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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài 

Kon Tum là một tỉnh miền núi, nguồn lao ñộng dồi dào nhưng 

chất lượng còn thấp chưa ñáp ứng ñược yêu cầu mà công cuộc ñổi 

mới trên ñịa bàn ñòi hỏi. Kon Tum có vùng rừng núi rộng lớn tiềm 

năng ñất ñai, tài nguyên và lao ñộng phong phú ñặc biệt là NLL các 

DTTS, nhưng trong thực tế vẫn chưa khai thác ñầy ñủ về NNL hiện 

có. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng NNL làm cơ sở ñề xuất các 

giải pháp nhằm phát huy NNL các DTTS tỉnh Kon Tum trong công 

cuộc ñổi  mới hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng cả về lý luận 

và thực tiễn. Đó là lý do em chọn ñề tài “ Phát triển nguồn nhân 

lực các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum” làm luận văn cao học của 

mình. 

2. Mục ñích nghiên cứu  

- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận liên quan ñến phát triển 

NNL. 

- Phân tích thực trạng NNL các DTTS tỉnh Kon Tum trong 

thời gian qua. 

- Trên cơ sở phân tích tình hình sử dụng và phát huy nguồn lực 

con người các DTTS ở nước ta, luận văn ñề xuất một số giải pháp 

phát huy nguồn lực con người các DTTS ở Kon Tum trong sự nghiệp 

ñổi mới hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

a. Đối tượng nghiên cứu 

 Là những vấn ñề lý luận và thực tiển liên quan ñến NNL các 

DTTS tại tỉnh Kon Tum. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

 Về nội dung: Đề tài nghiên cứu sự phát triển NNL các DTTS 
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tại tỉnh Kon Tum. 

 Về không gian: Đề tài nghiên cứu tại tỉnh Kon Tum 

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

nghĩa trong những năm tới. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

 Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu 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, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái 

quát hóa và các phương pháp khác. 

5. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục và tài liệu tham 

khảo luận văn gồm 3 Chương. 

Chương 1. Một số vấn ñề lý luận về phát triển nguồn         

nhân lực. 

Chương 2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực các dân tộc 

thiểu số tỉnh Kon Tum. 

Chương 3. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực các 

dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum trong thời gian tới. 
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 CHƯƠNG 1 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN    

NGUỒN NHÂN LỰC 
 

1.1. NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRI ỂN NNL 

1.1.1. Các khái niệm 

Nhân lực: Nhân lực ñược hiểu là nguồn lực của mỗi con người 

gồm thể lực và trí lực. 

Nguồn nhân lực: nguồn nhân lực là tổng hợp cá nhân con 

người cụ thể tham gia vào quá trình lao ñộng, là tổng thể các yếu tố 

về thể chất và tinh thần ñược huy ñộng vào quá trình lao ñộng. 

Nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số: Là tổng hợp nhân lực 

của các DTTS. Trong ñó DTTS là dân tộc có số dân ít (có thể là hàng 

trăm, hàng ngàn và cho ñến hàng triệu) cư trú trong một quốc gia 

thống nhất có nhiều dân tộc, trong ñó có một dân tộc có số dân ñông. 

Phát triển NNL: Là tổng thể các hình thức, phương pháp, 

chính sách và biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng 

NNL (trí tuệ, thể chất và phẩm chất tâm lý xã hội), nhằm ñáp ứng ñòi 

hỏi về NLL chho sự phát triển KT-XH trong từng giai ñoạn phát 

triển. 

1.1.2. Đặc ñiểm của nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số  

- Hầu hết các DTTS sống xen kẽ với nhau và cư trú chủ yếu ở 

vùng sâu, vùng xa... 

- Các DTTS ñoàn kết thống nhất trong cộng ñồng chung, có 

truyền thống yêu nước nồng nàn và là lực lượng cách mạng to lớn.  

- Các DTTS có nền văn hoá rất ña dạng và phong phú mang 

ñậm bản sắc của dân tộc mình 

1.1.3. Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số 

- NNL các DTTS là chủ thể thực hiện quá trình phát triển kinh 
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tế ở vùng ñồng bào DTTS và là chủ thể hưởng thụ những thành quả 

do việc phát triển kinh tế mang lại. 

