
1 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 ĐẠI H ỌC ĐÀ NẴNG 
 
 

TRẦN ĐÌNH D ŨNG 

 
 
 

PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN LỰC 
HÀNH CHÍNH C ẤP XÃ TẠI 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
 
 
 

Chuyên ngành: Kinh tế phát tri ển 

Mã số: 60.31.05 

 
 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 

 
            
 

 

Đà Nẵng - Năm 2011 

2 

 Công trình ñược hoàn thành tại 

 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS VÕ XUÂN TIẾN 

 
 
 

Phản biện 1: PGS. TS Bùi Quang Bình 
 

Phản biện 2:  TS Trần Thị Bích Hạnh 
 
 
 

Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm 
Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà 
Nẵng vào ngày 01 tháng 12 năm 2011. 

 
        

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại: 
- Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng 
- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 

    

 

 



1 

MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn ñề tài 

Nguồn nhân lực (NNL) là tài nguyên cơ bản, quý giá nhất và một lợi 

thế cạnh tranh mang tính chất quyết ñịnh của tổ chức, cơ quan, ñơn vị. 

Phát triển nguồn nhân lực (PTNNL) là nhiệm vụ ñột phá, vừa có tính 

cấp bách, vừa có tính chiến lược; là yếu tố cơ bản quyết ñịnh thành công 

của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và 

sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh Quảng Ngãi 

nhanh, bền vững; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

Những năm gần ñây, tỉnh rất quan tâm ñến PTNNL nói chung và NNL 

hành chính (HC) cấp xã của tỉnh nói riêng. Song trên thực tế ñến nay 

công tác này vẫn còn nhiều bất cập chưa ñáp ứng ñược yêu cầu phát 

triển KTXH ở ñịa phương; ñồng thời ñã và ñang ñặt ra nhiều vấn ñề mới 

cần tiếp tục nghiên cứu. Do vậy, việc nghiên cứu, ñánh giá một cách 

khoa học về NNL HC cấp xã sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng, và cấp 

thiết. Xuất phát từ yêu cầu ñó, tác giả chọn ñề tài: “Phát tri ển nguồn 

nhân lực hành chính cấp xã tại tỉnh Quảng Ngãi” làm luận văn tốt 

nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận về PTNNL trong khu vực hành 

chính. 

- Phân tích thực trạng việc PTNNL hành chính cấp xã tại tỉnh 

Quảng Ngãi thời gian qua. 

- Đề xuất giải pháp PTNNL hành chính cấp xã tại Quảng Ngãi 

thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn ñề lý luận và thực tiễn 

liên quan ñến việc PTNNL của các tổ chức, ñơn vị. 
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b. Phạm vi nghiên cứu 

* Nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số nội dung của 

PTNNL hành chính cấp xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là 

cấp xã, gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân (CT UBND), Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân (PCT UBND) và 07 chức danh công chức: Trưởng 

Công an (TCA), Chỉ huy trưởng Quân sự (CHTQS), Văn phòng - 

Thống kê (VPTK), Địa chính - Xây dựng (ĐCXD), Tài chính - Kế 

toán (TCKT), Tư pháp - Hộ tịch (TPHT) và Văn hóa - Xã hội 

(VHXH). 

* Về không gian: Đề tài nghiên cứu các nội dung trên tại tỉnh 

Quảng Ngãi. 

* Về thời gian: Các giải pháp ñược ñề xuất trong luận văn có ý 

nghĩa trong những năm trước mắt. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện các mục trên, ñề tài sử dụng các phương pháp sau: 

- Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích 

chuẩn tắc; 

- Phương pháp ñiều tra, khảo sát, chuyên khảo, chuyên gia, phân 

tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa; 

- Các phương pháp khác .... 

5. Bố cục của ñề tài 

Ngoài phân mở ñầu, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham 

khảo ñề tài chuyển tải thành ba chương như sau: 

Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về phát triển NNL trong khu 

vực hành chính Nhà nước 

Chương 2: Thực trạng PT NNL hành chính cấp xã tại tỉnh Quảng 

Ngãi thời gian qua 

Chương 3: Giải pháp PT NNL hành chính cấp xã tại tỉnh Quảng 

Ngãi thời gian ñến. 
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CHƯƠNG 1 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ PTNNL 

TRONG KHU V ỰC HC NHÀ NƯỚC 
1.1. KHÁI QUÁT V Ề PTNNL TRONG KHU V ỰC HC NHÀ NƯỚC 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Nhân lực là toàn bộ các khả năng về thể lực và trí lực của con 

người, nó phản ánh khả năng lao ñộng của con người và là ñiều kiện tiên 

quyết của mọi quá trình lao ñộng sản xuất của xã hội. 

b. Nguồn nhân lực “Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng 

của con người (trước hết và cơ bản nhất là tiềm năng lao ñộng), gồm: 

thể lực, trí lực, nhân cách của con người nhằm ñáp ứng yêu cầu của 

một tổ chức hoặc một cơ cấu kinh tế - xã hội nhất ñịnh”. 

c. Phát triển NNL là tổng thể các hình thức, phương pháp, chính sách, 

biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng của NNL về các mặt: 

nâng cao năng lực và ñộng lực thúc ñẩy của người lao ñộng (NLĐ) ñáp ứng 

yêu cầu của tổ chức, ñồng thời ñảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân. 

1.1.2. Nguồn nhân lực trong khu vực HC Nhà nước 

a. Cơ quan HC Nhà nước: UBND do HĐND cùng cấp bầu ra là cơ 

quan chấp hành của HĐND, cơ quan HC Nhà nước ở ñịa phương, chịu 

trách nhiệm trước HĐND cùng cấp và cơ quan Nhà nước cấp trên. 

b. Cán bộ, công chức HC Nhà nước 

- Cán bộ HC cấp xã là công dân Việt Nam, ñược bầu cử giữ chức vụ 

theo nhiệm kỳ trong UBND cấp xã.  

- Công chức HC cấp xã là công dân Việt Nam ñược tuyển dụng giữ 

một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên 

chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. 

c. Nguồn nhân lực HC là tổng thể những tiềm năng của con người, 

gồm: thể lực, trí lực, nhân cách của con người trong các cơ quan HC 

Nhà nước nhằm ñáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu của cơ quan HC 

Nhà nước ñòi hỏi. 
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1.1.3. Đặc ñiểm của NNL HC cấp xã ảnh hưởng ñến việc PTNNL  

- Là một ñội ngũ chuyên nghiệp, tính chất chuyên nghiệp này 

cùng với những tính chất khác sẽ hợp thành ñặc ñiểm riêng của ñội 

ngũ CBCC hành chính. 

- Là những người thực thi công quyền, ñây là một ñặc ñiểm quan 

trọng của người CBCC HC. Quyền hành ñó có những giới hạn nhất 

ñịnh do pháp luật quy ñịnh. 

- Được Nhà nước ñảm bảo lợi ích khi thực thi công vụ. 

1.1.4. Ý nghĩa của việc PTNNL  

- Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Đảm bảo 

tính ổn ñịnh, năng ñộng và tạo ñược lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. 

