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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài
Cùng với sự phát triển chung của ñất nước, tỉnh Khánh Hòa ñã
ñạt ñược nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Khánh Hòa
luôn tìm hướng ñi riêng cho mình ñể phát triển phù hợp với ñiều kiện
tự nhiên và nguồn lực ñịa phương. Trong các yếu tố nguồn lực
Khánh Hòa luôn chú trọng phát huy nguồn lực con người, coi ñó là
yếu tố quyết ñịnh cho sự phát triển. Đặt biệt là nguồn lao ñộng có
trình ñộ cao luôn ñược xác ñịnh là nguồn lực chính trong việc thúc
ñẩy sự phát triển của tỉnh trong quá trình CNH-HĐH.
Do ñó tỉnh Khánh Hòa ñã ban hành nhiều chính sách ưu ñãi
nhằm khuyến khích, thu hút nguồn lao ñộng trình ñộ cao về làm việc
tại các cơ quan Nhà nước trên ñịa của tỉnh. Từ ñó ñến nay với nhiều
lần sửa ñổi, bổ sung, thay thế chính sách, cho phù hợp với từng giai
ñoạn, tỉnh ñã thu hút ñược một lực lượng lớn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ
về làm việc trong các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp và các
doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý. Điều này ñã góp phần không
nhỏ vào việc phát triển kinh tế của tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả thu ñược, vẫn còn một số
ñiểm hạn chế, chưa phù hợp nhất là việc chưa thu hút ñược ñội ngũ
chuyên gia, trí thức có trình ñộ cao, ñược ñào tạo bài bản và có kinh
nghiệm ñể phục vụ cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Bên cạnh ñó
Khánh Hòa cũng như các ñịa phương khác phải chịu chung sức ép
cạnh tranh ñể thu hút nguồn lao ñộng trình ñộ cao về làm việc cho ñịa
phương mình. Vì vậy, ñề tài “Một số giải pháp nhằm thu hút lao
ñộng trình ñộ cao vào tỉnh Khánh Hòa” ñược lựa chọn nhằm tìm
hiểu hiện trạng việc thu hút nguồn lao ñộng trình ñộ cao vào làm việc
tại các cơ quan Nhà nước của Khánh Hòa, làm rõ những hiệu quả và
hạn chế, bất cập trong việc tạo chính sách thu hút cũng như việc quản
lý, khai tác tìm năng từ nguồn lao ñộng trình ñộ cao của ñịa phương.
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Từ ñó ñề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thu hút, ñào
tạo và sử dụng nguồn lao ñộng trình ñộ cao ñạt hiệu quả, góp phần
thúc ñẩy phát triển kinh tế của ñịa phương xứng ñáng với tiềm năng
của tỉnh trong thời gian tới.
2. Mục tiêu của ñề tài
Mục tiêu chính của ñề tài này là hướng vào việc giải quyết
những vấn ñề sau:
- Làm rõ lý luận về nguồn lao ñộng trình ñộ cao và khái quát
kinh nghiệm thực tế thu hút và sử dụng lao ñộng trình ñộ cao ñể hình
thành khung nội dung nghiên cứu về thu hút lao ñộng trình ñộ cao.
- Nhận diện các mặt mạnh và yếu kém trong thu hút lao ñộng
trình ñộ cao vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước của tỉnh Khánh
Hòa.
- Đề xuất ñược các giải pháp hữu hiệu ñể thu hút nguồn lao
ñộng trình ñộ cao vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước cho tỉnh
Khánh Hòa.
3. Tổng quan nghiên cứu các nghiên cứu liên quan ñến ñề tài
- Kinh nghiệm thu hút nhân tài của nước ngoài: Singapore là
một trong những quốc gia sớm chú trọng ñến việc thu hút nhân tài và
họ ñã thực hiện rất thành công.
- Kinh nghiệm thu hút nhân tài trong nước: Ở nước ta ñịa
phương thực hiện rất thành công và ñã ñề ra nhiều giải pháp mang
tính ñột phá ñể thu hút nhân tài phải kể ñến ñó là Thành phố Đà
Nẵng. Đà Nẵng cũng ñã thành lập ñược Trung tâm ñào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao cho Thành phố.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để xem xét và ñánh giá các vấn ñề nghiên cứu, ñề tài ñã sử
dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Thu thập những tài liệu trong và ngoài nước liên quan ñến
vấn ñề ñào tạo thu hút và sử dụng nguồn lao ñộng trình ñộ cao. Phân
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tích, ñánh giá nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho ñề án, trên cơ sở ñó
ñề ra các giải pháp ñảm bảo tính khoa học và thực tiễn.
- Tổ chức ñiều tra xã hội học trên 2 ñối tượng: Người lao
ñộng - Nhà quản lý. Kết quả ñiều tra nhằm xác ñịnh hiện trạng nguồn
lao ñộng trình ñộ cao của tỉnh Khánh Hòa. Tình hình sử dụng nguồn
lao ñộng này trong các cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh. Mặt khác
nhằm ñánh giá về ñiều kiện, chất lượng ñào tạo, nhu cầu số lượng,
trình ñộ, cơ cấu nguồn lao ñộng, xu hướng lao ñộng - việc làm phù
hợp với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những kết quả này là cơ
sở quan trọng cho việc dự báo về nhu cầu nguồn lao ñộng trình ñộ
cao và ñề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thu hút lao
ñộng trình ñộ cao của tỉnh trong thời gian ñến.
- Phương pháp ñịnh tính và ñịnh lượng: Định lượng thông
qua các số liệu do các cơ quan liên quan cung cấp và các số liệu thu
thập ñược từ quá trình ñiều tra. Định tính thông qua việc căn cứ các
số liệu ñó rút ra ñược nhận ñịnh của bản thân về thực trạng chính
sách thu hút lao ñộng trình ñộ cao trên ñịa bàn của tỉnh.
- Phương pháp tính toán, thống kê mô tả, phương pháp ñồ thị
ñể diễn giải và phân tích những nội dung cần lượng hoá.
5. Nguồn thông tin dữ liệu, công cụ phân tích chính
- Đối tượng nghiên cứu: Việc thu hút, quản lý, sử dụng lao
ñộng trình ñộ cao tại các cơ quan Nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi tỉnh
Khánh Hòa
+ Về thời gian: Đề tài nghiên cứu thực trạng chính sách thu
hút, quản lý, sử dụng nguồn lao ñộng trình ñộ cao tại các cơ quan
Nhà nước của tỉnh Khánh Hòa từ năm 2001 ñến năm 2010.