- NNL các DTTS là chủ thể sáng tạo, giữ gìn, phát huy và 

hưởng thụ các giá trị bản sắc văn hoá dân tộc của các tộc người, góp 

phần làm phong phú và ña dạng nền văn hoá chung của cộng ñồng 

dân tộc Việt Nam. 

- NNL các DTTS là chủ thể giữ gìn an ninh biên giới, giữ vững 

chủ quyền quốc gia và ñấu tranh làm thất bại những âm mưu chia rẽ, 

phá hoại của các thế lực thù ñịch. 

- NNL các DTTS là chủ thể giữ gìn bảo vệ môi trường sinh 

thái vùng núi, vùng sâu, vùng xa, tạo ra sự phát triển bền vững. 

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.2.1. Cơ cấu của NNL phải ñáp ứng mục tiêu kinh tế xã hội của 

ñịa phương 

Cơ cấu nguồn nhân lực ñược xác ñịnh theo yêu cầu của chiến 

lược phát triển kinh tế, xã hội mà ñịa phương, tổ chức ñă xây dựng. 

Nói cách khác phải xuất phát từ mục tiêu của ñịa phương, tổ chức, từ 

yêu cầu công việc phải hoàn thành, từ yêu cầu nâng cao hiệu quả sử 

dụng các nguồn lực, từ quy trình phát triển mà chuẩn bị cơ cấu 

nguồn nhân lực cho phù hợp. Từ ñó vừa ñạt ñuợc hiệu quả, mục, vừa 

sử dụng có hiệu quả, vừa kích thích ñuợc tính tích cực lao ñộng của 

các thành viên ñó.  

1.2.2. Phát triển chất lượng của NNL 

Chất lượng của nguồn nhân lực là sự tổng hòa của các yếu tố 

kiến thức, kỹ năng, hành vi và thái ñộ góp phần tạo ra tính hiệu quả 

trong công việc của mỗi người, Nội dung của việc phát triển chất 

lượng nguồn nhân lực 
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a. Nâng cao kiến thức của NNL 

*  Nâng cao kiến thức tổng hợp 

Kiến thức tổng hợp là những hiểu biết chung về thế giới của 

con người.Việc nâng cao kiến thức tổng hợp nhằm tạo mặt bằng dân 

trí, làm cơ sở nền tảng cho ñào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội.  

Đây là một trong những chỉ tiêu hết sức quan trọng phản ánh 

chất lượng nguồn nhân lực, và có tác ñộng mạnh mẽ tới quá trình 

phát triển kinh tế xã hội, phản ánh mà nguồn lao ñộng cung cấp cho 

xã hội trong thời kỳ mới – thời kỳ hội nhập. Trình ñộ văn hoá cao tạo 

khả năng tiếp thu và vận dụng một cách nhanh chóng những tiến bộ 

khoa học kĩ thuật vào thực tiễn.  

*  Nâng cao kiến thức chuyên ngành 

Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ yêu cầu 

người lao ñộng phải trình ñộ chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng lao 

ñộng tốt, ñể có khả năng tiếp thu và áp dụng công nghệ mới. Người 

lao ñộng cần nâng cao kiến thức chuyên ngành ñể làm việc một cách 

chủ ñộng, linh hoạt và sáng tạo, sử dụng ñược các công cụ, phương 

tiện lao ñộng hiện ñại, tiên tiến. 

*  Nâng cao kiến thức ñặc thù 

Kiến thức ñặc thù là những kiến thức ñặc trưng mà người lao 

ñộng trực tiếp tham gia hoặc ñược ñào tạo.Trình ñộ lành nghề và tác 

phong làm việc của người lao ñộng ñược thể hiện ra khi họ sử dụng 

các công cụ sản xuất thành thạo, ñáp ứng những yêu cầu về chất 

lượng sản phẩm, cùng những sản phẩm hàng hoá có tính chuyên 

nghiệp hoá. Thực tế cho thấy chỉ khi nào người lao ñộng, người quản 

lý có kiến thức và trình ñộ nghề nghiệp thì mới tiếp cận, nhanh 

chóng tiếp thu, vận dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện 
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ñại, có ý thức và tinh thần sáng tạo 

b. Nâng cao kỹ năng NNL 

Kỹ năng của người lao ñộng là sự thành thạo, tinh thông về các 

thao tác, ñộng tác, nghiệp vụ trong quá trình hoàn thành một công 

việc cụ thể nào ñó. Những kỹ năng sẽ giúp cho người công nhân ñó 

hoàn thành tốt công việc của mình, quy ñịnh tính hiệu quả của công 

việc. 

