Quý Anh/Chị 

dành chút thời gian để cùng trao đổi, thảo luận, góp ý giúp tôi về vấn đề này. Tôi xin 

cam đoan các kết quả trả lời của Anh/Chị cũng như những thông tin mà Anh/Chị cung 

cấp sẽ được bảo mật và chỉ được phục vụ cho công tác nghiên cứu của đề tài, hoàn toàn 

không phục vụ cho mục đích nào khác. 

Mục đích cuộc phỏng vấn: nhằm khám phá, điều chỉnh bổ sung và khẳng định 

các nhân tố ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng và PTNNL của các doanh nghiệp 

du lịch trên địa bàn TP.HCM. 

Rất mong được sự cộng tác chân tình của Anh/Chị. Trân trọng cảm ơn! 

B. Chương trình phỏng vấn 

- Giới thiệu lý do, mục đích buổi phỏng vấn. 

- Giới thiệu nội dung buổi phỏng vấn. 

- Tiến hành phỏng vấn. 

- Tổng hợp ý kiến các chuyên gia và đại diện các doanh nghiệp du lịch tham dự. 

C. Nội dung phỏng vấn 

I. Xác định các thành phần của thực tiễn QTNNL ảnh hưởng đến thương 

hiệu nhà tuyển dụng và PTNNL các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM 

  Anh/Chị có thể cho biết thực tiễn QTNNL gồm những thành phần nào? Theo 

Quý Anh/Chị, những thành phần này có ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng và 

phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM hay không? 

Tại sao? 

Phần gợi ý các thành phần do tác giả đề xuất: 

1. Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự 

2. Đào tạo và phát triển nghề nghiệp 

3. Môi trường làm việc 
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4. Chính sách đãi ngộ 

…………………………………………………………………………………………... 

 Ngoài các thành phần trên, Quý Anh/Chị vui lòng cho ý kiến về thêm hoặc bỏ 

bớt các thành phần nào chưa phù hợp với thực tiễn PTNNL của các doanh nghiệp du 

lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

II. Xác định biến trung gian 

 Theo Anh/Chị “Thương hiệu nhà tuyển dụng” đóng vai trò là biến trung gian của 

các biến độc lập và PTNNL của các doanh nghiệp du lịch được không? 

 …………………………………………………………………………………… 

III. Xác định các các biến quan sát cho các nhân tố trong nghiên cứu 

1. Nhân tố tuyển dụng và lựa chọn nhân sự 

Theo Quý Anh/Chị thì dựa vào yếu tố nào sau đây có thể biết được “Tuyển dụng 

và lựa chọn nhân sự” có ảnh hưởng đến PTNNL của các doanh nghiệp du lịch? 

- Doanh nghiệp dành nguồn lực đáng kể để tìm kiếm các cá nhân phù hợp cho 

các vị trí tuyển dụng. 

- Tìm kiếm những cá nhân phù hợp cho các vị trí tuyển dụng là một quá trình 

khách quan và công bằng. 

- Nhiều nguồn lực khác nhau, chẳng hạn như internet, các cơ quan chuyên môn 

hoặc chuyên gia nguồn nhân lực được sử dụng để tìm kiếm các ứng viên tiềm 

năng. 

- Doanh nghiệp đang cố gắng thu hút những người có khả năng tư duy sáng tạo.  

- Doanh nghiệp sử dụng các chiến lược khác nhau để thu hút các cá nhân tài năng. 

- Các nhà quản lý trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhằm 

xác định Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ. 

…………………………………………………………………………………… 

 Theo ý kiến của Anh/Chị thì còn những yếu tố nào khác có thể biết “Tuyển dụng 

và lựa chọn nhân sự ” có ảnh hưởng đến PTNNL doanh nghiệp? 

2. Đào tạo và phát triển nghề nghiệp 

Theo Quý Anh/Chị thì dựa vào yếu tố nào sau đây có thể biết được “Đào tạo và 

phát triển nghề nghiệp” có ảnh hưởng đến phát triển NNL của các doanh nghiệp du lịch? 

- Người lao động được tạo cơ hội đào tạo và phát triển thường xuyên. 

- Các nhu cầu đào tạo thường xuyên được phân tích và các kế hoạch đào tạo tiếp 
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theo sẽ được các cơ quan chức năng sửa đổi. 

- Các chương trình đào tạo liên tục được cải tiến sau khi đánh giá tác động của 

việc đào tạo. 

- Có các chương trình đào tạo định hướng chính thức để nâng cao nhận thức về 

chất lượng và phát triển kỹ năng trong tổ chức. 

- Những nỗ lực rõ ràng đã được thực hiện để đào tạo những người kế nhiệm 

tiềm năng cho vai trò tương lai của họ trong tổ chức. 

- Các chương trình đào tạo được thực hiện cho người lao động về tất cả các khía 

cạnh của chất lượng. 

…………………………………………………………………………………… 

 Theo ý kiến của Anh/Chị thì còn những yếu tố nào khác có thể biết “Đào tạo và 

phát triển nghề nghiệp” có ảnh hưởng đến PTNNL doanh nghiệp? 

3. Nhân tố môi trường làm việc 

Theo Quý Anh/Chị thì dựa vào yếu tố nào sau đây có thể biết được “Môi trường 

làm việc” có ảnh hưởng đến PTNNL của các doanh nghiệp du lịch? 

- Nơi làm việc đảm bảo sự an toàn và người lao động đối xử thân thiên, hợp tác. 

- Thời gian làm việc tại doanh nghiệp phù hợp, linh hoạt. 

- Người lao động có đầy đủ các trang bị thiết bị cần thiết để làm việc. 

- Lãnh đạo có tác phong lịch sự, hòa nhã. 

- Người lao động được tôn trọng và tin cậy trong công việc. 

  …………………………………………………………………………………… 

 Theo ý kiến của Anh/Chị thì còn những yếu tố nào khác có thể biết “Môi trường 

làm việc ” có ảnh hưởng đến PTNNL doanh nghiệp? 

4. Chính sách đãi ngộ 

Theo Quý Anh/Chị thì dựa vào yếu tố nào sau đây có thể biết được “Chính sách 

đãi ngộ” có ảnh hưởng đến PTNNL của các doanh nghiệp du lịch? 

- Sự hiện diện của hệ thống trả thưởng hấp dẫn. 

- Chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp khuyến khích hiệu quả thực hiện công 

việc tốt hơn. 

- Chế độ đãi ngộ và các khoản phụ cấp liên quan phù hợp với xu hướng thị 

trường hiện nay. 

- Kết quả thực hiện công việc là yếu tố quyết định thiết yếu trong việc xác định 
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các yếu tố kích thích và khen thưởng. 

- Việc trả thưởng liên quan đến các mục tiêu và mục đích của tổ chức. 

- Hệ thống trả thưởng của tổ chức được kết nối chặt chẽ với kết quả tài chính 

của nó. 

…………………………………………………………………………………… 

 Theo ý kiến của Anh/Chị thì còn những yếu tố nào khác có thể biết “Chính sách 

đãi ngộ ” có ảnh hưởng đến PTNNL doanh nghiệp? 

5. Nhân tố thương hiệu nhà tuyển dụng 

Theo Quý Anh/Chị thì dựa vào yếu tố nào sau đây có thể biết được “Thương hiệu 

nhà tuyển dụng” là biến trung gian của mối quan hệ giữa tuyển dụng và lựa chọn nhân 

sự; Đào tạo và phát triển nghề nghiệp; Môi trường làm việc; Chính sách đãi ngộ với 

PTNNL của các doanh nghiệp du lịch? 

- Doanh nghiệp được luôn mọi người đánh giá cao và khen ngợi. 

- Doanh nghiệp được biết đến như một công ty có uy tín, chất lượng. 

- Doanh nghiệp có doanh tiếng tốt trong việc tuyển dụng. 

- Doanh nghiệp có nhiều tiềm năng phát triển trong giai đoạn sắp tới. 

 …………………………………………………………………………………… 

Theo ý kiến của Anh/Chị thì còn những yếu tố nào khác không? 

 6.  Nhân tố phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch 

Theo Quý Anh/Chị “Phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch” 

gồm những thành phần nào sau đây? 

- Sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực luôn phù hợp với 

kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch. 

- Mức độ cải thiện trình độ nghề nghiệp sau các chương trình đào tạo và phát 

triển tại doanh nghiệp du lịch. 

- Mức độ cải thiện hiệu quả làm việc của người lao động sau các chương trình 

đào tạo, phát triển và đãi ngộ tại doanh nghiệp du lịch. 

- Doanh nghiệp du lịch chắc chắn rằng đội ngũ người lao động có trình độ, 

chuyên môn phù hợp để đáp ứng các kế hoạch. 

- Nhìn chung, PTNNL đã đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Phụ lục 03: Kết quả phỏng vấn chuyên gia 

Phần 1: Kết quả phỏng vấn về thành phần của thực tiễn QTNNL ảnh hưởng đến 

thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển NNL của các doanh nghiệp du lịch trên 

địa bàn TP.HCM.  