- Nguồn dữ liệu: Dữ liệu ñược thu thập từ Cục Thống kê tỉnh
Khánh Hòa, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh
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Hòa… và ñiều tra xã hội học trên 02 ñối tượng là: Người lao ñộng và
Nhà quản lý.
- Công cụ phân tích: Sau khi thu thập số liệu từ các cơ quan
hữu quan có liên quan và kết quả ñiều tra xã hội học trên 02 ñối
tượng là: Người lao ñộng và Nhà quản lý, tác giả sử dụng phần mền
Microsoft Exell ñể thống kê, phân tích và sử dụng các dạng biểu ñồ
ñể mô tả.
6. Điểm mới của ñề tài
-Vận dụng lý thuyết thu hút lao ñộng trình ñộ cao vào nghiên
cứu thực tiễn hoạt ñộng này tại tỉnh Khánh Hòa.
- Chỉ ra ñược những mặt mạnh của hoạt ñộng thu hút lao
ñộng trình ñộ cao tại tỉnh Khánh Hòa.
- Chỉ ra ñược những mặt yếu kém cùng các nguyên nhân của
hoạt ñộng thu hút lao ñộng trình ñộ cao tại tỉnh Khánh Hòa.
- Đề xuất ñược các giải pháp thu hút lao ñộng trình ñộ cao
phù hợp với tình hình thực tế của ñịa phương và mang tính khả thi
cao cho hoạt ñộng này của tỉnh Khánh Hòa.
7. Nội dung nghiên cứu
Ngoài phần mở ñầu và kết luận, ñề tài ñược chia làm 3
chương
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THU HÚT LAO ĐỘNG
TRÌNH ĐỘ CAO.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT LAO ĐỘNG TRÌNH
ĐỘ CAO CỦA TỈNH KHÁNH HÒA.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC THU HÚT LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CAO VÀO TỈNH
KHÁNH HÒA.
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN THU HÚT LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CAO
1.1.Khái niệm, tiêu chí xác ñịnh và vai trò của lao ñộng trình ñộ cao
1.1.1.Các khái niệm
Khái niện nguồn nhân lực
Một số nhà khoa học Việt Nam ñã xác ñịnh nguồn nhân lực
hay nguồn lực con người bao gồm lực lượng lao ñộng và lao ñộng dự
trữ. Trong ñó lực lượng lao ñộng ñược xác ñịnh là người lao ñộng
ñang làm việc và người trong ñộ tuổi lao ñộng có nhu cầu nhưng
không có việc làm (người thất nghiệp). Lao ñộng dự trữ bao gồm học
sinh trong ñộ tuổi lao ñộng, người trong ñộ tuổi lao ñộng nhưng
không có nhu cầu lao ñộng. Như vậy nguồn lao ñộng là người lao
ñộng ñang làm việc và người trong ñộ tuổi lao ñộng có nhu cầu
nhưng không có việc làm (người thất nghiệp) [30].
Có thể ñịnh nghĩa nguồn lao ñộng trình ñộ cao như sau:
Nguồn lao ñộng trình ñộ cao bao gồm những lao ñộng qua ñào tạo,
ñược cấp bằng, chứng chỉ của các bậc ñào tạo, có chuyên môn kỹ
thuật cao; có kỹ năng lao ñộng giỏi và có khả năng thích ứng nhanh
với những thay ñổi nhanh chóng của công nghệ sản xuất; ñáp ứng
những yêu cầu phức tạp của công việc tương ứng với trình ñộ ñược
ñào tạo (trừ một số trường hợp ñặc biệt không qua ñào tạo); có sức
khoẻ và phẩm chất tốt, có khả năng vận dụng sáng tạo những tri
thức, những kỹ năng ñã ñược ñào tạo vào quá trình lao ñộng sản
xuất nhằm ñem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, có những
ñóng góp ñáng kể cho sự tăng trưởng và phát triển của mỗi ñơn vị
nói riêng và toàn xã hội nói chung.
1.1.2. Các tiêu chí xác ñịnh lao ñộng trình ñộ cao
Để làm rõ hơn khái niệm “lao ñộng trình ñộ cao”, cũng như
ñể dễ dàng hơn trong việc thống kê, phân tích và ñánh giá lực lượng
lao ñộng này, cần thiết phải xây dựng những tiêu chí xác ñịnh lao
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ñộng trình ñộ cao ở mức ñộ cụ thể hơn so với khái niệm nêu trên. Có
thể nêu ra các tiêu chí xác ñịnh lao ñộng trình ñộ cao như sau:
Thứ nhất, nguồn lao ñộng trình ñộ cao phải là lực lượng lao
ñộng có ñạo ñức nghề nghiệp, ñó là lòng yêu nghề, say mê với công
việc, có tính kỷ luật và có trách nhiệm với công việc.
Thứ hai, nguồn lao ñộng trình ñộ cao phải là lực lượng lao
ñộng có khả năng thích ứng công nghệ mới và linh hoạt cao trong
công việc chuyên môn. Thứ ba, nguồn lao ñộng trình ñộ cao phải là
lực lượng lao ñộng có khả năng sáng tạo trong công việc.
1.1.3. Vai trò của thu hút lao ñộng trình ñộ cao
Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực
của sự phát triển kinh tế như: Tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học
- công nghệ, con người… Trong các nguồn lực ñó thì nguồn lực con
người là quan trọng nhất, có tính chất quyết ñịnh trong sự tăng
trưởng và phát triển kinh tế của mọi quốc gia từ trước ñến nay. Một
nước cho dù có tài nguyên thiên nhiên phong phú, máy móc kỹ thuật
hiện ñại nhưng không có những con người có trình ñộ, có ñủ khả
năng khai thác các nguồn lực ñó thì khó có khả năng có thể ñạt ñược
sự phát triển như mong muốn. Các nguồn lực khác không những hữu
hạn mà còn cần ñược kết hợp với nguồn lực con người thì mới có thể
phát huy tác dụng và có ý nghĩa tích cực xã hội.