- Tạo sự thích ứng với công việc và sự gắn bó giữa NLĐ với tổ 

chức, ñáp ứng nhu cầu và nguyện vọng phát triển của NLĐ. 

1.2. NỘI DUNG CỦA PTNNL  

1.2.1. Phát triển số lượng NNL  

- Số lượng NNL là số lượng tuyệt ñối của NNL trong một tổ 

chức, ñịa phương. Số lượng của NNL ñề cập ñến qui mô của NNL. 

- Phát triển số lượng NNL là gia tăng số lượng tuyệt ñối của NNL 

theo hướng phù hợp với môi trường và ñiều kiện hoạt ñộng mới.  

- Để phát triển số lượng NNL phải dựa trên cơ sở phân tích công việc, 

ñịnh mức và khối lượng công việc ñể xác ñịnh số lượng NNL cần có. 

- Tiêu chí ñánh giá sự tăng số lượng NNL: Số lượng NNL ñược 

tăng thêm qua các năm và tốc ñộ tăng thêm của NNL qua các năm. 

1.2.2. Cơ cấu NNL  phù hợp với mục tiêu của tổ chức 

- Cơ cấu NNL trong một tổ chức là thành phần, tỷ lệ lao ñộng và 

vai trò của nó trong tổ chức ñó. 

- Cơ cấu NNL có vai trò ñặc biệt quan trọng, tác dụng cộng 

hưởng làm tăng sức mạnh của tổ chức và của từng cá nhân ñể thực 
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hiện mục tiêu ñề ra. Nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược phát triển của tổ 

chức chỉ có thể hoàn thành khi có cơ cấu NNL tương ứng, hợp lý. 

- Căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược phát triển của tổ 

chức ñể xây dựng cơ cấu NNL. Về cơ bản dựa trên các tiêu chí sau: 

+ Cơ cấu NNL theo cấp học, ngành, nghề và ñịa bàn công tác. 

+ Cơ cấu NNL theo dân tộc, giới tính và theo nhóm tuổi. 

1.2.3. Nâng cao năng lực của NNL 

a. Nâng cao trình ñộ chuyên môn của NNL  

- Trình ñộ của NLĐ là những hiểu biết chung và hiểu biết chuyên 

ngành về một lĩnh vực cụ thể. Để nâng cao trình ñộ chuyên môn của 

NNL phải ñào tạo, trang bị những kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ 

thuật mới… cho NLĐ. Bởi vì nó là cơ sở, là ñiều kiện ñể nâng cao năng 

suất, chất lượng và hiệu quả công việc trong lao ñộng, ñáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ và mục tiêu, chiến lược trong tương lai của tổ chức. 

- Chỉ tiêu chủ yếu ñể ñánh giá trình ñộ chuyên môn của NNL là: 

+ Trình ñộ chuyên môn của từng loại lao ñộng. 

+ Tỷ lệ % của từng loại lao ñộng có cấp bậc, trình ñộ trong tổng số. 

b. Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ 

- Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp là nâng cao khả năng của con 

người trên nhiều khía cạnh ñể ñáp ứng yêu cầu cao hơn trong hoạt 

ñộng nghề nghiệp hiện tại hoặc ñể trang bị kỹ năng mới cho việc thay 

ñổi công việc trong tương lai. 

- Gia tăng kỹ năng của NLĐ vì ñó chính là yêu cầu của quá trình 

lao ñộng trong tổ chức hay một cách tổng quát là từ nhu cầu xã hội. 

- Để nâng cao kỹ năng của NLĐ phải huấn luyện, ñào tạo, bồi 

dưỡng, thường xuyên làm việc ñể tích lũy kinh nghiệm, một trong 

các cách ñó là thông qua thời gian làm việc. 

- Tiêu chí ñánh giá kỹ năng nghề nghiệp là: 
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+ Trình ñộ các kỹ năng mà NLĐ tích lũy ñược như: tin học, 

ngoại ngữ, tiếng dân tộc…. 

+ Khả năng vận dụng kiến thức vào thao tác; Sự thành thạo, kỹ 

xảo, khả năng xử lý tình huống, diễn thuyết trước công chúng…. 

c. Nâng cao nhận thức cho NNL 

- Nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc 

con người, sự phản ánh ñó không phải là hành ñộng nhất thời, máy 

móc, ñơn giản, thụ ñộng mà là cả một quá trình phức tạp của hoạt 

ñộng trí tuệ tích cực, sáng tạo. 

- Nâng cao trình ñộ nhận thức của NLĐ ñể họ có thái ñộ, hành vi 

tích cực, từ ñó nâng cao năng suất, hiệu quả trong công việc lao ñộng 

- Tiêu chí ñể ñánh giá trình ñộ nhận thức của NLĐ ñối với tổ 

chức, ñịa phương, gồm:  

+ Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác và hợp tác, có trách 

nhiệm và ñam mê nghề nghiệp, yêu cầu năng ñộng trong công việc. 

+ Thể hiện các mối quan hệ xã hội, thái ñộ trong giao tiếp, ứng 

xử trong công việc và cuộc sống. 

1.2.4. Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy NNL 

- Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy là thúc ñẩy, kích thích NLĐ làm 

việc và cống hiến. Được thể hiện qua việc ñáp ứng, thỏa mãn nhu cầu 

vật chất và tinh thần cho NLĐ. 

- Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy NLĐ bởi vì: 

+ Đối với NLĐ: Nó là ñiều kiện và nhân tố quyết ñịnh ñến hành 

vi và hiệu quả làm việc. 

+ Đối với tổ chức: Nó là cho mối quan hệ trong tổ chức trở nên 

tốt ñẹp hơn, lành mạnh hơn, không khí làm việc thỏa mái, mọi người 

hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, ñặc biệt tạo ra ñược khả năng cạnh 

tranh giữa các cá nhân, giữa các tổ chức, là một trong những nhân tố 

tạo tiền ñề cho phát triển tổ chức trong tương lai. 
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- Tạo ñộng lực thúc ñẩy NLĐ bằng thu nhập, bằng việc cải thiện 

ñiều kiện làm việc, khen thưởng, sự thăng tiến và bằng sự ñào tạo về 

nghề nghiệp. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VI ỆC PTNNL  

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

Vị trí ñịa lý, diện tích tự nhiên, khí hậu, thời tiết và tài nguyên 

khoáng sản. Các ñiều kiện tự nhiên này thuận lợi sẽ tạo ñiều kiện 

phát triển KTXH và PTNNL dễ dàng hơn, ngược lại là sẽ gặp nhiều 

khó khăn. 

1.3.2. Điều kiện kinh tế 

- Trình ñộ phát triển kinh tế và tốc ñộ phát triển kinh tế cao, ổn 

ñịnh sẽ ñòi hỏi NNL phải phát triển theo và ngược lại.  

- Cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng hiện ñại, với tỷ trọng công 

nghiệp cao sẽ quy ñịnh PTNNL phải phù hợp với cơ cấu kinh tế. 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật yêu cầu phải ñồng bộ và ñảm bảo quy mô. 

- Cơ sở hạ tầng xã hội là các ñiều kiện về giáo dục, y tế, thể 

thao… nếu ñồng bộ, quy mô phù hợp sẽ thích hợp cho sự phát triển. 