 Tuy ở những mức độ khác nhau, nhưng những nhân tố được tác giả đề xuất đều 

được các chuyên gia đánh giá cao về mức độ ảnh hưởng của nó đến thương hiệu nhà 

tuyển dụng và PTNNL của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, kết 

quả phỏng vấn chuyên gia thống nhất 4 nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và thông qua trung 

gian thương hiệu nhà tuyển dụng đến phát triển NNL của các doanh nghiệp du lịch như 

sau: 

- Nhân tố tuyển dụng và lựa chọn nhân sự: Đây là nhân tố được các chuyên 

gia đặc biệt quan tâm về mức độ ảnh hưởng của nó đến thương hiệu nhà tuyển dụng và 

PTNNL của các doanh nghiệp du lịch. Tại sao các chuyên gia lại quan tâm đến nhân tố 

này vì đây là nhân tố quan trọng trong việc ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

và các doanh nghiệp du lịch muốn hoạt động tốt hay không tùy thuộc rất nhiều vào nhân 

tố này. Các chuyên gia cho rằng: “để có thể tuyển chọn được đúng người, đúng việc đầu 

tiên doanh nghiệp cần phải dựa vào kế hoạch kinh doanh và thực trạng sử dụng người 

lao động trong doanh nghiệp nhằm xác định được những công việc, vị trí nào cần tuyển 

thêm người. Tiến hành phân tích công việc sẽ cho biết doanh nghiệp cần tuyển thêm bao 

nhiêu người và yêu cầu tiêu chuẩn đặt ra đối với các ứng viên như thế nào? Việc áp dụng 

những kỹ năng tuyển dụng như trắc nghiệm và phỏng vấn trực tiếp sẽ giúp doanh nghiệp 

chọn được các ứng cử viên tốt nhất cho vị trí cần tuyển dụng”. Việc tuyển chọn được 

những ứng viên tài năng sẽ giúp gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng và PTNNL cho 

các doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM.   

- Nhân tố đào tạo và phát triển nghề nghiệp: Theo các chuyên gia thì “đào tạo 

và phát triển nghề nghiệp là yếu tố then chốt có tác động trực tiếp đến thương hiệu nhà 

tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp dưới góc độ nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực một cách toàn diện. Đào tạo là việc chú trọng trong việc nâng cao 

năng lực cho người lao động, đảm bảo cho người lao động trong doanh nghiệp du lịch 

có các kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao. Còn 
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phát triển là việc tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội thăng tiến trong công việc”. 

Các chuyên gia cho rằng: “nếu doanh nghiệp thực hiện càng tốt việc đào tạo và phát 

triển nghề nghiệp cho người lao động thì sẽ làm gia tăng thương hiệu nhà tuyển dụng và 

phát triển nguồn nhân lực”.  

- Nhân tố môi trường làm việc: Các chuyên gia cho rằng “môi trường làm việc 

là nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn 

nhân lực của các doanh nghiệp du lịch”. Bởi vì môi trường làm việc phản ảnh thực tế 

nơi làm việc của người lao động, nó bao gồm thời gian làm việc phù hợp, sự an toàn 

thoải mái, trang thiết bị cần thiết cho công việc, mọi người đối xử thân thiện và hợp tác, 

lãnh đạo có tác phong lịch sự và luôn sẵn sàng giúp đỡ người lao động. Môi trường làm 

việc càng tốt sẽ tạo điều kiện cho người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và 

thực hiện tốt công việc được giao, do đó nó ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng 

và PTNNL doanh nghiệp.  

- Nhân tố chính sách đãi ngộ: Các chuyên gia cho rằng “chính sách đãi ngộ là 

các hình thức thông qua lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi…luôn được xem là nhân tố 

quan trọng trong việc tạo động lực trong công việc cho người lao động. Một chế độ đãi 

ngộ tốt sẽ khiến người lao động hài lòng khi nó tương xứng với kết quả, công sức mà 

họ tạo ra cho doanh nghiệp và tạo được sự gắn kết trong tập thể. Chế độ đãi ngộ tốt sẽ 

là động lực quan trọng trong việc giữ chân và thu hút nguồn nhân lực cho doanh nghiệp”. 

Do đó, các chuyên gia khẳng định đây là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thương hiệu 

nhà tuyển dụng và PTNNL của doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM. 

Phần 2: Kết quả phỏng vấn chuyên gia về biến trung gian 

 Theo ý kiến của các chuyên gia đều cho rằng “Thương hiệu của nhà tuyển dụng” 

có thể được sử dụng để làm biến trung gian cho mối quan hệ giữa “tuyển dụng và lựa 

chọn nhân sự; Đào tạo và phát triển nghề nghiệp; Môi trường làm việc; Chính sách đãi 

ngộ và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp du lịch” trên địa bàn TP.HCM. 

Phần 3: Kết quả phỏng vấn chuyên gia về các biến quan sát 

 ❖ Thang đo các nhân tố của thực tiễn QTNNL ảnh hưởng đến thương 

hiệu nhà tuyển dụng và PTNNL của các doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM 
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- Thành phần tuyển dụng và lựa chọn nhân sự: Các chuyên gia thống nhất với 

cả 6 biến quan sát. Như vậy, thang đo tuyển dụng và lựa chọn nhân sự có tổng cộng là 

6 biến quan sát. 

- Thành phần đào tạo và phát triển nghề nghiệp: Các chuyên gia cơ bản thống 

nhất 6 biến quan sát do tác giả đề xuất và đồng thời đề nghị bổ sung thêm biến quan sát 

“Người lao động được tài trợ kinh phí cho các chương trình đào tạo về ngoại ngữ” cho 

phù hợp với nhu cầu thực tiễn vì đa số các vị trí của người lao động làm trong ngành du 

lịch đều yên cầu phải giao tiếp được ngoại ngữ, đặc biệt đối với hướng dẫn viên doanh 

nghiệp nên tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí được học thêm ngoại ngữ 2, đặc biệt là ngoại 

ngữ hiếm như tiếng Hàn, Đức, Tây Ban Nha…Như vậy, thang đo đào tạo và phát triển 

nghề nghiệp có tổng cộng là 7 biến quan sát. 

- Thành phần môi trường làm việc: Các chuyên gia cơ bản thống nhất với cả 5 

biến quan sát. Tuy nhiên, có một chuyên gia đề nghị nên xem lại biến quan sát “Người 

lao động được tôn trọng và tin cậy trong công việc” vì có thể nó bao hàm ở các biến 

quan sát ở trên và các chuyên gia còn lại thì đề nghị cứ giữ lại để kiểm tra. Vì vậy, tác 

giả vẫn quyết định giữ lại 5 biến quan sát. 

- Thành phần chính sách đãi ngộ: Các chuyên gia thống nhất với cả 6 biến quan 

sát. Tuy nhiên, có hai chuyên gia đề nghị xem xét lại biến quan sát “Chính sách đãi ngộ 

của doanh nghiệp khuyến khích hiệu quả thực hiện công việc tốt hơn” vì nội dung này 

nó có thể nằm trong các biến khác trong thang đo và các chuyên gia còn lại thì đề nghị 

giữ nguyên để khảo sát. Như vậy, thang đo tuyển dụng và lựa chọn nhân sự có tổng cộng 

là 6 biến quan sát. 

❖ Thang đo thương hiệu nhà tuyển dụng: Các chuyên gia thống nhất với cả 

4 biến quan sát theo đề xuất của tác giả. Như vậy, thang đo thương hiệu nhà tuyển dụng 

có tổng cộng là 4 biến quan sát. 

❖ Thang đo phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch: Các 

chuyên gia thống nhất với cả 5 biến quan sát theo đề xuất của tác giả. Như vậy, thang 

đo PTNNL của các doanh nghiệp du lịch có tổng cộng là 5 biến quan sát. 
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     Phụ lục 04: Danh sách thảo luận nhóm 

Tác giả đã tiến hành thảo luận nhóm với 9 đại diện doanh nghiệp để xác định và 

điều chỉnh biến quan sát cho phù hợp với bối cảnh và đặc thù các doanh nghiệp trong 

ngành du lịch tại Việt Nam. Danh sách tham gia thảo luận nhóm được trình bày theo 

bảng dưới đây: 

 Stt Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ 

1 Nguyễn Bá Dũng 
Công ty TNHH Du lịch 

TransViet 
Giám Đốc 

2 Nguyễn Ngọc An 
Công ty CP Lữ hành 

Fiditour 
Phó Tổng Giám Đốc 

3 Dư Ngọc Mộng Linh 
Công ty TNHH Du lịch 

Travel 24h 
Giám Đốc 

4 Đoàn Duy Phong 
Công ty Du lịch Hoa Sen 

Châu Á 
Giám Đốc 

5 Nguyễn Thị Thu Thảo Công ty Du lịch Toàn Việt Giám Đốc 

6 Nguyễn An Giang 
Công ty CP TMDL Du lịch 

Rồng Á Châu 
Giám Đốc 

7 Đỗ Văn Triển 
Công ty TNHH Du Lịch 

Chiêu Tour 
Giám Đốc 

8 Từ Quý Thành 
Công ty TNHH Du lịch Liên 

Bang 
Giám Đốc 

9 Lê Văn Dũ 
Công ty CP Du lịch Hương 

Nam Việt 
Giám Đốc 

Những người tham gia thảo luận nhóm ở trên đều làm việc lâu năm và có nhiều 

kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch. Họ đang là giữ những vị trí cao nhất trong các doanh 

nghiệp du lịch tại TP.HCM nên rất quan tâm đến nghiên cứu này. Như vậy, tất cả các 

thành viên trên đều đáp ứng đủ điều kiện tham gia thảo luận nhóm để tác giả tham khảo 

ý kiến cho nghiên cứu này. 
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Phụ lục 05: Dàn bài thảo luận nhóm 

Phần 1: Giới thiệu 

Xin chào Quý Anh/Chị, hiện tại tôi đang là nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh 

doanh của Trường Đại học Trà Vinh. Lời đầu tiên xin gởi lời cảm ơn đến các Anh/Chị 

đã dành chút thời gian quý báu để cùng góp ý, thảo luận các nội dung liên quan đến đề 

tài nghiên cứu của tôi. Tất cả các ý kiến góp ý của Anh/Chị sẽ đóng góp vào sự thành 

công của nghiên cứu này. Tôi xin cam đoan các câu trả lời của từng cá nhân cũng như 

những thông tin mà Anh/Chị cung cấp sẽ được giữ kín và chỉ nhằm phục vụ cho công 

tác nghiên cứu của đề tài. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị. 