Kỹ năng nghề nghiệp là một dạng năng lực ñặc biệt, phản ánh 

sự hiểu biết về trình ñộ nghề nghiệp, mức ñộ tinh xảo khéo léo; việc 

lặp ñi lặp lại các thao tác một cách thành thục, trở thành kỹ xảo.  

Kỹ năng nghề nghiệp có ñược nhờ quá trình giáo dục, ñào tạo 

và sự rèn luyện trong công việc, nó là bội số chung của môi trường 

giáo dục và môi trường làm việc. 

c. Nâng cao nhận thức NNL 

Trình ñộ nhận thức của người lao ñộng là trình ñộ phản ánh 

mức ñộ sự hiểu biết về chính trị, xã hội và tính tự giác trong hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh. Nhận thức của người lao ñộng ñược coi là 

tiêu chí ñánh giá trình ñộ phát triển nguồn nhân lực, vì trình ñộ nhận 

thức của mỗi người khác nhau, dẫn ñến kết quả cũng khác nhau.. Vì 

vậy cần phải có giải pháp nâng cao trình ñộ nhận thức cho người lao 

ñộng, nhằm tạo cho họ có ñủ trình ñộ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 

của tổ chức. 

Thái ñộ của người lao ñộng cho thấy cách nhìn nhận của người 

ñó về vai trò, trách nhiệm, mức ñộ nhiệt tình ñối với các công việc, 

ñiều này sẽ ñược thể hiện qua các hành vi của họ. Một người có kỹ 

năng tốt nhưng thái ñộ không ñúng thì hiệu  quả ñóng góp sẽ không 

cao. 
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1.2.3 Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy NNL 

Dù là người kinh hay ñồng bào DTTS, mọi người ñều sống 

và làm việc có những nhu cầu khác nhau. Đó là nhu cầu vật chất, 

nhu cầu tinh thần, nhu cầu xã hội và cũng có thể là nhu cầu hoạt 

ñộng, làm việc. Đây là ñòi hỏi khách quan của mọi con người ñể 

ñảm bảo sự tồn tại và phát triển của họ trong những ñiều kiện nhất 

ñịnh, Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy NNL chúng ta cần tập trung chủ 

yếu vào các yếu tố sau: 

a. Bằng các yếu tố vật chất 

Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng bằng yếu tố vật 

chất tức là dùng yếu tố vật chất ñể nâng cao tính tích cực làm việc 

của người lao ñộng. Yếu tố vật chất ñược hiểu là: lương cơ bản, 

thưởng, các khoản phụ cấp, các khoản phúc lợi xã hội…Đây là 

những yếu tố con người cần phải có và dùng nó ñể thoả mãn các nhu 

cầu tối thiểu của mình. Chính vì vậy yếu tố vật chất ñược sử dụng 

như là một ñòn bẩy ñể kích thích tính tích cực của người lao ñộng. 

b. Bằng các yếu tố tinh thần 

Các yếu tố này ñem lại sự thoả mãn về tinh thần cho người lao 

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

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

sáng tạo của mình. 

c. Bằng cải thiện ñiều kiện làm  

Tức là, có thể nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng bằng 

cách cải thiện các ñiều kiện làm việc của họ. Điều kiện làm việc là 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng ñến mức ñộ tiêu hao sức lực của người 

lao ñộng trong quá trình tiến hành sản xuất. Mức ñộ tiêu hao sức lực 

và trí lực của người lao ñộng phụ thuộc vào hai nhóm nhân tố chính, 

ñó là tính chất công việc và tình trạng vệ sinh môi trường làm việc. 
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d. Bằng sự thăng tiến 