1.3.3. Điều kiện xã hội 

- Dân tộc nếu có những phẩm chất phù hợp sẽ phát triển nhanh 

KTXH. Ngược lại những dân tộc thiểu số cần phải có hỗ trợ. 

- Cơ cấu dân số phù hợp không ñông quá, không ít quá sẽ phù 

hợp với tiến trình phát triển. 

- Truyền thống, tập quán là những ñặt trưng về văn hóa xã hội 

nếu phù hợp sẽ là nhân tố thuận chiều, ngược lại là lực cản. 

1.4. MỘT SỐ KINH NGHI ỆM PTNNL HÀNH CHÍNH  
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PTNNL HÀNH CHÍNH C ẤP XÃ 

 TẠI T ỈNH QUẢNG NGÃI TH ỜI GIAN QUA 
2.1. ĐẶC ĐIỂM T Ự NHIÊN, KINH T Ế, XÃ HỘI T ỈNH 

QUẢNG NGÃI ẢNH HƯỞNG ĐẾN VI ỆC PTNNL 
2.1.1. Đặc ñiểm tự nhiên 
Địa hình tỉnh Quảng Ngãi ñược hình thành 3 vùng rõ rệt: Vùng ñồng 

bằng có diện tích 1.899 km2; vùng miền núi có diện tích 3.244 km2 và 

vùng hải ñảo có diện tích 10 km2. Ở tỉnh Quảng Ngãi có ñến 70 xã miền 

núi, hải ñảo có ñịa hình ñồi núi chia cắt, ñịa bàn rộng, dân cư phân tán sẽ 

ảnh hưởng rất khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ 

của NNL HC cấp xã của tỉnh. Ngược lại với 70 xã ñồng bằng ñịa hình 

thuận lợi, dân cư tập trung sẽ là ñiều kiện rất thuận lợi. 

2.1.2. Đặc ñiểm xã hội 
Tỉnh Quảng Ngãi chủ yếu có 4 dân tộc sinh sống, trong ñó chủ yếu 

là dân tộc Kinh chiếm 86,72% tổng dân số. Dân số của tỉnh năm 2010 là 

1.219.286 người. Mật ñộ dân số là 237 người/km2, tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên 0,96%.  

Về truyền thống, phong tục tập quán có nhiều thay ñổi tích cực, các 

thôn, tổ dân phố, bảng, làng ñều xây dựng Quy ước, Hương ước theo 

Quy chế Dân chủ ở cơ sở nhờ ñó mà loại bỏ dần tư tưởng bảo thủ, thủ 

tục lạc hậu của người dân, từng bước nâng cao trình ñộ nhận thức về xã 

hội, pháp luật của người dân ñịa phương. Đây là ñiều kiện thuận lợi 

trong việc quản lý ñiều hành của CBCC hành chính ở cơ sở.  

2.1.3. Đặc ñiểm kinh tế 
Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng với tốc ñộ cao: Tổng sản 

phẩm trong tỉnh (GDP) năm 2010 ước ñạt 8.743,28 tỷ ñồng, tăng 35,9% 

so với năm 2009 và bằng 100,6% kế hoạch; trong ñó, khu vực nông-lâm 

nghiệp và thủy sản ñạt 1.686,89 tỷ ñồng, tăng 4,4%; khu vực công 

nghiệp-xây dựng ñạt gần 4.712,28 tỷ ñồng, tăng 70,2%; khu vực dịch vụ 

ñạt 2.344,11 tỷ ñồng, tăng 14,5%. Tốc ñộ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh 
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bình quân hàng năm giai ñoạn 2006-2010 ñạt 18,66% hoàn thành vượt 

mức chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ñã ñề ra.  

GDP bình quân ñầu người tăng từ 773 USD năm 2009 lên 1.228 

USD năm 2010, cao hơn kế hoạch 2010 (1.124 USD) và vượt mức Nghị 

quyết HĐND ñề ra (950-1.000 USD).  

Về cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ 22,65%; công nghiệp, xây 

dựng 58,95%; nông, lâm, thủy sản 18,4%. Nhìn chung cơ cấu kinh tế 

tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hoá. 

Với ñiều kiện kinh tế như hiện nay sẽ tác ñộng tích cực ñến PTNNL 

HC cấp xã của tỉnh tại thời ñiểm trước mắt và thời gian sắp ñến. Riêng 

cơ sở hạ tầng hiện nay chưa ñáp ứng nhu cầu phát triển KTXH của tỉnh. 

2.2. THỰC TRẠNG CỦA PTNNL HC C ẤP XÃ TẠI T ỈNH 
QUẢNG NGÃI TH ỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng số lượng NNL  
Trong những năm qua, số lượng CBCC cấp xã luôn ổn ñịnh. Đã 

nhiều lần ñược Chính phủ ñiều chỉnh nhưng về số lượng vẫn không 

có sự biến ñộng lớn, thực trạng này ñược thể hiện qua bảng 2.1 sau. 

Bảng 2.1. Số lượng CBCC HC cấp xã tỉnh Q.Ngãi từ năm 2006-2010 
 

Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2006-2010 

Từ bảng 2.1 cho thấy số lượng CBCC HC cấp xã năm 2006 là 

1.780 người, chiếm tỷ lệ 55,07%; năm 2010 là 1.910 người, chiếm tỷ 

lệ 56,13% so với tổng số. Nhìn chung không có sự biến ñộng lớn. Về 

Tốc ñộ phát triển về số lượng NNL HC cấp xã là không ñáng kể.  Vì 

vậy, ñể thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở thì 

việc bổ sung ñầy ñủ, thậm chí tăng thêm về số lượng CBCC xã so với 

qui ñịnh là hết sức cần thiết. 

2006 2007 2008 2009 2010 Năm 
 

Chức danh 
SL 

(người) 
TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

Tổng số 1780 55,07 1855 55,94 1904 56,58 1969 56,96 1910 56,13 
CT UBND 180 5,57 180 5,43 180 5,35 184 5,32 184 5,41 
PCT UBND 266 8,23 268 8,08 270 8,02 271 7,84 255 7,49 
Công chức xã 1334 41,27 1407 42,43 1454 43,21 1514 43,80 1471 43,23 
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2.2.2. Thực trạng cơ cấu NNL HC cấp xã tại Quảng Ngãi thời gian qua 

a. Về cơ cấu NNL theo ngành nghề, nhiệm vụ công tác 

- Thực trạng cơ cấu NNL HC cấp xã tại Quảng Ngãi thời ñiểm 

năm 2010 số lượng PCT UBND cấp xã chỉ có 255 người, chiếm tỷ lệ 

13% so với tổng số. Nhưng so với 184 xã, phường, thị trấn, thì số xã, 

phường, thị trấn có 2 PCT UBND mới chỉ ñạt 69%. Với tỷ lệ này, rõ 

ràng 31% số xã chưa bố trí hoặc không ñược bố trí 2 PCT UBND sẽ 

gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, phát triển KTXH ở cơ sở. Đối với 7 chức danh công chức theo cơ 

cấu như hiện nay so với nhu cầu công việc vẫn còn thấp. 