Phần 2: Nội dung trao đổi 

I.  Mục tiêu của việc trao đổi nhằm đạt được nội dung chính sau: 

Góp ý cho thang đo sẽ được sử dụng trong khảo sát định lượng sơ bộ. Giúp tác 

giả chỉnh sửa cầu từ của thang đo các nhân tố dễ hiểu và phù hợp với đối tượng khảo 

sát. 

II. Tài liệu trong buổi trao đổi  

- Dàn bài trao đổi. 

- Cái khái niệm về các nhân tố nghiên cứu. 

- Các thang đo gốc đã được việt hóa và tổng hợp thang đo từ kết quả phỏng vấn 

chuyên gia. 
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Phụ lục 06: Kết quả thảo luận nhóm 

1. Thành phần tuyển dụng và lựa chọn nhân sự: Các doanh nghiệp tham gia thảo 

luận đều thống nhất với cả 6 biến quan sát do tác giả đề xuất và tổng hợp từ thảo luận 

chuyên gia. 

2. Thành phần đào tạo và phát triển nghề nghiệp: Các doanh nghiệp tham gia 

thảo luận đều thống nhất với cả 7 biến quan sát do tác giả đề xuất và tổng hợp từ thảo 

luận chuyên gia. Tuy nhiên, cần điều chỉnh một số ngữ nghĩa cho phù hợp với bối cảnh 

nghiên cứu như sau: 

- Biến quan sát “Các nhu cầu đào tạo thường xuyên được phân tích và các kế hoạch 

đào tạo tiếp theo sẽ được các cơ quan chức năng sửa đổi” cần tinh chỉnh lại là “Các nhu 

cầu đào tạo thường xuyên được phân tích và các kế hoạch đào tạo tiếp theo luôn được 

điều chỉnh cho phù hợp”.  

- Biến quan sát “Các chương trình đào tạo liên tục được cải tiến sau khi đánh giá tác 

động của việc đào tạo” cần điều chỉnh lại là “Các chương trình đào tạo liên tục được cải 

tiến sau khi đánh giá mức độ hiệu quả của nó”. 

- Biến quan sát “Có các chương trình đào tạo định hướng chính thức để nâng cao 

nhận thức về chất lượng và phát triển kỹ năng trong tổ chức” cần tinh chỉnh lại là “Doanh 

nghiệp có các chương trình đào tạo định hướng chính thức để nâng cao nhận thức và 

phát triển kỹ năng trong tổ chức”. 

- Biến quan sát “Những nỗ lực rõ ràng đã được thực hiện để đào tạo những người 

kế nhiệm tiềm năng cho vai trò tương lai của họ trong tổ chức” cần điều chỉnh lại là 

“Doanh nghiệp luôn tổ chức đào tạo, quy hoạch đội ngũ kế thừa trong tương lai”. 

3. Thành phần môi trường làm việc: Các doanh nghiệp tham gia thảo luận đều 

thống nhất với cả 5 biến quan sát do tác giả đề xuất và tổng hợp từ thảo luận chuyên gia. 

4. Thành phần chính sách đãi ngộ: Các doanh nghiệp tham gia thảo luận đều thống 

nhất với cả 6 biến quan sát do tác giả đề xuất và tổng hợp từ thảo luận chuyên gia. Tuy 

nhiên, cần điều chỉnh một số ngữ nghĩa cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu như sau: 

- Biến quan sát “Sự hiện diện của hệ thống trả thưởng hấp dẫn” cần điều chỉnh lại 

là “Doanh nghiệp áp dụng hệ thống đãi ngộ hấp dẫn và công bằng”. 
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- Biến quan sát “Chế độ đãi ngộ và các khoản phụ cấp liên quan phù hợp với xu 

hướng thị trường hiện nay” cần tinh chỉnh lại là “Chế độ đãi ngộ và các khoản phụ cấp 

liên quan phù hợp với xu hướng hiện tại”. 

- Biến quan sát “Kết quả thực hiện công việc là yếu tố quyết định thiết yếu trong 

việc xác định các yếu tố kích thích và khen thưởng” cần điều chỉnh lại là “Kết quả thực 

hiện công việc là điều quan trọng nhất để khen thưởng và động viên người lao động kịp 

thời”. 

- Biến quan sát “Việc trả thưởng liên quan đến các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức” 

cần tinh chỉnh lại là “Doanh nghiệp có chính sách đãi ngộ phù hợp với mục tiêu và mục 

đích của tổ chức”. 

- Biến quan sát “Hệ thống trả thưởng của tổ chức được kết nối chặt chẽ với kết quả 

tài chính của nó” cần điều chỉnh lại là “Hệ thống đãi ngộ của tổ chức luôn cân đối theo 

kết quả tài chính”. 

5. Thang đo thương hiệu nhà tuyển dụng: Các doanh nghiệp tham gia thảo luận 

đều thống nhất với cả 4 biến quan sát do tác giả đề xuất và tổng hợp từ thảo luận chuyên 

gia. 

6. Thang đo phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch: Các doanh 

nghiệp tham gia thảo luận đều thống nhất với cả 5 biến quan sát do tác giả đề xuất và 

tổng hợp từ thảo luận chuyên gia. 

Dựa vào việc thảo luận chuyên gia và thảo luận nhóm ở trên, bảng câu hỏi sơ bộ 

được thiết lập để tiến hành nghiên cứu sơ bộ. Mục đích của nghiên cứu sơ bộ là nhằm 

hoàn thiện những vấn đề chưa rõ, nhận diện các rủi ro và giúp tác giả hoàn thiện mô 

hình, bảng câu hỏi khảo sát trước khi đi vào phần nghiên cứu chính thức.  

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Phụ lục 07: Bảng khảo sát định lượng sơ bộ 

Xin chào Anh/Chị; 

Hiện tại tôi đang là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Trà Vinh. Tôi đang tiến hành 

nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 

của doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM”. 

Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến PTNNL của các doanh 

nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM. Tôi xin cam kết những thông tin mà Anh/Chị cung 

cấp và các kết quả trả lời của Anh/Chị đều được bảo mật và chỉ được phục vụ cho công 

tác nghiên cứu của đề tài, hoàn toàn không phục vụ cho mục đích nào khác. 

 Rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của Anh/Chị. Xin chân thành cảm ơn và 

cho phép tôi được gửi đến Anh/Chị lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. 

Phần 1: Thông tin chung về Anh/Chị   

❖ Giới tính:                  1. Nam    ☐ 2. Nữ          ☐ 

❖ Độ tuổi của Anh/Chị thuộc nhóm nào? 

     1. Dưới 30 tuổi    ☐       2. Từ 30 đến dưới 40 tuổi                 ☐ 

     3. Từ 40 đến dưới 50 tuổi          ☐       4. Từ 50 tuổi trở lên                         ☐ 

❖ Trình độ học vấn, chuyên môn: 

     1. Trung cấp             ☐       2. Cao đẳng                                  ☐ 

     3. Đại học                                   ☐       4. Sau đại học                                   ☐ 

❖ Loại hình doanh nghiệp của Anh/Chị: 

1. Doanh nghiệp nhà nước        ☐        2. Doanh nghiệp tư nhân   ☐ 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn☐        4. Công ty cổ phần                          ☐ 

❖ Thời gian thành lập doanh nghiệp của Anh/Chị: 

      1. Dưới 5 năm                           ☐        2. Từ 5 năm đến dưới 10 năm   ☐ 

3. Từ 10 năm đến dưới 15 năm ☐        4. Từ 15 năm trở lên                        ☐ 

❖ Quy mô của doanh nghiệp Anh/Chị đang làm: 

1. Dưới 10 người                       ☐        2. Từ 10 đến dưới 50 người   ☐ 

3. Từ 50 đến dưới 100 người     ☐        4. Từ 100 người trở lên                   ☐ 

 

 

 

 



14 
 

Phần 2: Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về các phát biểu dưới 

đây. 