1.2. Nội dung và tiêu chí thu hút nguồn lao ñộng trình ñộ cao
1.2.1. Nội dung thu hút nguồn lao ñộng trình ñộ cao
(1) Chính sách xúc tiến thu hút
(2) Chính sách ñãi ngộ và hỗ trợ với lao ñộng trình ñộ cao
(3) Chính sách sử dụng lao ñộng hợp lý và thiết thực
(4) Tạo dựng môi trường làm việc
(5) Tạo cơ hội ñào tạo và phát triển
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1.2.2. Các tiêu chí phản ánh thu hút nguồn lao ñộng trình ñộ cao
Để phản ảnh thu hút nguồn lao ñộng trình ñộ cao người ta sử
dụng nhiều tiêu chí khác nhau:
(1) Trình ñộ và khả năng làm việc;
(2) Tính sáng tạo của ñối tượng lao ñộng trình ñộ cao;
(3) Số lượng lao ñộng trình ñộ cao ñã thu hút;
(4) Cơ cấu lao ñộng trình ñộ cao ñã thu hút;
(5) Số lượng lao ñộng trình ñộ cao ñược ñào tạo;
(6) Khả năng thu hút lao ñộng trình ñộ cao từ các doanh nghiệp
vào cơ quan Nhà nước.
1.2.3. Sự cần thiết phải thu hút lao ñộng trình ñộ cao vào làm việc
trong các cơ quan nhà nước
Đội ngũ công chức, viên chức nhà nước không chỉ là nguồn
lực chủ yếu ñể cấu thành các cơ quan nhà nước mà nó còn có vai trò
quyết ñịnh cơ chế vận hành, tổ chức các hoạt ñộng và sự thành công
hay thất bại của cơ chế vận hành hay các hoạt ñộng ñó của nhà nước.
Với những yêu cầu như vậy, việc tuyển dụng nguồn lao ñộng trình
ñộ cao vào các cơ quan nhà nước là rất cần thiết.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến thu hút lao ñộng trình ñộ cao
1.3.1. Điều kiện tự nhiên
Điều kiện tự nhiên không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển
kinh tế xã hội mà còn là một nhân tố gián tiếp ñể giúp cho sự phát
triển này. Điều kiện tự nhiên thuận lợi sẽ tạo ra miền ñất lành cho
nhiều người nhất là NNL trình ñộ cao.
1.3.2. Sự phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương
Sự phát triển và triển vọng phát triển kinh tế xã hội của ñịa
phương có ảnh hưởng lớn ñến việc thu hút, tuyển dụng nguồn nhân
lực, nhất là nguồn nhân lực trình ñộ cao. Kinh tế xã hội phát triển tạo
các ñiều kiện thuận lợi cho con người làm việc và sinh sống, ñáp ứng
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ñược nhu cầu ngày càng cao của con người nhất là những người có
trình ñộ cao.
1.3.3. Nguồn lao ñộng của ñịa phương
Nguồn lao ñộng của ñịa phương bao gồm những người trong
và ngoài ñộ tuổi lao ñộng có khả năng lao ñộng ñang làm việc hay
thất nghiệp của ñịa phương. Nguồn lao ñộng thể hiện ở hai mặt số
lượng và chất lượng trong ñó chất lượng của nó có liên quan tới
nguồn lao ñộng trình ñộ cao.
1.3.4. Nguồn lực ñể thu hút
Ngoài nguồn lực tài chính thì hoạt ñộng thu hút cần phái có
nhân lực và các ñiều kiện vật chất khác như nhà cửa, trụ sở, phương
tiện vận tải, máy móc thiết bị...
1.3.5. Sự cạnh tranh của các ñịa phương khác trong khu vực
Nguồn nhân lực trình ñộ cao vốn không nhiều nên sự cạnh
tranh ñể thu hút hiện nay rất gay gắt và khó khăn. Do vậy muốn
giánh ñược ưu thế trong cạnh tranh thì ngoài chính sách thu hút có
nhiều ưu ñãi thì cần phải ñánh giá chính xác tình hình thị trường lao
ñộng, ñối tượng cần thu hút ñể tập trung biện pháp thu hút.
1.4. Kinh nghiệm thu hút nhân tài của một số ñịa phương trong
nước
- Chính sách thu hút nhân tài của Đà Nẵng
- Chính sách thu hút nhân tài của Hậu Giang
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT LAO ĐỘNG TRÌNH
ĐỘ CAO CỦA TỈNH KHÁNH HÒA
2.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh Khánh Hòa ảnh hưởng ñến việc thu hút nguồn lao ñộng
trình ñộ cao
2.1.1. Vị trí ñịa lý và tiềm năng
Khánh Hoà là một tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, với dân số
1.167.000 người và diện tích tự nhiên là 5.197 Km2 , kéo dài từ vĩ ñộ
110 50”00” N ñến vĩ ñộ 120 54”00”, Phía bắc giáp tỉnh Phú Yên, tây
giáp Đắc Lắc, Lâm Đồng, nam giáp Ninh Thuận và phía ñông là biển
Đông với bờ biển dài 385 km tính theo mép nước ven ñảo.
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa
Tổng sản phẩm xã hội (GDP) năm 2010 so với năm 2000
tăng 3,71 lần, bình quân ñạt 16,5%/năm, trong ñó nông nghiệp tăng
bình quân 7,34%/năm, công nghiệp tăng 20,7%/năm, dịch vụ tăng
18,79%/năm.
Đến cuối năm 2010, Khánh Hòa có 320 trường phổ thông
các cấp, với 6.535 lớp học, 10.759 giáo viên và 215.792 học sinh.
Toàn tỉnh có 6 trường ñại học và cao ñẳng, 4 trường trung học
chuyên nghiệp, 3 viện nghiên cứu quốc gia và hệ thống các trường
ñào tạo dạy nghề [2].
Hoạt ñộng y tế cũng có những thay ñổi quan trọng. Tính ñến
cuối năm 2010, tổng số cơ sở y tế trên ñịa bàn tỉnh là 169 cơ sở,
trong ñó có 13 bệnh viện, 16 phòng khám ña khoa và 140 trạm y tế
xã phường. Với 596 bác sĩ, 564 y sĩ và 935 y tá, tổng số giường bệnh
là 3.007 giường [2].

10
2.1.3. Một số yếu tố khác ảnh hưởng ñến thu hút lao ñộng trình ñộ
cao ở Khánh Hòa
2.1.3.1.Cơ sở nguồn lực ñể Khánh Hòa thu hút lao ñộng trình ñộ cao
2.1.3.2.Các yếu tố tạo sự cạnh tranh trong thu hút lao ñộng trình ñộ cao
2.2. Thực trạng nguồn lao ñộng của tỉnh Khánh Hòa
2.2.1. Khái quát tình hình lao ñộng của Việt Nam
Tổng liên ñoàn Lao ñộng Việt Nam vừa thực hiện ñiều tra,
khảo sát thực trạng việc làm, thu nhập và ñời sống của người lao
ñộng trong các doanh nghiệp FDI tại một số ñịa phương thu hút
nhiều doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài. Theo ñó, khoảng 74%
lao ñộng có việc làm ổn ñịnh, 22% lao ñộng không có việc làm ổn
ñịnh, 4% thiếu việc làm. Chỉ có khoảng 50% lao ñộng có ñào tạo
ñược làm ñúng nghề [20].