- Cơ cấu NNL HC cấp xã phân theo các huyện ñồng bằng, Miền 

núi-Hải ñảo  ñược thể qua bảng 2.2 sau. 

Bảng 2.2. Số lượng NNL HC cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi chia 

theo ñịa hình qua các năm 
 

Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2006-2010 

Từ bảng 2.2 trên cho thấy từ năm 2006 ñến năm 2010 cơ cấu 

CBCC phân theo ñịa hình có thay ñổi, vào năm 2009, số CBCC phân 

theo ñịa hình ñồng bằng là 1.270 người, chiếm 64%; miền núi là 699 

CBCC, chiếm 36%. Đến năm 2010, số CBCC phân theo ñịa hình 

ñồng bằng là 1.253 người, chiếm 66%; miền núi là 657 CBCC, chiếm 

34%. Nhưng sự thay ñổi này là không ñáng kể. 

Như vậy, cơ cấu NNL phân theo ngành nghề và vùng, miền vẫn 

còn những bất hợp lý nhất ñịnh, tỷ lệ PCT UBND xã và nhất là tỷ lệ 

2006 2007 2008 2009 2010 Năm 
 

Địa hình 
SL 

(người) 
TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

Đồng bằng 1118 63 1196 64 1238 65 1270 64 1253 66 

M.Núi, hải ñảo 662 37 659 36 666 35 699 36 657 34 

Tổng cộng 1780 100 1855 100 1904 100 1969 100 1910 100 
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công chức chuyên môn ở các ñịa phương vẫn còn thấp. Thời gian ñến 

ñể phát huy tốt thế mạnh của từng ñịa phương thì Trung ương và tỉnh 

Quảng Ngãi sớm có những ñiều chỉnh hợp lý về tỷ lệ cơ cấu này. 

b. Cơ cấu về dân tộc, giới tính 

Thực trạng cơ cấu NNL HC cấp xã năm 2010, theo dân tộc: dân 

tộc kinh là 1517 người, chiếm 79,42%; dân tộc thiểu số là 393 người, 

chiếm 20,58%. Về giới tính: nam là 1530, chiếm 80,52;  nữ là 372 

người, chiếm 19,48%. Với tỷ lệ CBCC là người dân tộc thiểu số ở 

các xã, thị trấn miền núi của tỉnh như hiện nay là còn ít, chưa phù 

hợp; tỷ lệ CBCC là nữ trong cơ quan hành chính Nhà nước lại còn rất 

thấp nhất là các chức danh chủ chốt như: CT UBND xã là nữ có 3 

người, chiếm 1,63%; PCT UBND xã là nữ có 17 người, chiếm 

6,67%. Thực trạng trên là chưa hợp lý cho việc PTNNL. Đây là một 

trở ngại không nhỏ trong công tác quản lý Nhà nước ở cơ sở.  

c. Cơ cấu về ñộ tuổi 

Thực trạng cơ cầu về ñộ tuổi của ñội ngũ CBCC HC cấp xã từ 

năm 2006-2010 là tương ñối hợp lý. CBCC qua các năm tuy có thay 

ñổi và một số ñược thay thế nhưng nhìn chung không có thay ñổi lớn. 

Tuy nhiên, trong thời gian ñến ñể NNL HC cấp xã phát triển hơn nữa 

thì tỉnh phải ñào tạo, tuyển chọn từng bước trẻ hóa NNL HC cấp xã. 

2.2.3. Thực trạng của nâng cao năng lực của NNL HC cấp xã 

a. Thực trạng về nâng cao trình ñộ chuyên môn của NNL 

Trình ñộ chuyên môn của NNL về cơ bản ñạt chuẩn, tuy nhiên số 

CBCC chưa qua ñào tạo và số CBCC có trình ñộ sơ cấp còn nhiều 

nên khả năng ñảm nhận nhiệm vụ theo trình ñộ chuyên môn của ñội 

ngũ CBCC so với tiêu chuẩn chức danh qui ñịnh chưa cao, ñiều ñó 

ñược thể hiện bảng 2.3 sau. 
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Bảng 2.3. Trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ CBCC cấp xã tỉnh 

Quảng Ngãi từ năm 2006-2010 
2006 2007 2008 2009 2010          Năm 

 
Trình ñộ  

SL 
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

Tổng số  1780 100 1855 100 1904 100 1969 100 1910 100 

 Chưa qua 

ñào tạo 
810 45,51 761 41,02 596 31,30 530 26,92 295 15,45 

 Sơ cấp 158 8,88 139 7,49 125 6,57 129 6,55 95 4,97 

 Trung cấp 701 39,38 821 44,26 1009 52,99 1122 56,98 1211 63,40 

 Cao ñẳng 7 0,39 15 0,81 19 1,00 22 1,12 38 1,99 

 Đại học 104 5,84 119 6,42 155 8,14 166 8,43 271 14,19 

Nguồn: Sở Nội vụ  tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2006-2010 

Từ bảng 2.3 trên cho thấy vào năm 2006 số CBCC xã có trình ñộ 

chuyên môn là 970 người, chiếm 54,49%; số CBCC chưa qua ñào tạo 

là 810 người, chiếm 45,51%. Đến năm 2010 số CBCC xã có trình ñộ 

chuyên môn là 1.615 người, chiếm 84,55%; số CBCC chưa qua ñào 

tạo là 295 người, chiếm 15,45%. Nhưng thực tế chất lượng có trình 

ñộ chính trị ở cơ sở còn thấp, năng lực công tác vẫn còn hạn chế, 

cách cư xử với dân ñôi lúc còn gây bức xúc trong dân; Đây là  vấn ñề 

ñặt ra trong công tác ñào tạo NNL thời gian ñến.  

Xét về tốc ñộ phát triển trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của CBCC 

cấp xã tỉnh Quảng Ngãi, cho thấy giai ñoạn 2006-2010 có tăng lên 

nhưng không ñáng kể. Trình ñộ chuyên môn ñược tăng lên một phần là 

do tuyển dụng mới, luân chuyển cán bộ thay thế số CBCC cũ không ñủ 

chuẩn. phần nữa là nhờ có chính sách ñào tạo CBCC tốt nên số CBCC 

có ñiều kiện học tập nâng cao trình ñộ chuyên môn. Thực trạng trên 

tiếp tục ñược minh họa qua bảng 2.4 sau. 