“Anh/Chị vui lòng khoanh tròn con số tương ứng với lựa chọn của mình (1=Hoàn toàn 

không đồng ý ; 2= Không đồng ý ; 3 = Trung hòa, không ý kiến ; 4 = Đồng ý ; 5 = 

Hoàn toàn đồng ý) ” 
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Phụ lục 08: Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Phụ lục 8A: Kiểm định thanh đo bằng Cronbach’s Alpha nghiên cứu sơ bộ 

1. Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.897 6 

 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

TDLC1 16.24 15.071 .666 .887 

TDLC2 16.01 14.603 .709 .880 

TDLC3 15.98 14.648 .716 .879 

TDLC4 15.89 14.865 .735 .876 

TDLC5 15.76 14.826 .732 .877 

TDLC6 16.15 14.145 .768 .871 
 

2. Đào tạo và phát triển nghề nghiệp  

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.891 7 

 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

DTPT1 13.98 12.206 .715 .872 

DTPT2 13.98 12.427 .691 .874 

DTPT3 14.52 12.954 .619 .883 

DTPT4 14.55 12.723 .686 .875 

DTPT5 13.99 12.496 .723 .870 

DTPT6 13.80 12.907 .717 .872 

DTPT7 13.90 13.296 .667 .878 
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3. Môi trường làm việc 

Kiểm định lần 1: 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.767 5 

 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

MTLV1 10.54 5.869 .705 .661 

MTLV2 10.38 5.901 .685 .669 

MTLV3 10.41 5.938 .653 .681 

MTLV4 10.27 6.013 .663 .678 

MTLV5 10.23 9.154 .011 .860 

Kiểm định lần 2: 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.860 4 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

MTLV1 7.81 5.376 .722 .816 

MTLV2 7.65 5.328 .725 .814 

MTLV3 7.68 5.364 .692 .828 

MTLV4 7.54 5.487 .687 .830 

4. Chính sách đãi ngộ 

Kiểm định lần 1: 

Cronbach's Alpha N of Items 

.858 6 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

CSDN1 16.33 12.435 .740 .816 

CSDN2 15.95 17.402 .080 .911 

CDDN3 16.20 12.408 .752 .814 

CSDN4 16.14 11.874 .772 .809 

CSDN5 16.11 12.437 .772 .810 

CSDN6 15.86 12.430 .759 .812 

Kiểm định lần 2: 

Cronbach's Alpha N of Items 

.911 5 

 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

CSDN1 12.96 11.441 .766 .893 

CDDN3 12.84 11.539 .755 .895 

CSDN4 12.77 10.956 .787 .889 

CSDN5 12.75 11.517 .785 .889 

CSDN6 12.49 11.473 .778 .890 

5. Thương hiệu nhà tuyển dụng 

Cronbach's Alpha N of Items 

.846 4 

 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

THNTD1 9.89 4.789 .662 .814 

THNTD2 9.23 4.761 .656 .817 

THNTD3 9.20 4.439 .708 .795 

THNTD4 8.86 4.491 .709 .794 
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6. Phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch 

Cronbach's Alpha N of Items 

.908 5 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

PTNNL1 12.72 9.852 .769 .887 

PTNNL2 12.71 9.871 .759 .889 

PTNNL3 12.51 9.550 .761 .889 

PTNNL4 12.51 9.427 .807 .879 

PTNNL5 12.37 9.670 .742 .893 
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Phụ lục 8B: Phân tích nhân tố khám phá 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .878 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2493.119 

df 465 

Sig. 0.000 

 

Total Variance Explained 

Facto
r 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 

Loadingsa 

Total % of Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 

1 9.308 30.026 30.026 8.948 28.865 28.865 4.401 

2 4.217 13.603 43.629 3.799 12.254 41.119 6.597 

3 2.935 9.469 53.098 2.595 8.370 49.489 4.904 

4 2.103 6.785 59.884 1.734 5.593 55.082 6.804 

5 1.581 5.101 64.985 1.215 3.919 59.001 3.916 

6 1.382 4.459 69.444 1.015 3.275 62.276 5.492 

7 .820 2.645 72.089         

8 .705 2.275 74.364         

9 .620 1.998 76.363         

10 .595 1.919 78.282         

11 .541 1.747 80.028         

12 .514 1.658 81.687         

13 .498 1.608 83.295         

14 .464 1.496 84.790         

15 .414 1.337 86.127         

16 .405 1.308 87.435         

17 .398 1.284 88.719         

18 .386 1.246 89.965         

19 .350 1.129 91.094         

20 .329 1.060 92.154         

21 .314 1.013 93.167         

22 .287 .926 94.093         

23 .274 .885 94.978         

24 .261 .843 95.821         

25 .245 .790 96.611         

26 .211 .682 97.293         

27 .203 .656 97.949         

28 .178 .574 98.523         

29 .168 .540 99.064         

30 .149 .482 99.546         

31 .141 .454 100.000         

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Pattern Matrixa 

  

Factor 

1 2 3 4 5 6 

DTPT6 .809           

DTPT5 .792           

DTPT1 .768           

DTPT2 .727           

DTPT7 .726           

DTPT4 .707           

DTPT3 .611           

TDLC6   .839         

TDLC2   .808         

TDLC4   .776         

TDLC3   .713         

TDLC5   .695         

TDLC1   .665         

PTNNL4     .864       

PTNNL1     .835       

PTNNL3     .834       

PTNNL5     .782       

PTNNL2     .731       

CSDN4       .854     

CSDN5       .841     

CSDN1       .783     

CDDN3       .712     

CSDN6       .711     

MTLV1         .791   

MTLV4         .778   

MTLV2         .771   

MTLV3         .760   

THNTD3           .805 

THNTD2           .709 

THNTD4           .709 

THNTD1           .614 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 5 6 

1 1.000 .120 .141 .263 -.027 .219 

2 .120 1.000 .318 .605 .372 .547 

3 .141 .318 1.000 .395 .340 .291 

4 .263 .605 .395 1.000 .286 .580 

5 -.027 .372 .340 .286 1.000 .278 

6 .219 .547 .291 .580 .278 1.000 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.   
 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 
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Phụ lục 09: Bảng khảo sát định lượng chính thức 

Xin chào Anh/Chị; 

Hiện tại tôi đang là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Trà Vinh. Tôi đang tiến hành 

nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 

của doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM”. 

Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến PTNNL của các doanh 

nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM. Tôi xin cam kết những thông tin mà Anh/Chị cung 

cấp và các kết quả trả lời của Anh/Chị đều được bảo mật và chỉ được phục vụ cho công 

tác nghiên cứu của đề tài, hoàn toàn không phục vụ cho mục đích nào khác. 

 Rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của Anh/Chị. Xin chân thành cảm ơn và 

cho phép tôi được gửi đến Anh/Chị lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. 

Phần 1: Thông tin chung về Anh/Chị   

❖ Giới tính:                  1. Nam    ☐ 2. Nữ          ☐ 

❖ Độ tuổi của Anh/Chị thuộc nhóm nào? 

     1. Dưới 30 tuổi    ☐       2. Từ 30 đến dưới 40 tuổi                 ☐ 

     3. Từ 40 đến dưới 50 tuổi          ☐       4. Từ 50 tuổi trở lên                         ☐ 

❖ Trình độ học vấn, chuyên môn: 

     1. Trung cấp             ☐       2. Cao đẳng                                  ☐ 

     3. Đại học                                   ☐       4. Sau đại học                                   ☐ 

❖ Loại hình doanh nghiệp của Anh/Chị: 

1. Doanh nghiệp nhà nước        ☐        2. Doanh nghiệp tư nhân   ☐ 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn☐        4. Công ty cổ phần                          ☐ 

❖ Thời gian thành lập doanh nghiệp của Anh/Chị: 

      1. Dưới 5 năm                           ☐        2. Từ 5 năm đến dưới 10 năm   ☐ 

3. Từ 10 năm đến dưới 15 năm ☐        4. Từ 15 năm trở lên                        ☐ 

❖ Quy mô của doanh nghiệp Anh/Chị đang làm: 

1. Dưới 10 người                       ☐        2. Từ 10 đến dưới 50 người   ☐ 

3. Từ 50 đến dưới 100 người     ☐        4. Từ 100 người trở lên                   ☐ 
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Phần 2: Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về các phát biểu dưới 

đây. 

“Anh/Chị vui lòng khoanh tròn con số tương ứng với lựa chọn của mình (1=Hoàn toàn 

không đồng ý ; 2= Không đồng ý ; 3 = Trung hòa, không ý kiến ; 4 = Đồng ý ; 5 = 

Hoàn toàn đồng ý) ” 
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Phụ lục 10: Kết quả nghiên cứu định lượng chính thức 

Phụ lục 10A: Thống kê mô tả mẫu khảo sát 

❖Về giới tính  

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

1 Nam 281 52.3 52.3 52.3 

2 Nữ 256 47.7 47.7 100.0 

Total 537 100.0 100.0  

❖Về độ tuổi 

 Freq

uenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Dưới 30 tuổi 73 13.6 13.6 13.6 

2 Từ 30 đến dưới 40 tuổi 162 30.2 30.2 43.8 

3 Từ 40 đến dưới 50 tuổi 265 49.3 49.3 93.1 

4 Từ 50 tuổi trở lên 37 6.9 6.9 100.0 

Total 537 100.0 100.0  

 

❖Về trình độ học vấn  

 

 Frequency Perc

ent 

Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 Trung cấp 8 1.5 1.5 1.5 

2 Cao đẳng 69 12.8 12.8 14.3 

3 Đại học 428 79.7 79.7 94.0 

4 Sau đại học 32 6.0 6.0 100.0 

Total 537 
100.