Là sử dụng sự thăng tiến hợp lý ñể kích thích, thúc ñẩy người 

lao ñộng. Ngoài những nhu cầu no ñủ về vật chất, nhu cầu ñược tôn 

trọng, ñược quý nể luôn dành vị trí rất lớn trong mục tiêu sống của 

hầu hết mọi người, biểu hiện của nó chính là khát khao ñược thăng 

tiến trong cuộc ñời, trong sự nghiệp. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRI ỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

Do hầu hết các DTTS sống xen kẽ với nhau và cư trú chủ yếu 

ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao hiểm trở. Mặt dù tài nguyên thiên 

nhiên phong phú, ña dạng, nguồn nhân lực khá dồi dào, nhưng do 

ñiều kiện về ñịa lý nên việc nâng cao chất lượng NNL các DTTS còn 

khó khăn.  

1.3.2 Điều kiện kinh tế 

Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế của ñịa phương có 

ảnh hưởng ñến sự phát triển của nguồn nhân lực nói chung và NNL 

các DTTS nói riêng. Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế 

phù hợp tạo ñộng lực thúc ñẩy NNL phát triển theo cả chiều rộng và 

chiều sâu. 

1.3.3 Điều kiện xã hội 

Điều kiện xã hội thuận lợi tạo ñiều kiện cho công tác giáo dục, 

y tế, văn hóa, các chính sách của nhà nước về hỗ trợ khuyến khích 

NLL là DTTS phát triển, tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc phát triển 

về thể lực và trí lực của nguồn nhân lực các DTTS của ñịa phương. 

1.4. MỘT SỐ KINH NGHI ỆM VỀ PHÁT TRI ỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC CÁC DTTS TẠI VI ỆT NAM  
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG VIỆC PHÁT TRI ỂN NGUỒN            

NHÂN L ỰC CÁC DTTS TỈNH KON TUM 
 
 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TỈNH KON TUM ẢNH 

HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

DTTS 

2.1.1. Đặc ñiểm tự nhiên  

Kon Tum Nằm ở phía bắc Tây Nguyên, với vị thế ñịa lý, chính 

trị, kinh tế quan trọng, tài nguyên thiên nhiên phong phú, ña dạng, 

kết cấu hạ tầng từng bước ñược nâng cấp ñồng bộ, Kon Tum có khá 

nhiều lợi thế ñể vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế theo hướng 

công nghiệp hóa, hiện ñại hóa . . .  

 Tuy nhiên do với ñịa hình ña dạng hiểm trở, ñồi núi, thung 

lũng xen kẻ nhau nên công tác giáo dục, y tế, các chính sách của 

Đảng và nhà nước ñối với ñồng bào DTTS còn gặp nhiều khó khăn, 

ñiều ñó ảnh hưởng trực tiếp ñến việc phát triển chất lượng nguồn 

nhân lực các DTTS của tỉnh. 

2.1.2 Đặc ñiểm kinh tế  

Điểm xuất phát của tỉnh thấp. Sau khi tái thành lập tỉnh (1991) 

ñến nay nền kinh tế trong trạng thái thấp kém; các cơ sở công nghiệp 

nhỏ bé, manh mún; kết cấu kinh tế, xã hội khó khăn lạc hậu. Do các 

ñặc ñiểm trên nên chất lượng NNL tỉnh Kon Tum nói chung và NNL 

các DTTS nói riêng còn thấp. NNL các DTTS chủ yếu tập trung vào 

sản xuất nông nghiệp thuần. Trong những năm gần ñây, mặc dù nền 

kinh tế của tỉnh Kon Tum ñã có những bước phát triển rỏ rệt, tuy 

nhiên so với tốc ñộ tăng trưởng bình quân của cả nước còn thấp. 
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2.1.3. Đặc ñiểm xã hội  

Kon Tum là tỉnh có dân số trẻ. và ña dạng, DTTS chiếm hơn 

53% dân số toàn tỉnh, Tuy nhiên do phong tục, tập quán còn lạc hậu, 

chủ yếu tập trung sản xuất nông nghiệp. Năm 2009 số lao ñộng ở nông 

thôn chiếm hơn 69% lao ñộng trên toàn tỉnh, Tỷ lệ thất nghiệp khu vực 

thành thị còn cao, ñặt biệt năm 2009 2.14% tăng 0,62 % so với năm 

2008, Đặt biệt chủ yếu là lao ñộng nữ chiếm 2.46% trong tổng số lao 

ñộng nữ. Hệ thống giáo dục, y tế ngày càng mở rộng ñến các ñịa bàn 

vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên do ñiều kiện vật chất còn thiếu thốn nên 

chất lượng phục vụ ñồng bào DTTS còn chưa ñảm bảo. 