Bảng 2.4. Trình ñộ chuyên môn CBCC HC cấp xã của tỉnh theo 

ñịa hình qua các năm 
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Tổng 
 số 

Chưa qua 
ñào tạo 

Sơ 
 cấp 

Trung 
cấp 

Cao 
ñẳng 

Đại 
 học Chức danh 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

SL 
(người) 

TL  
(%) 

Tổng cộng 1910 100 295 100 95 100 1211 100 38 100 271 100

Huyện ñồng bằng 1253 66 118 40 64 67 830 69 27 71 214 79 

Huyện MN, HĐảo 657 34 177 60 31 33 381 31 11 29 57 21 

Nguồn: Sở Nội vụ  tỉnh Quảng Ngãi năm 2010 

Qua số liệu tại bảng 2.7 trên cho thấy giữa vùng ñồng bằng và 

miền núi, hải ñảo có sự chênh lệch rất lớn về trình ñộ chuyên môn 

ñược ñào tạo. Điều ñó cũng dễ hiểu bởi với ñiều kiện thuận lợi về ñịa 

hình, gần trung tâm thành phố, có ñiều kiện hơn nên số CBCC ở các 

huyện ñồng bằng dễ dàng học tập nâng cao trình ñộ chuyên môn hơn 

so với các huyện miền núi, hải ñảo. Vì vậy, trong thời gian ñến ngoài 

các chính sách ñào tạo, bồi dưỡng CBCC chung của tỉnh thì ñể phát 

triển NNL HC cấp xã một cách toàn diện hơn còn phải có chính sách 

riêng, ñặc thù phù hợp với từng vùng miền trong việc ñào tạo, bồi 

dưỡng CBCC của tỉnh. 

b. Thực trạng của nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của NNL 

Trong những năm qua tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ñào tạo, bồi 

dưỡng CBCC, các cơ quan chức năng của tỉnh ñã phối hợp với các cơ 

quan, ñơn vị có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ 

năng cho ñội ngũ CBCC cơ sở của tỉnh. Trong ñó có 04 lớp bồi 

dưỡng kỹ năng lãnh ñạo ñiều hành cho CT UBND, PCT UBND, 

công chức xã và cán bộ dự nguồn cấp xã với tổng số 185 người tham 

dự; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công 

vụ cho CBCC cấp xã với tổng số 95 học viên. Tiếp tục trang bị kiến 

thức quản lý Nhà nước cho CBCC cấp xã, thực tế này ñược thể hiện 

qua bảng 2.5 sau. 
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Bảng 2.5. Trình ñộ QLNN của CBCC HC cấp xã của tỉnh qua 

các năm 
2006 2007 2008 2009 2010          Năm 

 
Trình ñộ  

SL 
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

Tổng số  1780 100 1855 100 1814 100 1969 100 1910 100 
 Chưa qua 
Đ.Tạo 1409 79,16 1506 81,19 1445 79,66 1580 80,24 1485 77,75 

 Sơ cấp 314 17,64 287 15,47 271 14,94 278 14,12 287 15,03 

 Trung cấp 57 3,20 62 3,34 98 5,40 111 5,64 133 6,96 

 Đại học 0 - 0 - 0 - 0 - 5 0,26 

Nguồn: Sở Nội vụ  tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2006-2010 

Từ bảng 2.5 trên cho thấy số lượng CBCC HC cấp xã ñược ñào 

tạo sơ cấp, trung cấp quản lý Nhà nước chiếm tỷ lệ rất thấp. Năm 

2006, chưa qua ñào tạo, bồi dưỡng là 1.409 người, chiếm tới 79,16%, 

ñến năm 2010 là 1.485 người, chiếm 77,75%, sau 5 năm nhưng số 

lượng CBCC ñược ñào tạo, bồi dưỡng qua kỹ năng quản lý Nhà nước 

vẫn không tăng lên, số CBCC có trình ñộ sơ cấp là 287 người, chiếm 

15,03%; trung cấp là 133 người, chiếm 6,96%. Thực tế cho thấy trình 

ñộ quản lý Nhà nước không tăng lên một phần là do thời gian qua 

CBCC chủ yếu tập trung cho việc học tập nâng cao trình ñộ chuyên 

môn nhằm ñáp ứng ñúng, ñủ tiêu chuẩn chức danh theo qui ñịnh.  

c. Thực trạng của nâng cao nhận thức của NNL 

Đối với NNL HC cấp xã ngoài việc nâng cao mức ñộ hiểu biết về 

văn hóa, xã hội, tính tự giác, sáng tạo, các hành vi, thái ñộ ñối với 

công việc, thì nâng cao nhận thức về lý luận chính trị là nhận thức cơ 

bản nhất và nó ñược thể hiện qua thực trạng sau. 

Số CBCC chưa ñược ñào tạo về trình ñộ lý luận chính trị vẫn còn 

cao. Năm 2006 là 807 người, chiếm 45,34%, năm 2010, giảm xuống còn 

44,76%, mặc dù sự thay ñổi này là không ñáng kể. Năm 2006, CBCC có 
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trình ñộ trung cấp là 476 người, chiếm 26,47% và năm 2010, chiếm 

35,24%. Qua thực trạng trên cho thấy số CBCC chưa qua ñào tạo về 

trình ñộ lý luận chính trị còn chiếm tỷ lệ khá cao. Đây là một thực tế ñòi 

hỏi các nhà quản lý phải quan tâm khi PTNNL trong thời gian ñến. 

2.2.4. Thực trạng của nâng cao ñộng lực thúc ñẩy NNL 

a. Về công tác tiền lương 

- Chưa tương xứng với công việc họ ñảm nhiệm. 

- Chưa giải quyết ñược căn bản ñời sống cho CBCC.  

- Mức lương thấp, nhưng chưa có chế ñộ ưu ñãi ñối với CBCC. 

- Hiện nay ngoài chính sách hỗ trợ của Trung ương thì tỉnh vẫn 

chưa có chính sách hỗ trợ nào khác cho CBCC. 

b. Về cải thiện ñiều kiện làm việc 

Điều kiện làm việc của CBCC vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhiều 

xã chỉ có một bộ máy vi tính duy nhất, phòng làm việc chật chội, 

thiếu ánh sáng, không có máy photo coppy, tủ ñựng tài liệu.... Nói 

chung chưa ñáp ứng ñược yêu cầu phục vụ công vụ. Ngân sách của 

tỉnh dành cho công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, nặng về khâu thủ 

tục. Ở cơ sở thì bị ñộng trong khâu lập kế hoạch, ñề xuất và triển khai 

thực hiện. 

c. Về công tác khen thưởng 

Vẫn còn mang nặng tính hình thức, theo ý kiến chủ quan của 

người lãnh ñạo.  

d. Về công tác ñề bạt, bổ nhiệm 

Hiện nay, mặc dù ñã có hành lang pháp lý về công tác ñề bạt, bổ 

nhiệm CBCC, nhưng khi thực hiện có nơi còn bị xem nhẹ, nhiều cán 

bộ không ñảm bảo về tiêu chuẩn chức danh vẫn ñược quy hoạch và 

ñề bạt bổ nhiệm giữ vị trí cao hơn. Việc ñề bạt cán bộ còn phụ thuộc 

rất nhiều vào quan hệ cá nhân lãnh ñạo từng cơ quan, ñơn vị. 
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ñ. Về công tác ñào tạo nghề nghiệp 

Những năm gần ñây các tỉnh ñã thể chế và ban hành nhiều cơ chế 

chính sách về ñào tạo, bồi dưỡng CBCC và tập trung PTNNL cho 

tỉnh. Kinh phí ñào tạo năm 2006 là 4.319,70 triệu ñồng, ñến năm 

2010 con số này ñã tăng lên 11.568 triệu ñồng. Tuy nhiên, ñể nâng 

cao chất lượng NNL nhằm ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển của tỉnh 

trong thời gian ñến thì kinh phí dành cho công tác ñào tạo cần phải 

tăng nhiều hơn nữa. Như vậy mới có thể ñáp ứng ñược nhu cầu ñào 

tạo của CBCC hành chính cấp xã hiện nay. 