2.2.2. Tình hình lao ñộng của tỉnh Khánh Hòa
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Biểu ñồ 2.1 Tỷ lệ trình ñộ lao ñộng của tỉnh Khánh Hòa
2.2.3. Tình hình thu hút lao ñộng trình ñộ cao của tỉnh Khánh Hòa
Qua 12 năm thực hiện Nghị quyết trên (từ năm 1998), công
tác ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ KHXH của tỉnh ñã ñạt ñược
những kết quả nhất ñịnh nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế…
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2.3. Thực trạng công tác thu hút lao ñộng trình ñộ cao của tỉnh
Khánh Hòa
2.3.1. Chính sách xúc tiến thu hút lao ñộng trình ñộ cao
Qua kết quả ñiều tra cho thấy người lao ñộng trình ñộ cao
chưa thật sự hoàn toàn hài lòng về chính sách ñào tạo, bồi dưỡng và
thu hút nhân tài của Khánh Hòa. Đặc biệt nổi bật là thủ tục thực hiện
chính sách có ñến 54% số người ñược phỏng vấn cho rằng còn phức
tạp, nhiêu khê chưa thật sự ñơn giản. Bên cạnh ñó thì chính sách ñào
tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài của tỉnh cũng không ñược quảng
bá rộng rãi, có 34% người tham gia phỏng vấn ñã ñánh giá như vây.
2.3.2. Chính sách ñãi ngộ ñối với người lao ñộng trình ñộ cao
Đánh giá mức ñộ hài lòng về thu nhập thì có 63% cho rằng
thu nhập của họ tương ñương mặt bằng chung, tuy nhiên có 37% lại
không ñồng ý là mức thu nhập của họ phù hợp với năng lực của họ.
Về tiêu chí thu nhập phù hợp với khối lượng công việc có 23%
không ñồng ý, 31% bình thường, 20% ñồng ý và con số này hoàn
toàn ñồng ý là 26%.
2.3.3. Chính sách sử dụng lao ñộng trình ñộ cao thu hút ñược
Có 60% ñối tượng tham gia phỏng vấn hài lòng về tiêu chí
công việc ổn ñịnh, thú vị tại nơi họ ñang công tác. Ở khía cạnh khả
năng ñáp ứng yêu cầu công việc có 51% người tham gia phỏng vấn
cho rằng họ ñủ khả năng ñể ñáp ứng, có 46% cho rằng họ ñược bố trí
công việc ñúng trình ñộ chuyên môn. Chỉ có 14% thì hy vọng vào cơ
hội ñược thăng tiến và con số không ñồng ý là 31% và có ñến 60%
cho rằng chưa ñược ñịnh hướng rõ khi họ nhận việc.
2.3.4. Tạo dựng môi trường làm việc cho lao ñộng trình ñộ cao
Hiện nay tại Khánh Hòa ñiều kiện và môi trường làm việc
dành cho lao ñộng trình ñộ cao chưa thật sự tốt, chỉ có 23% ñồng ý
và 11% người lao ñộng ñược ñiều tra ñánh giá tốt về môi trường và
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ñiều kiện làm việc. Trình ñộ quản lý của cấp trên cũng là ñiều ñáng
quan ngại có 20% người hoàn toàn không ñồng ý và 14% không
ñồng ý về năng lực quản lý của cấp trên.
2.3.5. Chính sách tạo cơ hội ñào tạo và thăng tiến
Từ kết quả ñiều tra có 40% người ñược ñiều tra nhận thấy cơ
hội thăng tiến không thật sự công bằng cũng như ñiều kiện thăng tiến
không hợp lý. Tuy nhiên họ vẫn tin tưởng vào sự phát triển trong
tương lai có 14% hoàn toàn ñồng ý, và 23% ñồng ý, 34% cho rằng
bình thường.
Tóm lại, từ kết quả ñiều tra cho thấy giữa người lao ñộng
trình ñộ cao và người quản lý còn nhiều ñiểm chưa tương ñồng, cách
ñánh giá nhìn nhận còn trái ngược nhau, ñiều này ñồng nghĩa họ
chưa thật sự cùng nhìn về một chí hướng. Đơn cử một thực tế người
lãnh ñạo thì cho rằng họ ñã tạo ñiều kiện tốt nhất, bình ñẳng nhất cho
người lao ñộng làm việc, trong khi ñó người lao ñộng lại cho rằng
không hẳn như vậy. Chính ñiều này là cực kỳ nguy hiểm bởi lẽ
không họ không nhìn thấy ñiểm yếu mình thì họ không chịu sửa sai,
ngày càng dẫn ñến sự mâu thuẫn giữa người lao ñộng và người sử
dụng lao ñộng và hệ lụy tất yếu là người lao ñộng trình ñộ cao bỏ ñi
nơi khác, lại ”chảy máu chất xám” bài toán chưa có lời giải ñáp hoàn
hảo.
2.4. Những kết quả mà Khánh Hòa ñã ñạt ñược trong việc thu
hút lao ñộng trình ñộ cao
Từ năm 2001 -2005, giai ñoạn này tỉnh Khánh Hòa ñã ñào tạo
và thu hút ñược 231 người, trong ñó 11 tiến sĩ, 151 thạc sĩ, 15 bác sĩ,
dược sĩ chuyên khoa II, 64 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I. Giai ñoạn
từ 2006 – 2009 tỉnh ñã thu hút và hỗ trợ ñào tạo nâng cao trình ñộ
cho 324 trường hợp; trong ñó có 18 tiến sĩ (02 người khối hành
chính, 15 người khối sự nghiệp và 01 người thuộc Đảng và ñoàn
thể), 220 thạc sỹ (10 người khối hành chính, 203 người khối sự
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nghiệp, 07 người khối ñảng và ñoàn thể), 74 bác sĩ, dược sĩ chuyên
khoa I, 22 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II. Trong số 324 người thu hút
và ñạo tạo ở giai ñoạn 2006-2009 có 06 người ñược ñào tạo ở nước
ngoài.