0 
100.0 

 

 

❖Về loại hình doanh nghiệp  

 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Doanh nghiệp Nhà nước 9 1.7 1.7 1.7 

2 Doanh nghiệp tư nhân 152 28.3 28.3 30.0 

3 Công ty trách nhiệm hữu hạn 271 50.5 50.5 80.4 

4 Công ty cổ phần 105 19.6 19.6 100.0 

Total 537 100.0 100.0  
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❖Về Qui mô doanh nghiệp 

 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Dưới 10 người 183 34.1 34.1 34.1 

2 Từ 10 đến dưới 50 người 234 43.6 43.6 77.7 

3 Từ 50 đến dưới 100 người 89 16.6 16.6 94.2 

4 Từ 100 người trở lên 31 5.8 5.8 100.0 

Total 537 100.0 100.0  

❖Về Số năm hoạt động 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Dưới 5 năm 139 25.9 25.9 25.9 

2 Từ 5 đến dưới 10 năm 168 31.3 31.3 57.2 

3 Từ 10 đến dưới 15 năm 171 31.8 31.8 89.0 

4 Từ 15 năm trở lên 59 11.0 11.0 100.0 

Total 537 100.0 100.0  
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Phụ lục 10B: Kiểm định thanh đo bằng Cronbach’s Alpha nghiên cứu chính thức 

1. Nhân tố tuyển dụng và lựa chọn nhân sự 

Cronbach's Alpha N of Items 

.913 6 

 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

TDLC1 15.93 16.861 .763 .897 

TDLC2 15.81 16.546 .764 .897 

TDLC3 15.75 17.051 .757 .898 

TDLC4 15.64 17.164 .752 .898 

TDLC5 15.52 17.149 .739 .900 

TDLC6 15.89 16.981 .765 .897 

2. Nhân tố Đào tạo và phát triển nghề nghiệp 

Cronbach's Alpha N of Items 

.926 7 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

DTPT1 14.38 19.814 .779 .914 

DTPT2 14.40 19.935 .781 .913 

DTPT3 14.99 20.261 .764 .915 

DTPT4 14.99 20.325 .770 .914 

DTPT5 14.31 19.630 .787 .913 

DTPT6 14.20 20.731 .776 .914 

DTPT7 14.20 21.279 .716 .920 

3. Nhân tố Môi trường làm việc 

Cronbach's Alpha N of Items 

.858 4 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

MTLV1 7.75 5.075 .706 .817 

MTLV2 7.58 5.189 .699 .820 

MTLV3 7.59 5.045 .702 .818 

MTLV4 7.45 4.979 .699 .820 

4. Nhân tố Chính sách đãi ngộ 

Cronbach's Alpha N of Items 

.906 5 

 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

CSDN1 12.82 10.890 .752 .888 

CDDN2 12.71 10.930 .751 .888 

CSDN3 12.63 10.865 .768 .885 

CSDN4 12.54 11.025 .768 .885 

CSDN5 12.43 10.935 .783 .882 

5. Nhân tố Thương hiệu nhà tuyển dụng 

Cronbach's Alpha N of Items 

.894 4 

 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

THNTD1 9.77 6.482 .750 .869 

THNTD2 9.19 6.290 .783 .857 

THNTD3 9.18 6.302 .761 .865 

THNTD4 8.85 6.423 .768 .862 

6. Nhân tố phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp du lịch 

Cronbach's Alpha N of Items 

.908 5 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

PTNNL1 12.65 9.485 .778 .886 

PTNNL2 12.59 9.720 .764 .889 

PTNNL3 12.45 9.554 .775 .887 

PTNNL4 12.38 9.620 .770 .888 

PTNNL5 12.30 9.752 .755 .891 
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Phụ lục 10C: Phân tích nhân tố khám phá (EFA)  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .941 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10920.868 

df 465 

Sig. 0.000 

 

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 10.319 33.286 33.286 9.976 32.182 32.182 5.688 

2 4.184 13.498 46.784 3.830 12.356 44.538 7.351 

3 2.485 8.016 54.800 2.149 6.931 51.469 5.806 

4 2.088 6.737 61.537 1.713 5.527 56.996 6.721 

5 1.841 5.938 67.475 1.491 4.810 61.806 3.902 

6 1.389 4.481 71.956 1.065 3.435 65.241 6.752 

7 .570 1.837 73.794         

8 .497 1.604 75.397         

9 .489 1.578 76.976         

10 .457 1.475 78.451         

11 .415 1.339 79.790         

12 .396 1.277 81.067         

13 .395 1.275 82.342         

14 .384 1.240 83.582         

15 .376 1.212 84.795         

16 .367 1.183 85.977         

17 .355 1.145 87.122         

18 .337 1.087 88.209         

19 .333 1.074 89.284         

20 .327 1.054 90.338         

21 .312 1.008 91.346         

22 .307 .992 92.337         

23 .295 .952 93.290         

24 .288 .931 94.220         

25 .284 .915 95.135         

26 .281 .905 96.041         

27 .280 .903 96.944         

28 .268 .866 97.809         

29 .243 .783 98.592         

30 .225 .726 99.319         

31 .211 .681 100.000         

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 



31 
 

Pattern Matrixa 

  

Factor 

1 2 3 4 5 6 

DTPT5 .843           

DTPT4 .837           

DTPT1 .813           

DTPT3 .803           

DTPT2 .803           

DTPT6 .791           

DTPT7 .720           

TDLC2   .818         

TDLC6   .807         

TDLC1   .788         

TDLC3   .786         

TDLC4   .764         

TDLC5   .762         

PTNNL4     .837       

PTNNL3     .833       

PTNNL1     .822       

PTNNL2     .785       

PTNNL5     .783       

CSDN5       .827     

CSDN3       .821     

CSDN1       .808     

CSDN4       .796     

CDDN2       .770     

MTLV4         .791   

MTLV3         .770   

MTLV2         .768   

MTLV1         .764   

THNTD4           .836 

THNTD2           .816 

THNTD1           .778 

THNTD3           .766 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 5 6 

1 1.000 .283 .287 .270 .007 .335 

2 .283 1.000 .441 .562 .365 .611 

3 .287 .441 1.000 .414 .307 .423 

4 .270 .562 .414 1.000 .313 .586 

5 .007 .365 .307 .313 1.000 .323 

6 .335 .611 .423 .586 .323 1.000 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.   
Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 
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Phụ lục 10D: Phân tích nhân tố khẳng định 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 77 511.951 419 .001 1.222 

Saturated model 496 .000 0   

Independence model 31 11153.227 465 .000 23.985 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .024 .942 .931 .796 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .293 .217 .164 .203 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .954 .949 .991 .990 .991 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .901 .860 .893 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 92.951 39.807 154.288 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 10688.227 10347.638 11035.185 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .955 .173 .074 .288 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 20.808 19.941 19.305 20.588 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .020 .013 .026 1.000 

Independence model .207 .204 .210 .000 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 665.951 675.729 995.973 1072.973 

Saturated model 992.000 1054.984 3117.855 3613.855 

Independence model 11215.227 11219.164 11348.093 11379.093 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1.242 1.143 1.357 1.261 

Saturated model 1.851 1.851 1.851 1.968 

Independence model 20.924 20.289 21.571 20.931 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 490 513 

Independence model 25 26 

Minimization: .019 
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Miscellaneous: .516 

Bootstrap: .000 

Total: .535 
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Phụ lục 10E: Kiểm định độ tin cậy, độ hội tụ và giá trị phân biệt 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

DTPT5 <--- DTPT .821 

DTPT4 <--- DTPT .801 

DTPT1 <--- DTPT .814 

DTPT3 <--- DTPT .797 

DTPT2 <--- DTPT .818 

DTPT6 <--- DTPT .811 

DTPT7 <--- DTPT .751 

TDLC2 <--- TDTC .805 

TDLC6 <--- TDTC .807 

TDLC1 <--- TDTC .805 

TDLC3 <--- TDTC .798 

TDLC4 <--- TDTC .796 

TDLC5 <--- TDTC .780 

PTNNL4 <--- PTNNL .814 

PTNNL3 <--- PTNNL .821 

PTNNL1 <--- PTNNL .827 

PTNNL2 <--- PTNNL .812 

PTNNL5 <--- PTNNL .801 

CSDN5 <--- CSDN .834 

CSDN3 <--- CSDN .814 

CSDN1 <--- CSDN .796 

CSDN4 <--- CSDN .818 

CDDN2 <--- CSDN .800 

MTLV4 <--- MTLV .767 

MTLV3 <--- MTLV .776 

MTLV2 <--- MTLV .774 

MTLV1 <--- MTLV .784 

THNTD4 <--- THNTD .821 

THNTD2 <--- THNTD .846 

THNTD1 <--- THNTD .804 

THNTD3 <--- THNTD .823 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

DTPT5 <--- DTPT 1.000     

DTPT4 <--- DTPT .899 .042 21.539 ***  

DTPT1 <--- DTPT .975 .044 22.041 ***  

DTPT3 <--- DTPT .909 .043 21.368 ***  

DTPT2 <--- DTPT .961 .043 22.192 ***  

DTPT6 <--- DTPT .850 .039 21.901 ***  

DTPT7 <--- DTPT .768 .039 19.680 ***  

TDLC2 <--- TDTC 1.000     

TDLC6 <--- TDTC .941 .045 20.997 ***  

TDLC1 <--- TDTC .957 .046 20.907 ***  

TDLC3 <--- TDTC .929 .045 20.675 ***  

TDLC4 <--- TDTC .915 .044 20.604 ***  

TDLC5 <--- TDTC .910 .045 20.043 ***  

PTNNL4 <--- PTNNL 1.000     

PTNNL3 <--- PTNNL 1.018 .047 21.607 ***  

PTNNL1 <--- PTNNL 1.037 .047 21.831 ***  

PTNNL2 <--- PTNNL .983 .046 21.289 ***  

PTNNL5 <--- PTNNL .971 .046 20.902 ***  

CSDN5 <--- CSDN 1.000     

CSDN3 <--- CSDN 1.003 .045 22.067 ***  

CSDN1 <--- CSDN .991 .046 21.376 ***  

CSDN4 <--- CSDN .980 .044 22.262 ***  

CDDN2 <--- CSDN .990 .046 21.522 ***  

MTLV4 <--- MTLV 1.000     

MTLV3 <--- MTLV .989 .057 17.414 ***  

MTLV2 <--- MTLV .948 .055 17.381 ***  

MTLV1 <--- MTLV .987 .056 17.586 ***  

THNTD4 <--- THNTD 1.000     

THNTD2 <--- THNTD 1.050 .047 22.503 ***  

THNTD1 <--- THNTD .982 .047 21.042 ***  

THNTD3 <--- THNTD 1.037 .048 21.703 ***  

 