2.3. NGUYÊN NHÂN 

2.3.1. Chưa làm tốt công tác quy hoạch  

Công tác quy hoạch cán bộ chưa ñược thực hiện công khai dân 

chủ, ñôi lúc còn cứng nhắc, máy móc trong xây dựng và thực hiện 

quy hoạch, từ ñó chưa tạo ñộng lực thúc ñẩy, phát huy sức phấn ñấu 

vươn lên của cán bộ. 

2.3.2. Khả năng tài chính của tỉnh dành cho PTNNL còn ít 

Mặc dù tỉnh vẫn xác ñịnh PTNNL là một trong 3 mũi ñột phá. 

Tuy nhiên, ñến nay nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước tập trung 

cho PTNNL của tỉnh nói chung và PTNNL HC cấp xã còn quá ít, 

việc phân bổ kinh phí còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa kịp thời. 

Kinh phí hỗ trợ cho CBCC ñi ñào tạo, bồi dưỡng còn thấp, thủ tục 

rườm rà chưa khuyến khích, ñộng viên CBCC tích cực học tập.  

2.3.3. Chính sách sử dụng NNL sau khi phát triển 

Việc sử dụng NNL sau khi ñào tạo là chưa tốt, CBCC sau khi ñào 

tạo vẫn tiếp tục với vị trí công tác như trước, không ñược bố trí vị trí 

cao hơn, lương, thưởng cũng không cao hơn; trong khi chi phí CBCC 

bỏ ra cho việc học thì vượt quá mức hỗ trợ của cơ quan, tổ chức nên 

gây ra hiện tượng chán nản, không muốn học tập nâng cao trình ñộ. 
 



17 

CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP PTNNL HÀNH CHÍNH C ẤP XÃ  
TẠI T ỈNH QUẢNG NGÃI TH ỜI GIAN ĐẾN 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GI ẢI PHÁP 
3.1.1. Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị mà cơ quan HC cấp xã 

phải giải quyết 
3.1.2. Xuất phát từ chiến lược phát triển KTXH c ủa ñịa phương 
Năm 2011 là năm ñầu tiên thực hiện Quy hoạch tổng thể phát 

triển KTXH tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2020 và Kế hoạch phát triển 
KTXH 5 năm 2011-2015.  

3.1.3. Dự báo NNL HC cấp xã ñến năm 2015 và mục tiêu ñến năm 2020 
a. Dự báo NNL HC cấp xã ñến năm 2015 
* Dự báo nhu cầu ñào tạo, bồi dưỡng cho CBCC ñến năm 2015: 

trình ñộ học vấn là 281 CBCC; trình ñộ chuyên môn là 1.437 CBCC; 
trình ñộ LLCTrị  là 1.137 CBCC, trình ñộ QLNN là 1.429 CBCC… 

* Các chỉ tiêu chủ yếu ñến năm 2015: 
- 90% CBCC xã ñạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. 
- 100% CBCC thuộc các huyện ñồng bằng có trình ñộ cao ñẳng 

chuyên môn (Trung cấp chuyên môn ñối với các huyện miền núi, hải 
ñảo) và trung cấp lý luận chính trị trở lên. 

- 100% cán bộ cấp xã ñược bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh 
ñạo, quản lý, ñiều hành theo vị trí công việc. 

b. Mục tiêu ñến năm 2020 
Trên cơ sở chiến lược phát triển KTXH của tỉnh ñến năm 2015 

và năm 2020, nhiệm vụ PTNNL HC cấp xã phải tập trung vào việc 
xây dựng ñội ngũ CBCC vững mạnh có tầm chiến lược; phát triển ñội 
ngũ CBCC ñáp ứng yêu cầu phát triển KTXH của tỉnh.  

3.1.4. Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc khi xây dựng giải pháp 
- Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của tổ chức. 
- Phát triển phải ñảm bảo hài hòa lợi ích của tổ chức và của cá nhân. 
- Đào tạo và phát triển phải tạo ñộng lực làm việc cao cho NLĐ. 
- Phát triển NNL hành chính phải ñảm bảo cơ cấu hợp lý.  

18 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.2.1. Về số lượng NNL 

Phát triển NNL hành chính cấp xã ñảm bảo ñủ số lượng CBCC 

theo ñịnh mức qui ñịnh của Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng 

ñội ngũ CBCC. Để làm tốt công tác này tỉnh cần phải:  

- Chỉ ñạo các cấp các ngành rà soát, bố trí, sắp xếp lại CBCC cho 

phù hợp với ñặc ñiểm từng ñịa phương. 

- Có kế hoạch cho từng giai ñoạn nhằm ñáp ứng ñủ về CBCC.  

- Qui hoạch ñội ngũ kế cận; tuyển dụng mới CBCC ñảm bảo tiêu 

chuẩn, chức danh theo quy ñịnh ñể bổ sung cho NNL. 
3.2.2. Về cơ cấu NNL 
Để hoàn thiện cơ cấu NNL HC cấp xã trong thời gian ñến cần 

phải làm tốt một số nhiệm vụ sau: 
- Về cơ cấu ngành nghề NNL phải phù hợp với ñặc ñiểm phát 

triển KTXH của từng ñịa phương. Cụ thể xem bảng 3.1 sau: 
Bảng 3.1. Hoàn thiện cơ cấu ngành nghề cho NNL HC cấp xã của tỉnh 
 

Nhiệm vụ phát tri ển KTXH c ủa 
ñịa phương theo ngành và lãnh thổ Yêu cầu về ngành 

nghề mà nguồn nhân 
lực phải ñáp ứng 

Đô thị 
trung 
tâm 

Công 
nghiệp, 
tiểu thủ 

C.Nghiệp 

Nông, 
lâm, 
thủy 
 sản 

Các 
xã 

miền
núi 

Thương 
mại, 

 dịch vụ 

- Trình ñộ CĐ, ĐH có chuyên môn phù hợp 
với nhiệm vụ PT KTXH  ở ñịa phương x x  x  x  x  

 - Trung cấp lý luận chính trị trở lên x x x x x 
 - Trung cấp quản lý HC Nhà nước x x x x x 
 - Sơ cấp quản lý HC Nhà nước x x x x x 
 - Biết sử dụng tin học x x x x x 
 - Biết sử dụng ngoại ngữ x x x   x 
 - Biết tiếng dân tộc và am hiểu về phong 
tục tập quán của người ñịa phương       x   

- Để nâng cao tỷ lệ CBCC HC là người dân tộc thiểu số ở các xã, 

thị trấn niền núi phù hợp với cơ cấu NNL các ñịa phương cần phải: 
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+ Rà soát, bổ sung quy hoạch CBCC là người dân tộc thiểu số. 

+ Xây dựng kế hoạch, có cơ chế chính sách ñặc thù hỗ trợ ñào 

tạo, bồi dưỡng CBCC, cán bộ dự nguồn là người dân tộc thiểu số.  