2.5. Đánh giá kết quả thu hút lao ñộng trình ñộ cao của tỉnh
Khánh Hòa
Những kết quả ñã ñạt ñược
- Thực hiện chủ trương này của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ñã chú
trọng nhiều hơn việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, ñã cử
ñược hàng trăm cán bộ, công chức tham gia các lớp ñào tạo sau ñại
học ñáp ứng kịp thời các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,
quản lý nhà nước trong tình hình hiện nay, góp phần rất lớn vào việc
phát triển kinh tế, xã hội, giáo dực ... của tỉnh trong những năm qua.
Những hạn chế còn tồn tại
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, trên thực tế việc thực hiện
chính sách thu hút nguồn lao ñộng trình ñộ cao của Khánh Hòa vẫn
còn một số tồn tại, hạn chế nhất ñịnh.
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CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU
HÚT LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CAO VÀO TỈNH KHÁNH HÒA
3.1. Nhu cầu lao ñộng của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian ñến
3.1.1. Dự báo các nhân tố ảnh hưởng ñến việc thu hút lao ñộng
trình ñộ cao của tỉnh Khánh Hòa
3.1.1.1.Tác ñộng của bối cảnh quốc tế và khu vực
3.1.1.2. Tình hình lao ñộng tri thức ở Việt Nam hiện nay
3.1.2.Những lĩnh vực cần thu hút lao ñộng trình ñộ cao của tỉnh
Khánh Hòa
Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng khoa học – công
nghệ, gắn với các hoạt ñộng kinh tế - xã hội. Xây dựng ñội ngũ cán
bộ khoa học ñể nghiên cứu, triển khai và ứng dụng rộng rãi thành tựu
khoa học – công nghệ trong sản xuất. Ưu tiên ñầu tư phát triển và
ứng dụng công nghệ sinh học về giống cây trồng, vật nuôi, chuyển
giao kỹ thuật sản xuất giống, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu
hoạch. Tăng cường cán bộ kỹ thuật nghiên cứu hoàn thiện quy trình
nuôi một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu hút lao ñộng
trình ñộ cao của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian ñến
3.2.1. Những căn cứ tiền ñề cho việc ñề ra giải pháp
3.2.1.1. Mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội trong thời gian ñến
- Mục tiêu phát triển kinh tế: Duy trì và ñẩy nhanh tốc ñộ
tăng trưởng kinh tế cao hơn so với mức bình quân chung của cả
nước. Tốc ñộ tăng GDP thời kỳ 2011-2015 là khoảng 12,5%/năm,
thời kỳ 2016 -2020 là 13%/năm. Tổng GDP của tỉnh (theo giá so
sánh 1994) vào năm 2015 ñạt 23.834 tỷ ñồng và ñạt 43.913 tỷ ñồng
vào năm 2020. GĐP bình quân ñầu người (giá hiện hành) ñạt 32,777
triệu ñồng vào năm 2015 và ñạt 65,71 triệu ñồng vào năm 2020 [16],
[18].
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- Mục tiêu về phát triển xã hội: Tỷ lệ tăng dân số thời kỳ 20112020 khoảng 1,4-1,5%, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở
thành thị xuống 4,2% vào năm 2015 và xuống dưới 4% vào năm
2020, nâng cao tỷ lệ sử dụng thời gian lao ñộng ở nông thôn. Phấn
ñấu ñến năm 2020, tỷ lệ ñô thị hóa ñạt khoảng 68,5-70%, tỷ lệ lao
ñộng phi nông nghiệp khoảng 70%. Mức sống bình quân ñầu người,
cơ cấu kinh tế và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ñạt chuẩn của ñô thị
loại I [16], [18].
3.2.1.2. Mục tiêu về nguồn lao ñộng của tỉnh trong thời gian ñến
Mục tiêu trong thời gian tới của tỉnh Khánh Hòa ñó là phải
xây dựng ñược kế hoạch ñào tạo và thu hút nguồn lao ñộng trình ñộ
cao ñể bổ sung cho ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo cán bộ
nguồn ñể hình thành ñội ngũ chuyên gia về các lĩnh vực quản lý nhà
nước, kinh tế, giáo dục, y tế…
3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu hút lao ñộng
trình ñộ cao vào tỉnh Khánh Hòa
3.2.2.1. Có chính sách sử dụng nhân lực cụ thể, thiết thực
Sự phát triển nhân lực trình ñộ cao bên cạnh những nét chung,
trong quá trình phát triển còn có những con ñường riêng. Nhân tài
chỉ có ñược sau khi trải qua thời gian dài giáo dục, ñào tạo và thực tế
làm việc ñúc rút kinh nghiệm, kỹ năng thực hành và nâng cao trình
ñộ chuyên môn. Để có nhân tài, cần phải có thời gian từ phát hiện
ñến ñào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, theo dõi giám sát… Những năm
qua, chúng ta mới chú trọng ñến giáo dục ñào tạo mà chưa quan tâm
ñúng mức ñến sử dụng ñãi ngộ. Vì vậy, trong thời gian tới, ñịnh
hướng chính sách cần theo hướng kích thích sử dụng nguồn nhân lực
trình ñộ cao sẽ phản ánh kết quả cuối cùng của chất lượng nguồn lao
ñộng. Đã ñến lúc chính sách sử dụng nhân tài phải cụ thể, thiết thực
chứ không nên chung chung như trước ñây, cụ thể:
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- Thiết lập và hoàn thiện ngân hàng dữ liệu về lao ñộng trình
ñộ cao về ngành nghề, lĩnh vực… trong các thành phần kinh tế, theo
dõi thường xuyên sự biến ñộng từ ñó xác ñịnh nguyên nhân khách
quan, chủ quan … tìm giải pháp cụ thể, thiết thực, kịp thời.
- Trẻ hoá ñội ngũ cán bộ, xoá bỏ quan niệm phải có thâm niên
công tác mới ñược ñề bạt các chức danh quan trọng. Đây ñang là tư
duy cản trở sự phát triển của những lao ñộng trình ñộ cao.
- Ưu tiên những ngành công nghệ cao, những ngành ñang
thiếu cán bộ tài năng, có chính sách thu hút những chuyên gia giỏi là
Việt kiều trong những lĩnh vực mà nước ta ñang thiếu và cần thiết
trong tiến trình hội nhập.
- Hiện nay vẫn còn nhiều cơ quan, ñơn vị hành chính sự
nghiệp khi tiếp nhận, bố trí, ñề bạt nhân sự luôn ñề cao quan ñiểm
chính trị là ñối tượng ñó phải là ñảng viên. Quan ñiểm này cần phải
sớm ñược gở bỏ thì mới khái thác, sử dụng hết khả năng của người
tài.