Model Validity Measures 
 

 
CR AVE MSV MaxR(H) MTLV DTPT TDTC PTNNL CSDN THNTD 

MTLV 0.858 0.601 0.141 0.858 0.775           

DTPT 0.914 0.638 0.118 0.915 0.005 0.799         

TDTC 0.913 0.638 0.411 0.914 0.375  0.381 0.799       

PTNNL 0.908 0.664 0.205 0.908 0.316 0.287 0.453 0.815     

CSDN 0.907 0.660 0.375 0.907 0.320 0.275 0.580 0.425 0.813   

THNTD 0.894 0.678 0.411 0.895 0.337 0.343 0.641 0.445 0.612 0.824 
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Phụ lục 10F: Kiểm định mô hình SEM 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 77 511.951 419 .001 1.222 

Saturated model 496 .000 0   

Independence model 31 11153.227 465 .000 23.985 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .024 .942 .931 .796 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .293 .217 .164 .203 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .954 .949 .991 .990 .991 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .901 .860 .893 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 92.951 39.807 154.288 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 10688.227 10347.638 11035.185 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .955 .173 .074 .288 

Saturated model .000 .000 .000 .000 
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Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Independence model 20.808 19.941 19.305 20.588 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .020 .013 .026 1.000 

Independence model .207 .204 .210 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 665.951 675.729 995.973 1072.973 

Saturated model 992.000 1054.984 3117.855 3613.855 

Independence model 11215.227 11219.164 11348.093 11379.093 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1.242 1.143 1.357 1.261 

Saturated model 1.851 1.851 1.851 1.968 

Independence model 20.924 20.289 21.571 20.931 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 490 513 

Independence model 25 26 

Minimization: .067 

Miscellaneous: 1.655 

Bootstrap: 4.882 

Total: 6.604 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

THNTD <--- DTPT .165 .044 3.743 *** Path_A 

THNTD <--- CSDN .319 .048 6.672 *** Path_D 

THNTD <--- MTLV .101 .046 2.196 .028 Path_E 

THNTD <--- TDLC .350 .047 7.392 *** Path_C 

PTNNL <--- DTPT .163 .050 3.265 .001 par_31 

PTNNL <--- TDLC .161 .055 2.914 .004 par_32 

PTNNL <--- CSDN .139 .055 2.512 .012 par_33 

PTNNL <--- MTLV .166 .052 3.211 .001 par_34 

PTNNL <--- THNTD .133 .062 2.122 .034 Path_B 

DTPT6 <--- DTPT 1.000     

DTPT5 <--- DTPT 1.177 .054 21.901 *** par_6 

DTPT7 <--- DTPT .904 .047 19.406 *** par_7 

DTPT2 <--- DTPT 1.131 .052 21.802 *** par_8 

DTPT1 <--- DTPT 1.147 .053 21.659 *** par_9 

DTPT4 <--- DTPT 1.059 .050 21.182 *** par_10 

DTPT3 <--- DTPT 1.070 .051 21.019 *** par_11 

TDLC2 <--- TDLC 1.000     

TDLC6 <--- TDLC .941 .045 20.997 *** par_12 

TDLC3 <--- TDLC .929 .045 20.675 *** par_13 

TDLC1 <--- TDLC .957 .046 20.907 *** par_14 

TDLC4 <--- TDLC .915 .044 20.604 *** par_15 

TDLC5 <--- TDLC .910 .045 20.043 *** par_16 

PTNNL3 <--- PTNNL 1.000     

PTNNL4 <--- PTNNL .983 .045 21.607 *** par_17 

PTNNL1 <--- PTNNL 1.019 .046 22.084 *** par_18 

PTNNL5 <--- PTNNL .954 .045 21.125 *** par_19 

PTNNL2 <--- PTNNL .966 .045 21.524 *** par_20 

CSDN5 <--- CSDN 1.000     

CSDN3 <--- CSDN 1.003 .045 22.067 *** par_21 

CSDN1 <--- CSDN .991 .046 21.376 *** par_22 

CSDN4 <--- CSDN .980 .044 22.262 *** par_23 

CDDN2 <--- CSDN .990 .046 21.522 *** par_24 

MTLV4 <--- MTLV 1.000     

MTLV3 <--- MTLV .989 .057 17.414 *** par_25 

MTLV1 <--- MTLV .987 .056 17.586 *** par_26 

MTLV2 <--- MTLV .948 .055 17.381 *** par_27 

THNTD4 <--- THNTD 1.000     

THNTD2 <--- THNTD 1.050 .047 22.503 *** par_28 

THNTD1 <--- THNTD .982 .047 21.042 *** par_29 

THNTD3 <--- THNTD 1.037 .048 21.703 *** par_30 
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   Estimate 

THNTD <--- DTPT .144 

THNTD <--- CSDN .325 

THNTD <--- MTLV .091 

THNTD <--- TDLC .377 

PTNNL <--- DTPT .147 

PTNNL <--- TDLC .179 

PTNNL <--- CSDN .147 

PTNNL <--- MTLV .155 

PTNNL <--- THNTD .137 

DTPT6 <--- DTPT .811 

DTPT5 <--- DTPT .821 

DTPT7 <--- DTPT .751 

DTPT2 <--- DTPT .818 

DTPT1 <--- DTPT .814 

DTPT4 <--- DTPT .801 

DTPT3 <--- DTPT .797 

TDLC2 <--- TDLC .805 

TDLC6 <--- TDLC .807 

TDLC3 <--- TDLC .798 

TDLC1 <--- TDLC .805 

TDLC4 <--- TDLC .796 

TDLC5 <--- TDLC .780 

PTNNL3 <--- PTNNL .821 

PTNNL4 <--- PTNNL .814 

PTNNL1 <--- PTNNL .827 

PTNNL5 <--- PTNNL .801 

PTNNL2 <--- PTNNL .812 

CSDN5 <--- CSDN .834 

CSDN3 <--- CSDN .814 

CSDN1 <--- CSDN .796 

CSDN4 <--- CSDN .818 

CDDN2 <--- CSDN .800 

MTLV4 <--- MTLV .767 

MTLV3 <--- MTLV .776 

MTLV1 <--- MTLV .784 

MTLV2 <--- MTLV .774 

THNTD4 <--- THNTD .821 

THNTD2 <--- THNTD .846 

THNTD1 <--- THNTD .804 

THNTD3 <--- THNTD .823 
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Phụ lục 10G: Kiểm định tác động trực tiếp và gián tiếp 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 
 MTLV CSDN TDLC DTPT THNTD PTNNL 

THNTD .091 .325 .377 .144 .000 .000 

PTNNL .155 .147 .179 .147 .137 .000 

THNTD3 .000 .000 .000 .000 .823 .000 

THNTD1 .000 .000 .000 .000 .804 .000 

THNTD2 .000 .000 .000 .000 .846 .000 

THNTD4 .000 .000 .000 .000 .821 .000 

MTLV2 .774 .000 .000 .000 .000 .000 

MTLV1 .784 .000 .000 .000 .000 .000 

MTLV3 .776 .000 .000 .000 .000 .000 

MTLV4 .767 .000 .000 .000 .000 .000 

CDDN2 .000 .800 .000 .000 .000 .000 

CSDN4 .000 .818 .000 .000 .000 .000 

CSDN1 .000 .796 .000 .000 .000 .000 

CSDN3 .000 .814 .000 .000 .000 .000 

CSDN5 .000 .834 .000 .000 .000 .000 

PTNNL2 .000 .000 .000 .000 .000 .812 

PTNNL5 .000 .000 .000 .000 .000 .801 

PTNNL1 .000 .000 .000 .000 .000 .827 

PTNNL4 .000 .000 .000 .000 .000 .814 

PTNNL3 .000 .000 .000 .000 .000 .821 

TDLC5 .000 .000 .780 .000 .000 .000 

TDLC4 .000 .000 .796 .000 .000 .000 

TDLC1 .000 .000 .805 .000 .000 .000 

TDLC3 .000 .000 .798 .000 .000 .000 

TDLC6 .000 .000 .807 .000 .000 .000 

TDLC2 .000 .000 .805 .000 .000 .000 

DTPT3 .000 .000 .000 .797 .000 .000 

DTPT4 .000 .000 .000 .801 .000 .000 

DTPT1 .000 .000 .000 .814 .000 .000 

DTPT2 .000 .000 .000 .818 .000 .000 

DTPT7 .000 .000 .000 .751 .000 .000 

DTPT5 .000 .000 .000 .821 .000 .000 

DTPT6 .000 .000 .000 .811 .000 .000 
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Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 
 MTLV CSDN TDLC DTPT THNTD PTNNL 