+ Phối hợp với các cơ sở ñào tạo trong và ngoài tỉnh và các ñịa 

phương lân cận mở các lớp ñào tạo tại ñịa phương hoặc theo khối cụm. 

+ Ưu tiên tuyển dụng thí sinh là người dân tộc thiểu số; ñồng thời 

tuyển dụng không qua thi tuyển ñối với học sinh cử tuyển… 
Thực hiện tốt những nội dung cơ bản trên sẽ là yếu tố cơ bản và 

then chốt giúp từng ñịa phương ñảm bảo về số lượng, tỷ lệ CBCC là 

người dân tộc thiểu số trong bộ máy hành chính ở ñịa phương mình. 

- Để nâng cao tỷ lệ CBCC HC là nữ, trẻ trong các cơ quan hành 

chính Nhà nước cấp xã phù hợp với cơ cấu NNL, các ñịa phương cần 

phải thực hiện tốt một số nội dung sau: 

+ Công tác chuẩn bị nhân sự phải gắn với công tác quy hoạch ñào 

tạo, bồi dưỡng nhận xét ñánh giá cán bộ. 

+ Trong công tác quy hoạch phải chú ý quan tâm cán bộ nữ, cán 

bộ trẻ, mạnh dạn ñưa cán bộ nữ, trẻ vào cơ cấu ñể tạo nguồn cán bộ, 

bảo ñảm tính liên tục, kế thừa, phát triển. 

+ Mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ, tạo môi trường cho cán bộ trẻ 

trưởng thành.  

3.2.3. Nâng cao năng lực của NNL 

a. Nâng cao trình ñộ chuyên môn của NNL  

Để ñáp ứng quá trình phát triển KTXH ở ñịa phương và góp phần 

giải quyết tốt công việc ở cơ sở, ñòi hỏi phải có NNL chất lượng, tay 

nghề tốt, có trình ñộ chuyên môn ñảm bảo về tiêu chuẩn chức danh 

CBCC. Vì vậy, thời gian ñến tỉnh cần tập trung ñào tạo, bồi dưỡng (ĐT-

BD) cho CBCC những chuyên môn cơ bản và cần thiết ñể góp phần 

thoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Cụ thể qua bảng 3.2 sau. 
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Bảng 3.2. Xác ñịnh trình ñộ chuyên môn cần ĐT-BD ñối với 

CBCC hành chính cấp xã tỉnh Quảng Ngãi 
 

Chức danh CBCC 

Trình ñộ chuyên môn cần 
ñào tạo, bồi dưỡng 

C
T 

U
B

N
D

 

P
C

T 
U

B
N

D
 

TC
A

 

C
H

TQ
S

 

V
P

TK
 

D
C

X
D

 

TC
K

T 

TP
H

T 

V
H

X
H

 

1. Trình ñộ chuyên môn          

- Đại học trở lên (*) x x        

- Trung cấp trở lên (**)ñối với các 
ngành: 

x x        

+ Công an   x       

+ Quân sự    x      

+ Văn thư-Lưu trữ; Hành chính, 
Luật 

    x     

+ Địa chính; Xây dựng      x    

+ Tài chính - Kế toán       x   

+ Luật        x  

+ Văn hóa-Nghệ thuật; Quản lý 
VHTT; Lao ñộng-Th.Binh-Xã hội 

        x 

2. Trung cấp chính trị trở lên x x x x x x x x x 

3. Trang bị một số kiến thức 
khác 

         

- BD nghiệp vụ quản lý HCNN x x x x x x x x x 

- BD nghiệp vụ quản lý kinh tế x x        

- BD kiến thức AN quốc phòng x x x x      

- Tin học văn phòng x x x x x x x x x 

- Anh văn giao tiếp (tiếng dân tộc 
ñối với các xã miền núi) 

x x x x x x x x x 

 

(*), (**) Hai chức danh CT UBND  và PCT UBND xã yêu cầu 

trình ñộ chuyên môn từ trung cấp trở lên với các xã miền núi, hải 

ñảo; Đại học trở lên với các xã ñồng bằng. Ngành chuyên môn phải 

phù hợp với ñặc ñiểm KTXH của từng loại ñơn vị hành chính cấp xã. 
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Ngoài trình ñộ chuyên môn cần ĐT-BD ñối với CBCC hành 

chính cấp xã tỉnh Quảng Ngãi ở trên, tùy vào ñặc ñiểm tình hình 

KTXH và yếu tố ñặc thù từng ñịa phương có thể lập kế hoạch, 

chương trình ñào tạo riêng, phù hợp với ñịa phương mình. 

b. Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của NNL 

Hoàn thiện kỹ năng cho CBCC HC cấp xã của tỉnh là nền tảng 

của việc phát triển nhân lực, nó giúp cho CBCC có ñược kỹ năng phù 

hợp với công nghệ tiên tiến và các hoạt ñộng của tổ chức, ñịa 

phương; giúp cho CBCC làm chủ ñược các kỹ năng cần thiết ñể phát 

triển trong nội bộ tổ chức, ñịa phương, cần quan tâm ñến phát triển 

một số kỹ năng ở bảng 3.3 sau. 

Bảng 3.3. Xác ñịnh kỹ năng cần ĐT-BD ñối với CBCC hành 

chính cấp xã tỉnh Quảng Ngãi 
Chức danh CBCC Trình ñộ kiến thức, 

kỹ năng cần ñào tạo, 
bồi dưỡng C

T
  

U
B

N
D

 

P
C

T
 

U
B

N
D

 

T
C

A
 

C
H

T
Q

S
 

V
P

T
K

 

D
C

X
D

 

T
C

K
T

 

T
P

H
T

 

V
H

X
H

 

- Lãnh ñạo, ñiều hành  x x      x x 
- Kiến thức về pháp luật x x x x x x x x x 
-  Diễn thuyết trước công 
   chúng 

x x        

 - Soạn thảo văn bản   x x x x x x x 
 - Sử dụng phần mềm 
   tin học chuyên ngành 

  x x x x x x x 

 - Ứng xử, giao tiếp 
  với công dân, tổ chức 

x x x x x x x x x 

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch ĐT-BD nâng cao kỹ năng về kiến 

thức quản lý Nhà nước ñối với ñội ngũ CBCC, phấn ñấu ñến năm 2015 

số CBCC tiếp tục ñược ĐT-BD quản lý Nhà nước ñạt tỷ lệ 25%. 

- Đến năm 2015 phấn ñấu có 90% CBCC ñược bồi dưỡng kỹ 

năng giao tiếp ứng xử và một số kỹ năng khác. 

c. Nâng cao nhận thức của NNL 
Đây là nhiệm vụ quan trọng mà các ngành và UBND cấp xã cần 
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phải quan tâm thực hiện, ñặc biệt là nhận thức về trình ñộ chính trị, vì 

nó ảnh hưởng trực tiếp ñến hiệu quả công việc của tổ chức. Cụ thể: 

Đến năm 2015, có 20% CBCC ñược ĐT-BD trình ñộ lý luận 

chính trị. Trong ñó: Cao cấp ñạt tỷ lệ 6 %; Trung cấp ñạt tỷ lệ 14%. 