3.2.2.2. Có chính sách ñãi ngộ, tôn vinh lao ñộng trình ñộ cao
Thực hiện chính sách tiền lương linh hoạt theo tiêu chí tài
năng, không nên hạn chế mức thu nhập, nếu ñó là mức thu nhập
chính ñáng từ tài năng và sáng tạo của họ, ñồng thời truy cứu trách
nhiệm nếu có biểu hiện lợi dụng, tham nhũng. Tuy nhiên ñây là vấn
ñề khó bởi chúng ta ñang phải vướng các cơ chế chính sách tiền
lương mà Chính phủ quy ñịnh, nếu ñịa phương mạnh dạn, dám nghỉ,
dám làm thì lại cho là “vượt rào”, cố ý làm trái quy ñịnh.
Chính sách tiền lương hợp lý là một trong những ñộng lực
quan trọng kích thích người lao ñộng nâng cao trình ñộ của mình ñể
ñáp ứng ñược nhu cầu của công việc, ñảm bảo tăng thu nhập và ổn
ñịnh ñời sống, ñồng thời thúc ñẩy việc phát huy tính tích cực, sáng
tạo của người lao ñộng. Vì vậy, chính sách tiền lương, tiền công phải
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ñảm bảo nguyên tắc công bằng xã hội, tránh tình trạng giải quyết lợi
ích theo kiểu bình quân chủ nghĩa.
- Chế ñộ lương bổng và phúc lợi ñược thiết lập trên cơ sở:
Phù hợp với trình ñộ ñào tạo; phù hợp với thâm niên công tác, cấp
bậc và chức vụ ñược giao; phù hợp với ñặc ñiểm nghề nghiệp của
từng ngành; tăng tương ứng với sự phát triển kinh tế và sự gia tăng
giá cả v.v...
- Chế ñộ khen thưởng: Phải kịp thời, ñúng lúc cho cá nhân,
ñơn vị hoàn thành nhiệm vụ ñạt hiệu quả cao; cá nhân, ñơn vị có
sáng kiến hoặc giải pháp ñột xuất, ñộc ñáo ñem lại lợi ích lớn cho xã
hội, không phân biệt ñó là cán bộ lãnh ñạo hay nhân viên.
- Cần xây dựng chế ñộ chính sách ưu ñãi ñối với nhân lực
chất lượng cao ñể tạo ñộng lực thu hút nhân tài vào các cơ quan
nghiên cứu, cơ quan hoạch ñịnh chính sách ñể họ có ñiều kiện phát
huy cao nhất khả năng sáng tạo của mình.
- Thường xuyên tôn vinh nhân tài ñi kèm cơ chế khuyến khích
về lợi ích vật chất ñối với những cống hiến mang lại nhiều lợi ích
cho xã hội.
3.2.2.3.Tạo môi trường làm việc ñể thu hút nguồn lao ñộng trình ñộ cao
Nhân tài mong muốn trước hết là ñược làm việc, cống hiến và
ghi nhận thành quả. Vì vậy, việc tạo môi trường thu hút hấp dẫn, là
rất quan trọng ñối với nhân tài. Về vấn ñề này cần quan tâm tới ba
yếu tố sau:
- Ðiều kiện làm việc tốt bao gồm cơ sở hạ tầng như phòng thí
nghiệm, xưởng thực nghiệm (ñối với cán bộ khoa học và công nghệ,
giáo sư...); ñiều kiện thông tin nhanh, kịp thời, ñầy ñủ, chính xác. Có
một tập thể hoạt ñộng tốt, ăn ý, không khí làm việc cởi mở, minh
bạch, dân chủ;
- Nhân tài ñược quyền tự chủ trong lĩnh vực hoạt ñộng của
mình;
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- Có cuộc sống ổn ñịnh.
3.2.2.4. Sử dụng ñúng ñắn và hợp lý ñội ngũ lao ñộng trình ñộ cao
ñã ñào tạo và thu hút ñược
Tỉnh cần nghiên cứu và ñánh giá ñầy ñủ, chính xác về thực
trạng cơ cấu lao ñộng ở từng giai ñoạn, làm rõ các nguồn lao ñộng
thừa và lao ñộng thiếu, xác ñịnh nguyên nhân của tình trạng trên; từ
ñó, áp dụng các chính sách và công cụ ñòn bẩy phù hợp nhằm khai
thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn lao ñộng. Đẩy mạnh việc
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân luồng trong ñào tạo, hướng nghiệp
cho học sinh, qua ñó tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu lao ñộng theo
hướng tích cực, phù hợp với nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá,
hiện ñại hoá ñất nước. Bên cạnh ñó, cần có các chính sách ưu ñãi, hỗ
trợ nhằm thu hút nguồn lao ñộng từ nơi thừa sang nơi thiếu; từ thành
phố, ñồng bằng lên vùng sâu, vùng xa.
3.2.2.5. Chính sách thu hút và sử dụng lao ñộng trình ñộ cao phải
mang tính chất toàn diện
Cần phải có một chiến lược, một tầm nhìn ñúng hướng, ñủ
lớn, ñủ rộng, phải có tính thống nhất và cam kết cao của tất cả các
ban ngành, từ tổ chức nhà nước ñến các doanh nghiệp. Cần phải xây
dựng một cơ cấu lao ñộng hợp lý nhằm tạo ra nhân tài trên nhiều lĩnh
vực tạo ra sự ñồng bộ trong cơ cấu lao ñộng: Như ñào tạo ñại học,
sau ñại học phải kết hợp với ñào tạo nghề.
Thực tế cho thấy việc ñào tạo, thu hút, sử dụng nguồn lao ñộng
phải mang tính chất toàn diện, ñồng bộ. Trong bối cảnh hiện nay, ñể
thúc ñẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - hiện ñại hoá và ñưa ñất
nước nhanh chóng trở thành quốc gia công nghiệp hoá trong tương
lai thì cần phải chú ý ñào tạo ñồng thời ba ñội ngũ sau:
- Đội ngũ lãnh ñạo Đảng, quản lý nhà nước, quản lý hành
chính: Phải là những người thông minh, có khả năng nhìn xa trông
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rộng, có khả năng ra quyết ñịnh ñúng và kịp thời, có khả năng lãnh
ñạo v.v...
- Đội ngũ quản lý doanh nghiệp: Bao gồm các giám ñốc, các
nhân viên quản lý doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy có trình ñộ
thông thạo về luật kinh tế, luật pháp quốc tế, có năng lực ngôn ngữ
và nhất là có khả năng diễn ñạt tốt v.v...