THNTD .000 .000 .000 .000 .000 .000 

PTNNL .013 .045 .052 .020 .000 .000 

THNTD3 .075 .267 .310 .119 .000 .000 

THNTD1 .073 .261 .303 .116 .000 .000 

THNTD2 .077 .275 .319 .122 .000 .000 

THNTD4 .075 .267 .310 .119 .000 .000 

MTLV2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

MTLV1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

MTLV3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

MTLV4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

CDDN2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

CSDN4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

CSDN1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

CSDN3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

CSDN5 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

PTNNL2 .136 .155 .188 .136 .111 .000 

PTNNL5 .134 .153 .185 .134 .110 .000 

PTNNL1 .139 .158 .191 .138 .113 .000 

PTNNL4 .136 .156 .188 .136 .112 .000 

PTNNL3 .138 .157 .190 .137 .113 .000 

TDLC5 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

TDLC4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

TDLC1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

TDLC3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

TDLC6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

TDLC2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

DTPT3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

DTPT4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

DTPT1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

DTPT2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

DTPT7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

DTPT5 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

DTPT6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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Phụ lục 10H: Kiểm định Bootstrap với cỡ mẫu 1.000 

   Estimate 

THNTD <--- DTPT .144 

THNTD <--- CSDN .325 

THNTD <--- MTLV .091 

THNTD <--- TDLC .377 

PTNNL <--- DTPT .147 

PTNNL <--- TDLC .179 

PTNNL <--- CSDN .147 

PTNNL <--- MTLV .155 

PTNNL <--- THNTD .137 

DTPT6 <--- DTPT .811 

DTPT5 <--- DTPT .821 

DTPT7 <--- DTPT .751 

DTPT2 <--- DTPT .818 

DTPT1 <--- DTPT .814 

DTPT4 <--- DTPT .801 

DTPT3 <--- DTPT .797 

TDLC2 <--- TDLC .805 

TDLC6 <--- TDLC .807 

TDLC3 <--- TDLC .798 

TDLC1 <--- TDLC .805 

TDLC4 <--- TDLC .796 

TDLC5 <--- TDLC .780 

PTNNL3 <--- PTNNL .821 

PTNNL4 <--- PTNNL .814 

PTNNL1 <--- PTNNL .827 

PTNNL5 <--- PTNNL .801 

PTNNL2 <--- PTNNL .812 

CSDN5 <--- CSDN .834 

CSDN3 <--- CSDN .814 

CSDN1 <--- CSDN .796 

CSDN4 <--- CSDN .818 

CDDN2 <--- CSDN .800 

MTLV4 <--- MTLV .767 

MTLV3 <--- MTLV .776 

MTLV1 <--- MTLV .784 

MTLV2 <--- MTLV .774 

THNTD4 <--- THNTD .821 

THNTD2 <--- THNTD .846 

THNTD1 <--- THNTD .804 

THNTD3 <--- THNTD .823 
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Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 

THNTD <--- DTPT .039 .001 .143 -.002 .001 

THNTD <--- CSDN .043 .001 .325 .001 .001 

THNTD <--- MTLV .044 .001 .091 .000 .001 

THNTD <--- TDLC .047 .001 .377 .000 .001 

PTNNL <--- DTPT .049 .001 .145 -.003 .002 

PTNNL <--- TDLC .061 .001 .178 -.001 .002 

PTNNL <--- CSDN .060 .001 .143 -.003 .002 

PTNNL <--- MTLV .048 .001 .154 -.001 .002 

PTNNL <--- THNTD .066 .001 .142 .005 .002 

DTPT6 <--- DTPT .021 .000 .810 .000 .001 

DTPT5 <--- DTPT .017 .000 .821 .000 .001 

DTPT7 <--- DTPT .028 .001 .751 -.001 .001 

DTPT2 <--- DTPT .017 .000 .818 .000 .001 

DTPT1 <--- DTPT .017 .000 .814 .000 .001 

DTPT4 <--- DTPT .019 .000 .801 -.001 .001 

DTPT3 <--- DTPT .018 .000 .797 .000 .001 

TDLC2 <--- TDLC .017 .000 .805 .000 .001 

TDLC6 <--- TDLC .016 .000 .806 -.001 .001 

TDLC3 <--- TDLC .016 .000 .797 -.001 .001 

TDLC1 <--- TDLC .018 .000 .805 .000 .001 

TDLC4 <--- TDLC .018 .000 .795 -.001 .001 

TDLC5 <--- TDLC .017 .000 .779 -.001 .001 

PTNNL3 <--- PTNNL .016 .000 .822 .001 .001 

PTNNL4 <--- PTNNL .016 .000 .814 -.001 .001 

PTNNL1 <--- PTNNL .016 .000 .827 .000 .001 

PTNNL5 <--- PTNNL .019 .000 .801 .000 .001 

PTNNL2 <--- PTNNL .016 .000 .811 -.001 .001 

CSDN5 <--- CSDN .015 .000 .834 .000 .000 

CSDN3 <--- CSDN .017 .000 .814 .000 .001 

CSDN1 <--- CSDN .017 .000 .796 .000 .001 

CSDN4 <--- CSDN .015 .000 .819 .000 .000 

CDDN2 <--- CSDN .017 .000 .800 .000 .001 

MTLV4 <--- MTLV .020 .000 .767 .000 .001 

MTLV3 <--- MTLV .022 .000 .775 -.001 .001 

MTLV1 <--- MTLV .027 .001 .785 .001 .001 

MTLV2 <--- MTLV .021 .000 .774 .000 .001 

THNTD4 <--- THNTD .016 .000 .821 .000 .000 

THNTD2 <--- THNTD .015 .000 .846 .000 .000 

THNTD1 <--- THNTD .017 .000 .804 -.001 .001 

THNTD3 <--- THNTD .016 .000 .822 -.001 .001 
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Phụ lục 11: Phân tích cấu trúc đa nhóm 

Phụ lục 11A: Kiểm định sự khác biệt theo loại hình doanh nghiệp 

Mô hình khả biến: 

 

Mô hình bất biến: 
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Phụ lục 11B: Kiểm định sự khác biệt theo quy mô của doanh nghiệp  

Mô hình khả biến: 

 

Mô hình bất biến: 
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Phụ lục 11C: Kiểm định sự khác biệt theo số năm hoạt động 

Mô hình khả biến: 

 

Mô hình bất biến: 
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Regression Weights: (Dưới 5 năm - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

THNTD <--- DTPT .173 .114 1.518 .129 par_26 

THNTD <--- CSDN .373 .105 3.542 *** par_29 

THNTD <--- MTLV .055 .092 .603 .546 par_32 

THNTD <--- TDLC .303 .114 2.653 .008 par_33 

PTNNL <--- DTPT .479 .141 3.406 *** par_27 

PTNNL <--- TDLC .030 .130 .228 .820 par_28 

PTNNL <--- CSDN .278 .127 2.193 .028 par_30 

PTNNL <--- MTLV .307 .107 2.869 .004 par_31 

PTNNL <--- THNTD -.094 .141 -.665 .506 par_34 

Standardized Regression Weights: (Dưới 5 năm - Default model) 

   Estimate 

THNTD <--- DTPT .125 

THNTD <--- CSDN .412 

THNTD <--- MTLV .053 

THNTD <--- TDLC .309 

PTNNL <--- DTPT .334 

PTNNL <--- TDLC .029 

PTNNL <--- CSDN .296 

PTNNL <--- MTLV .283 

PTNNL <--- THNTD -.090 

Squared Multiple Correlations: (Dưới 5 năm - Default model) 

   Estimate 

THNTD   .522 

PTNNL   .358 

THNTD3   .622 

THNTD1   .553 

THNTD2   .513 

THNTD4   .650 

MTLV2   .674 

MTLV1   .551 

MTLV3   .566 

MTLV4   .564 

CDDN2   .633 

CSDN4   .706 

CSDN1   .644 

CSDN3   .676 

CSDN5   .670 

PTNNL2   .659 

PTNNL5   .619 
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   Estimate 

PTNNL1   .662 

PTNNL4   .720 

PTNNL3   .629 

TDLC5   .644 

TDLC4   .612 

TDLC1   .519 

TDLC3   .584 

TDLC6   .661 

TDLC2   .546 

DTPT3   .638 

DTPT4   .712 

DTPT1   .635 

DTPT2   .639 

DTPT7   .291 

DTPT5   .690 

DTPT6   .410 

Regression Weights: (Từ 5 đến dưới 10 năm - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

THNTD <--- DTPT .135 .071 1.913 .056 par_66 

THNTD <--- CSDN .392 .092 4.259 *** par_69 

THNTD <--- MTLV .072 .074 .975 .330 par_72 

THNTD <--- TDLC .384 .086 4.443 *** par_73 

PTNNL <--- DTPT .084 .083 1.018 .309 par_67 

PTNNL <--- TDLC .338 .111 3.039 .002 par_68 

PTNNL <--- CSDN .089 .114 .774 .439 par_70 

PTNNL <--- MTLV .133 .086 1.550 .121 par_71 

PTNNL <--- THNTD .026 .133 .192 .848 par_74 

 

Standardized Regression Weights: (Từ 5 đến dưới 10 năm - Default model) 
   Estimate 

THNTD <--- DTPT .134 

THNTD <--- CSDN .380 

THNTD <--- MTLV .071 

THNTD <--- TDLC .413 

PTNNL <--- DTPT .088 

PTNNL <--- TDLC .382 

PTNNL <--- CSDN .090 

PTNNL <--- MTLV .138 

PTNNL <--- THNTD .027 
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Squared Multiple Correlations: (Từ 5 đến dưới 10 năm - Default model) 
   Estimate 