3.2.4. Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy NNL 
a. Bằng công tác tiền lương. Cần làm tốt một số nội dung sau: 
- Điều chỉnh hệ thống thang bảng lương cho phù hợp với từng 

ngạch bậc và vị trí công tác.  

- Công tác nâng lương hàng năm phải kịp thời, chính xác ñảm 

bảo không ảnh hưởng ñến quyền lợi CBCC. 

- Ưu tiên nâng lương trước hạn cho CBCC có thành tích xuất sắc.  

- Có chính sách thưởng cho CBCC giỏi, tương xứng với sức lao 

ñộng bỏ ra ñể kích thích họ hoàn thành nhiệm vụ. 

- Làm tốt công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phúc lợi. 

- Có chính sách phụ cấp ñặc thù cho CBCC làm việc tại các xã 

miền núi, hải ñảo, các xã ñặc biệt khó khăn thuộc huyện ñồng bằng. 

b. Bằng cải thiện ñiều kiện làm việc 
Để tạo ra ñược một môi trường làm việc hiệu quả, trong thời gian 

ñến UBND cấp xã cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

- Đưa ra các quy tắc, quy trình làm việc rõ ràng, minh bạch. 

- Tạo cho CBCC có cơ hội nêu ra những ý tưởng sáng tạo giúp cơ 

quan hoàn thành nhanh, xuất sắc nhiệm vụ ñược giao và trao thưởng 

cho những cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm ñó. 

- Giao quyền và cho phép cán bộ tự do chọn lựa cách thực hiện 

công việc của họ. Khuyến khích việc chịu trách nhiệm cá nhân, ñồng 

thời tạo ra các cơ hội thăng tiến trong cơ quan. 

- Cung cấp các phương tiện, các trang thiết bị văn phòng… giúp 

CBCC có ñiều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Đẩy mạnh việc giao lưu và hoạt ñộng ñội, nhóm. Thiết lập các 

mục tiêu và nhiệm vụ mang tính thách thức.  
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- Tìm hiểu thêm về những mong ñợi của cán bộ quản lý về công 

việc, gia ñình và những lý do ñể họ an tâm công tác. 

- Tạo ra bầu không khí dân chủ, tương trợ giúp ñỡ lẫn nhau. 

c. Bằng công tác khen thưởng 
Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy CBCC bằng yếu tố tinh thần tức là 

dùng lợi ích tinh thần ñể nâng cao tính tích cực, khả năng làm việc 

của CBCC. Các yếu tố này ñem lại sự thỏa mãn về tinh thần cho 

CBCC, sẽ tạo ra tâm lý tin tưởng, yên tâm, cảm giác an toàn cho 

CBCC. Nhờ vậy, họ sẽ làm việc bằng niềm hăng say và tất cả sức 

sáng tạo của mình. Phần thưởng tinh thần thường luôn là ñộng lực có 

tác dụng thúc ñẩy mạnh mẽ ñối với CBCC. Nếu CBCC làm việc với 

tinh thần phấn chấn thì công việc sẽ rất hiệu quả. 

d. Bằng công tác ñề bạt, bổ nhiệm 
Để hoàn thiện công tác ñề bạt, bổ nhiệm cho CBCC UBND xã, 

phường, thị trấn; các cơ quan chức năng về công tác cán bộ cần phải: 

- Quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác ñánh giá CBCC.  

- Bổ sung những người có năng lực thực sự ñể bổ nhiệm ở một vị 

trí mới cao hơn.  

- Công tác ñề bạt, bổ nhiệm phải duy trì thường xuyên, công khai, 

minh bạch ñể CBCC biết và phấn ñấu.  

- Xây dựng quy chế, tiêu chuẩn, tiêu chí ñược bổ nhiệm ñể CBCC 

biết và cố gắng ñể ñạt ñược.  

Ngoài các tiêu chí trên lãnh ñạo cơ quan, ñơn vị xem xét bổ 

nhiệm vượt bậc, bổ nhiệm trước thời hạn cho những ai ñạt thành tích 

xuất sắc trong công tác, trong nhiệm vụ ñược giao. 

ñ. Bằng ñào tạo nghề nghiệp 

Đào tạo ñể nâng cao trình ñộ chuyên môn, ñể phù hợp với một 

nhiệm vụ mới trong tương lai và ñể thỏa mãn nhu cầu học tập nâng 

cao trình ñộ là một trong những ñộng lực hết sức quan trọng. Vì vậy, 

muốn nâng cao ñộng lực thúc ñẩy NNL HC cấp xã bằng ñào tạo nghề 

nghiệp, thời gian ñến cần phải: 
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- Xây dựng quy chế làm việc trong ñó quy ñịnh những CBCC 
hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ ñược giao sẽ ñược ưu tiên ñào tạo 
nâng cao trình ñộ nghề nghiệp. 

- Có cơ chế quản lý sử dụng CBCC sau khi ñào tạo ñược bố trí 
vào vị trí công tác tốt hơn hoặc bổ nhiệm vào vị trí công tác cao hơn. 

- Điều chỉnh các chế ñộ hiện hành ñối với CBCC ñược cử ñi học tập, 
bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh phù hợp với ñiều kiện thị trường hiện nay.  

- Có chính sách phụ cấp ñặc thù ñối với CBCC làm việc tại các 
xã, thị trấn miền núi, hải ñảo, các xã ñặc biệt khó khăn thuộc các 
huyện ñồng bằng. 

3.3. MỘT SỐ KI ẾN NGHỊ 
- Xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng xác thực tế và phù hợp 

với nhu cầu của ñịa phương. Tránh tình trạng ñào tạo trùng lặp hay 
ñào tạo xong không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. 

- Sớm ñiều chỉnh và ban hành chính sách tiền lương hợp lý. 
- Nên có chính sách hỗ trợ ñào tạo và sớm ban hành qui ñịnh chế 

ñộ bồi dưỡng bắt buộc hàng năm ñối với mỗi CBCC cấp xã.  
 

KẾT LU ẬN 
Nguồn nhân lực hành chính cấp xã ngày càng có vai trò hết sức 

quan trọng trong hệ thống chính trị ở cơ sở.  PTNNL là nhiệm vụ ñột 
phá, vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược; là yếu tố cơ bản 
quyết ñịnh thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, 
hội nhập kinh tế quốc tế và sự tăng trưởng, phát triển KTXH của tỉnh 
nhanh, bền vững. Để thực hiện tốt chiến lược phát triển KTXH của 
tỉnh giai ñoạn 2011-2015 và ñến năm 2020 ñòi hỏi phải có NNL 
tương ứng. PTNNL hành chính cấp xã tỉnh Quảng Ngãi thời gian ñến 
cần phải thực hiện ñồng bộ từ khâu dự báo, xây dựng kế hoạch, quy 
hoạch, thu hút, ñào tạo, bồi dưỡng ñến phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu 
quả NNL. Trên cơ sở ñó thực hiện các giải pháp lâu dài, chính sách 
hợp lý, nhằm ñảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng, phù hợp về 
cơ cấu ñể ñảm bảo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh./. 