3.2.2.6. Dự báo chính xác nguồn lao ñộng
Tỉnh cần nghiên cứu ñánh giá thực trạng cơ cấu lao ñộng
hiện có, cũng như dự báo về nhu cầu lao ñộng ở các ngành, lĩnh vực
khác nhau nhằm chủ ñộng tránh tình trạng chổ thừa và nơi thiếu lao
ñộng. Tăng cường công tác dự báo phát triển nguồn lao ñộng trên
phạm vi vùng, ngành và quốc gia ñảm bảo sự phù hợp với chiến
lược phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai ñoạn nhất ñịnh.
Nhiệm vụ này cần ñược tiến hành thường xuyên ñể có sự ñiều
chỉnh cho phù hợp với những thay ñổi của thực tiễn cuộc sống.
3.2.2.7. Thu hút và khai thác hợp lý ñội ngũ lao ñộng trình ñộ cao
Trong thời ñiểm hiện nay, trước sức ép về nguồn lao ñộng
trình ñộ cao, ñể ñáp ứng yêu cầu phát triển, chúng ta rất cần tận dụng
tiềm năng to lớn của những trí thức Việt kiều ñang sinh sống ở nước
ngoài. Thời gian vừa qua, chính sách thu hút nhân tài là Việt kiều ñã
ñược thực thi, song chưa ñủ mạnh. Ngoài việc kêu gọi vận ñộng, cần
có những chính sách cụ thể hơn như xoá bỏ ñịnh kiến, nguồn gốc
xuất thân; chế ñộ lương và thu nhập, chế ñộ mua nhà hợp pháp, chế
ñộ học tập và làm việc cho con cái… Ngoài ra, cũng cần mạnh dạn
liên kết trong nghiên cứu, hợp tác ñào tạo với các viện, các trường có
tên tuổi của nước ngoài ñể từng bước nâng tầm KH - CN nước ta nói
chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.
Việc thu hút và sử dụng có hiệu quả cả hai nguồn lao ñộng
ñược ñào tạo trong và ngoài nước có ý nghĩa lớn lao trong việc bổ
sung tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong phát triển
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khoa học, công nghệ giúp chúng ta có thể ñạt ñược tốc ñộ tăng
trưởng nhanh, tiếp cận trình ñộ phát triển quốc tế.
Tóm lại, ñể nâng cao chất lượng nguồn lao ñộng phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước và phát triển kinh tế
tri thức như Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam ñã ñề ra, chúng ta
cần phải thực hiện ñầy ñủ và ñồng bộ các giải pháp. Giữa các giải
pháp có mối quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau, nếu coi nhẹ hoặc
bỏ qua một giải pháp nào ñó sẽ làm ảnh hưởng ñến hiệu quả của các
giải pháp khác.
KIẾN NGHỊ
Qua nghiên cứu những ñề xuất, kiến nghị của cơ quan, ñơn
vị tiếp nhận và của lực lượng lao ñộng trình ñộ cao cũng như tập hợp
ý kiến của các cơ quan, ñơn vị, nhà quản lý, và các ñối tượng có liên
quan, có thể tổng hợp ñược một số ý kiến hoàn thiện chính sách như
sau:
1. Đối với Trung ương
- Đề nghị Trung ương ban hành chính sách thu hút nhân tài,
người có trình ñộ cao áp dụng cho cả nước nhằm hạn chế tình trạng
“chảy máu chất xám” trong các cơ quan hành chính, ñơn vị sự
nghiệp công lập…bởi nhiều cán bộ, công chức, viên chức có trình ñộ
cao ñã xin thuyên chuyển, thậm chí nghỉ việc ñể về những nơi có
chính sách thu hút hấp dẫn cao hơn.
- Trung ương ban hành chính sách hỗ trợ, thu hút trí thức trẻ
tình nguyện về công tác tại các xã, vùng khó khăn ñể tăng cường ñội
ngũ cán bộ trẻ, có năng lực là nguồn cán bộ kế cận lâu dài cho các
cấp, các ngành trong từng ñịa phương ở hiện tại và tương lai. Đồng
thời, có quy ñịnh thời gian công tác và luân chuyển cán bộ trẻ sau khi
hoàn thành thời gian tình nguyện (nếu có nguyện vọng) ñể họ yên
tâm phục vụ tốt công tác ñược giao.
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- Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm ñiều chỉnh
bổ sung nội dung, giải pháp, chế ñộ thực hiện việc thu hút, ñãi ngộ
người có trình ñộ cao, có tài năng trong công vụ tham gia ñội ngũ
cán bộ, công chức.
2. Đối với ñịa phương
2.1. Tỉnh Khánh Hòa nên mở rộng quảng bá chính sách thu
hút nguồn lao ñộng trình ñộ cao ñến các ñối tượng tiềm năng bằng
cách giới thiệu trực tiếp chính sách thu hút ở các trường Đại học, các
Viện nghiên cứu, trên các phương tiện thông tin ñại chúng và thông
qua các tổ chức quốc tế.
2.2. Nâng cao tính chủ ñộng của các cơ quan, ñơn vị trong
công tác thu hút nguồn lao ñộng, ñặc biệt là nguồn lao ñộng trình ñộ
cao ở các khâu. Đề xuất ngành nghề, vị trí công tác, số lượng, ñiều
kiện tuyển dụng làm cơ sở ñể xác ñịnh nhu cầu và xây dựng chính
sách thu hút nguồn lao ñộng trình ñộ cao.
2.3. Trên cơ sở chính sách thu hút nhân tài ñã ban hành,
HĐND tỉnh nên ủy quyền cho Sở Nội vụ ban hành danh mục ngành
nghề cần tuyển dụng hàng năm ñể tạo sự linh hoạt cần thiết cho
chính sách.
2.4. Về chính sách ñãi ngộ, tỉnh nên phân loại theo ñối tượng
cần thu hút:
- Đối với ñối tượng thu hút có trình ñộ cao như giáo sư, phó
giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ - dược sĩ chuyên khoa 2 tỉnh nên kéo dài thời
gian hưởng trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ nhà ở ổn ñịnh, bố trí công việc
thích hợp ñể khai thác năng lực và có cơ chế ñể họ ñược tham gia
giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Không nên bố trí những người này
làm công tác quản lý nhà nước, trừ trường hợp khi thấy thực sự cần
thiết.
- Đối với những công việc ñòi hỏi trình ñộ chuyên môn cao
nhưng chưa cần nhân sự chuyên trách tỉnh nên có chính sách cụ thể
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về việc giao cho cơ quan chuyên môn thực hiện việc thuê hay mời
những nhà khoa học, chuyên gia trong nước, Việt kiều, người nước
ngoài làm việc bán thời gian hoặc tư vấn từ xa.