THNTD   .575 

PTNNL   .288 

THNTD3   .651 

THNTD1   .675 

THNTD2   .737 

THNTD4   .711 

MTLV2   .593 

MTLV1   .604 

MTLV3   .559 

MTLV4   .682 

CDDN2   .628 

CSDN4   .597 

CSDN1   .633 

CSDN3   .616 

CSDN5   .672 

PTNNL2   .641 

PTNNL5   .610 

PTNNL1   .720 

PTNNL4   .648 

PTNNL3   .673 

TDLC5   .520 

TDLC4   .569 

TDLC1   .667 

TDLC3   .631 

TDLC6   .505 

TDLC2   .642 

DTPT3   .683 

DTPT4   .647 

DTPT1   .688 

DTPT2   .679 

DTPT7   .726 

DTPT5   .734 

DTPT6   .762 

 

Regression Weights: (Từ 10 đến dưới 15 năm - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

THNTD <--- DTPT .307 .085 3.601 *** par_106 

THNTD <--- CSDN .290 .091 3.178 .001 par_109 

THNTD <--- MTLV .225 .097 2.318 .020 par_112 

THNTD <--- TDLC .359 .091 3.933 *** par_113 

PTNNL <--- DTPT .090 .095 .940 .347 par_107 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

PTNNL <--- TDLC .327 .105 3.102 .002 par_108 

PTNNL <--- CSDN .180 .102 1.763 .078 par_110 

PTNNL <--- MTLV .031 .105 .295 .768 par_111 

PTNNL <--- THNTD .001 .112 .007 .994 par_114 

Standardized Regression Weights: (Từ 10 đến dưới 15 năm - Default model) 

   Estimate 

THNTD <--- DTPT .256 

THNTD <--- CSDN .264 

THNTD <--- MTLV .185 

THNTD <--- TDLC .345 

PTNNL <--- DTPT .087 

PTNNL <--- TDLC .366 

PTNNL <--- CSDN .190 

PTNNL <--- MTLV .030 

PTNNL <--- THNTD .001 

Squared Multiple Correlations: (Từ 10 đến dưới 15 năm - Default model) 

   Estimate 

THNTD   .584 

PTNNL   .298 

THNTD3   .732 

THNTD1   .622 

THNTD2   .790 

THNTD4   .762 

MTLV2   .555 

MTLV1   .697 

MTLV3   .663 

MTLV4   .597 

CDDN2   .623 

CSDN4   .672 

CSDN1   .596 

CSDN3   .534 

CSDN5   .714 

PTNNL2   .665 

PTNNL5   .617 

PTNNL1   .689 

PTNNL4   .635 

PTNNL3   .696 

TDLC5   .632 

TDLC4   .620 

TDLC1   .726 
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   Estimate 

TDLC3   .643 

TDLC6   .689 

TDLC2   .683 

DTPT3   .648 

DTPT4   .686 

DTPT1   .616 

DTPT2   .625 

DTPT7   .655 

DTPT5   .585 

DTPT6   .747 

Regression Weights: (Từ 15 năm trở lên - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

THNTD <--- DTPT .031 .102 .305 .760 par_146 

THNTD <--- CSDN .304 .099 3.072 .002 par_149 

THNTD <--- MTLV .019 .113 .165 .869 par_152 

THNTD <--- TDLC .296 .092 3.210 .001 par_153 

PTNNL <--- DTPT .222 .103 2.145 .032 par_147 

PTNNL <--- TDLC -.090 .094 -.954 .340 par_148 

PTNNL <--- CSDN .099 .101 .980 .327 par_150 

PTNNL <--- MTLV .301 .117 2.566 .010 par_151 

PTNNL <--- THNTD .550 .123 4.473 *** par_154 

Standardized Regression Weights: (Từ 15 năm trở lên - Default model) 

   Estimate 

THNTD <--- DTPT .027 

THNTD <--- CSDN .347 

THNTD <--- MTLV .016 

THNTD <--- TDLC .377 

PTNNL <--- DTPT .188 

PTNNL <--- TDLC -.111 

PTNNL <--- CSDN .110 

PTNNL <--- MTLV .249 

PTNNL <--- THNTD .534 
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Squared Multiple Correlations: (Từ 15 năm trở lên - Default model) 

   Estimate 

THNTD   .451 

PTNNL   .502 

THNTD3   .660 

THNTD1   .742 

THNTD2   .752 

THNTD4   .583 

MTLV2   .594 

MTLV1   .597 

MTLV3   .625 

MTLV4   .512 

CDDN2   .673 

CSDN4   .709 

CSDN1   .642 

CSDN3   .700 

CSDN5   .735 

PTNNL2   .663 

PTNNL5   .761 

PTNNL1   .657 

PTNNL4   .697 

PTNNL3   .662 

TDLC5   .633 

TDLC4   .730 

TDLC1   .668 

TDLC3   .673 

TDLC6   .743 

TDLC2   .701 

DTPT3   .674 

DTPT4   .538 

DTPT1   .704 

DTPT2   .725 

DTPT7   .693 

DTPT5   .697 

DTPT6   .652 
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Phụ lục 11D: Kiểm định sự khác biệt theo theo giới tính 

Mô hình khả biến: 

 

Mô hình bất biến: 
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Regression Weights: (Nam - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

THNTD <--- DTPT .212 .058 3.651 *** par_26 

THNTD <--- CSDN .306 .061 4.985 *** par_29 

THNTD <--- TDLC .399 .066 6.026 *** par_32 

THNTD <--- MTLV .122 .057 2.141 .032 par_40 

PTNNL <--- DTPT .157 .062 2.523 .012 par_27 

PTNNL <--- TDLC .291 .075 3.895 *** par_28 

PTNNL <--- CSDN .167 .067 2.492 .013 par_30 

PTNNL <--- MTLV .101 .060 1.680 .093 par_31 

PTNNL <--- THNTD .019 .077 .242 .809 par_33 

 

Standardized Regression Weights: (Nam - Default model) 

   Estimate 

THNTD <--- DTPT .181 

THNTD <--- CSDN .302 

THNTD <--- TDLC .390 

THNTD <--- MTLV .113 

PTNNL <--- DTPT .151 

PTNNL <--- TDLC .322 

PTNNL <--- CSDN .187 

PTNNL <--- MTLV .106 

PTNNL <--- THNTD .021 

 

Squared Multiple Correlations: (Nam - Default model) 

   Estimate 

THNTD   .549 

PTNNL   .307 

THNTD3   .694 

THNTD1   .599 

THNTD2   .757 

THNTD4   .717 

MTLV2   .604 

MTLV1   .619 

MTLV3   .620 

MTLV4   .639 

CDDN2   .653 

CSDN4   .686 

CSDN1   .635 

CSDN3   .611 
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   Estimate 

CSDN5   .694 

PTNNL2   .663 

PTNNL5   .630 

PTNNL1   .699 

PTNNL4   .673 

PTNNL3   .650 

TDLC5   .621 

TDLC4   .610 

TDLC1   .708 

TDLC3   .647 

TDLC6   .641 

TDLC2   .640 

DTPT3   .635 

DTPT4   .651 

DTPT1   .622 

DTPT2   .688 

DTPT7   .569 

DTPT5   .654 

DTPT6   .673 

 

Regression Weights: (Nữ - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

THNTD <--- DTPT .072 .069 1.045 .296 par_66 

THNTD <--- CSDN .362 .077 4.683 *** par_69 

THNTD <--- TDLC .274 .067 4.112 *** par_72 

THNTD <--- MTLV .052 .079 .662 .508 par_80 

PTNNL <--- DTPT .207 .082 2.519 .012 par_67 

PTNNL <--- TDLC .010 .081 .120 .904 par_68 

PTNNL <--- CSDN .086 .095 .905 .365 par_70 

PTNNL <--- MTLV .299 .096 3.129 .002 par_71 

PTNNL <--- THNTD .362 .103 3.517 *** par_73 

 

Standardized Regression Weights: (Nữ - Default model) 

   Estimate 

THNTD <--- DTPT .065 

THNTD <--- CSDN .388 

THNTD <--- TDLC .338 

THNTD <--- MTLV .044 

PTNNL <--- DTPT .172 
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   Estimate 

PTNNL <--- TDLC .011 

PTNNL <--- CSDN .085 

PTNNL <--- MTLV .234 

PTNNL <--- THNTD .334 

 

Squared Multiple Correlations: (Nữ - Default model) 

   Estimate 

THNTD   .481 

PTNNL   .338 

THNTD3   .646 

THNTD1   .725 

THNTD2   .671 

THNTD4   .619 

MTLV2   .598 

MTLV1   .608 

MTLV3   .583 

MTLV4   .517 

CDDN2   .622 

CSDN4   .642 

CSDN1   .631 

CSDN3   .631 

CSDN5   .701 

PTNNL2   .656 

PTNNL5   .656 

PTNNL1   .664 

PTNNL4   .657 

PTNNL3   .702 

TDLC5   .591 

TDLC4   .669 

TDLC1   .564 

TDLC3   .618 

TDLC6   .676 

TDLC2   .664 

DTPT3   .635 

DTPT4   .629 

DTPT1   .719 

DTPT2   .648 

DTPT7   .556 

DTPT5   .706 

DTPT6   .633 
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Phụ lục 11D: Kiểm định sự khác biệt theo theo độ tuổi 

Mô hình khả biến: 

 

Mô hình bất biến: 
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Phụ lục 11E: Kiểm định sự khác biệt theo theo trình độ học vấn 

Mô hình khả biến: 

 

Mô hình bất biến: 

 