- Đối với các ñối tượng cử nhân loại giỏi, thạc sĩ hoặc tương
ñương chỉ thu hút những người thực sự cần thiết và trong những lĩnh
vực tỉnh phải cạnh tranh với khu vực tư và các ñịa phương khác ñể
có ñược người tài nhằm ñáp ứng nhu cầu công tác. Đồng thời nâng
mức trợ cấp hàng tháng và kéo dài thời gian thụ hưởng ñể góp phần
cải thiện thu nhập của ñối tượng thu hút, xem xét hỗ trợ nhà ở ñể ñối
tượng thu hút yên tâm công tác trong khả năng ñáp ứng của thành
phố.
- Đối với các ñối tượng có bằng cấp chuyên môn tốt nhưng
do lĩnh vực ñào tạo mà tỉnh không cần cạnh tranh với ñịa phương
khác nên tập trung vào chế ñộ ưu tiên tuyển dụng biên chế, không
ñặt nặng trợ cấp thu nhập và nhà ở, họ sẽ thuộc ñối tượng hỗ trợ của
những chính sách xã hội khác của tỉnh.
2.5. Khi tuyển dụng ñối tượng thu hút, Sở Nội vụ cùng các
cơ quan, ñơn vị tiếp nhận, sử dụng nghiên cứu hồ sơ, nguyện vọng
của ñối tượng thu hút ñể ñề xuất bố trí công việc có khả năng phát
triển lâu dài. Đối với những công việc cần trang thiết bị hiện ñại hoăc
ñòi hỏi chế ñộ ñãi ngộ cao nhưng tỉnh chưa ñáp ứng ñược, Sở Nội vụ
nên thông báo trước ñiều kiện công tác ñể ñối tượng thu hút chuẩn bị
tinh thần, xác ñịnh tư tưởng trước khi nhận việc.
2.6. Các cơ quan, ñơn vị tiếp nhận, sử dụng ñối tượng thu
hút nên tham gia trực tiếp vào khâu sơ tuyển, kiểm tra, phỏng vấn,
thử việc ñể lựa chọn ñúng người cần thiết trước khi cơ quan có thẩm
quyền ra quyết ñịnh tiếp nhận.
2.7. HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, ñơn vị tiếp nhận, sử
dụng ñối tượng thu hút cần quan tâm cải thiện ñiều kiện làm việc,
nhất là ñối với các công việc mà trang thiết bị, lỹ thuật ảnh hưởng
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lớn ñến hiệu quả công việc (như bệnh viện, trường học, viện nghiên
cứu,...).
2.8. Cần học tập mô hình thi tuyển các chức danh lãnh ñạo
của Thành phố Đà Nẵng ñể áp dụng vào thực tế ñịa phương nhằm tạo
cơ hội thăng tiến minh bạch, bình ñẳng, cạnh tranh cho ñối tượng thu
hút.
2.9. Hàng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
ñơn vị tiếp nhận, sử dụng ñánh giá, lựa chọn ñối tượng thu hút tiêu
biểu, có những ñóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển thành phố
ñể ñề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng, tôn vinh và có những ưu
ñãi riêng biệt.
2.10. Cơ quan, ñơn vị tiếp nhận, sử dụng cũng cần có ñánh
giá cụ thể, khách quan về năng lực, trình ñộ, phẩm chất của tất cả ñối
tượng thu hút sau một thời gian công tác (từ 6 tháng ñến 1 năm). Từ
ñó phân loại và ñề xuất ñiều chỉnh hoặc áp dụng chế ñộ ñãi ngộ phù
hợp, chẳng hạn như hỗ trợ nhà ở, ưu tiên tuyển thẳng vào biên chế,
hỗ trợ ñào tạo nâng cao trình ñộ hoặc nâng mức trợ cấp hàng tháng
và kéo dài thời gian thụ hưởng cho những người có năng lực cao và
hạ mức trợ cấp hàng tháng, thậm chí chấm dứt hợp ñồng lao ñộng
ñối với những người không ñáp ứng nhu cầu của cơ quan, ñơn vị.
KẾT LUẬN
Trong số các nguồn lực cần thiết cho sự thành công của công
nghiệp hoá, hiện ñại hoá, nguồn lực lao ñộng trình ñộ cao là yếu tố
quyết ñịnh. Tuy nhiên, vai trò quyết ñịnh của nguồn lao ñộng trình
ñộ cao chỉ trở thành hiện thực khi người lao ñộng ñược ñào tạo ñể có
năng lực và phẩm chất cần thiết ñáp ứng ñược những yêu cầu mà quá
trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñặt ra hiện nay và cả tương lai.
Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 của Đảng nhấn mạnh: Đổi mới toàn
diện hệ thống giáo dục và ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất
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lượng cao, ñáp ứng những ñòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước.
Vì vậy trong công tác nhân lực, ñặc biệt là vấn ñề thu hút lao
ñộng trình ñộ cao trong thời gian sắp ñến, chính quyền ñịa phương
cần phối hợp với các Ban ngành liên quan chú trọng hơn ñến những
vấn ñề trên ñể chính sách của tỉnh ngày càng hoàn thiện hơn và thu
hút ñược sự quan tâm ngày càng nhiều của những người có trình ñộ
muốn làm việc lâu dài tại Khánh Hòa. Đồng thời, cần lắng nghe ý
kiến, nguyện vọng của các ñối tượng ñể từ ñó có những biện pháp
quản lý, sử dụng nhân tài phù hợp và hiệu quả, tránh tình trạng các
ñối tượng thu hút sau một thời gian công tác lại muốn nghỉ việc. Có
như vậy, nguồn lao ñộng trình ñộ cao của tỉnh sẽ ngày càng gia tăng
cả về số lượng lẫn chất lượng. Từ ñó góp phần tạo nên ñội ngũ lao
ñộng vừa hồng vừa chuyên, thúc ñẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh một cách bền vững và lâu dài.
Tóm lại luận văn ñã hoàn thành ñược nhiệm vụ mà tác giả ñã
ñề ra ban ñầu, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế cần có những nghiên
cứu tiếp theo mang tính chất qui mô hơn, chi tiết hơn ñể thúc ñầy
phát triển một cách toàn diện, nhằm hoàn thiện chính sách thu hút
nguồn lao ñộng trình ñộ cao cho các ngành nghề, ñịa phương trên cả
nước nói chung và cho tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