2.2 . THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC 

DÂN TỘC THIỂU SỐ 

2.2.1. Thực trạng cơ cấu nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số của 

tỉnh Kon Tum trong thời gian qua 

Đến cuối năm 2009 dân số tỉnh Kon Tum là 432.865 người, 

trong ñó DTTS chiếm hơn 53%, chủ yếu là các dân tộc Xơ Đăng, 

Bana, Giẻ- Triêng, Gia Rai và Brâu … Tuy cơ cấu NNL các DTTS 

chiếm tỷ lệ lớn nhưng ña số trình ñộ chuyên môn của ñồng bào 

DTTS còn thấp, chưa ñáp ứng ñược nhu cầu phát triển của tỉnh nhà. 

Lao ñộng trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong cơ 

cấu lao ñộng theo ngành (hơn 90%),. Hiện nay phân bố NNL các 

DTTS của tỉnh ñược thực hiện trong mối quan hệ với chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế. Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng CNH, HĐH, cơ cấu lao ñộng theo ngành nghề ở Kon Tum 

cũng từng bước chuyển ñổi theo hướng tăng dần tỷ lệ lao ñộng trong 

lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ lệ lao ñộng trong nông 

nghiệp. Tuy nhiên, nền kinh tế của tỉnh vẫn còn dấu ấn của nền kinh 

tế tự túc, tự cấp, cơ cấu NNL các DTTS hoạt ñộng theo loại hình cá 
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nhân, sản xuất kinh doanh cá thể vẫn chiếm hơn 90% trong tổng số 

lao ñộng. Đặc biệt là các dân tộc Gia Rai, Bana, Xơ Đăng.... 

2.2.2. Thực trạng về chất lượng NNL các DTTS  tỉnh Kon Tum 

trong thời gian qua 

a. Thực trạng về kiến thức của NNL các DTTS tỉnh Kon Tum trong 

thời gian qua  

Trình ñộ kiến thức nguồn NNL các DTTS còn thấp chưa ñáp 

ứng ñược nhu cầu phát triển của tỉnh.toàn tỉnh, ñến cuối năm học 

2008-2009 có 347 trường, 124.278 học sinh, trong ñó học sinh DTTS 

có 70.136 em, chiếm tỷ lệ 56,4%. Cụ thể: ngành học mầm non, có 

14.288 HS DTTS/26.330 HS toàn ngành học, chiếm 54,3%; tương tự 

bậc tiểu học có 32.470 HS DTTS/49.940, chiếm 65%; bậc THCS có 

20.356 HS DTTS/35.882, chiếm 56,7%; bậc THPT có 3.022 HS 

DTTS/12.126, chiếm 25%. Tron ñó tỷ lệ tốt nghiệp cấp 3 chỉ chiếm 

1% trong tổng số học sinh DTTS học THPT. Qua ñó ta thấy mặt 

bằng kiến thức của các DTTS trên ñịa bàn còn tỉnh còn thấp, chưa 

ñáp ứng ñược nhu cầu phát triển của tỉnh. 

Bảng 2.13  Học vấn của dân cư  nói chung và DTTS nói tiêng tại 

tỉnh Kon Tum năm 2009 

Tiêu chí DTTS 
Người 
Kinh 

Chung 

Số năm ñi học trung bình (Năm) 2.91 7.09 4.8 
Tỷ lệ không ñi học  (%) 34.8 10.6 23.5 

Tỷ lệ chưa tốt nghiệp cấp 1 (%) 37.7 25.0 29.5 

Tỷ lệ tốt nghiệp cấp 1       (%) 22.1 18.8 23.0 

Tỷ lệ tốt nghiệp cấp 2   (%) 4.4 22.8 12.9 

Tốt nghiệp cấp 3 1.0 22.8 11.1 

Nguồn:  Tổng hợp từ số liệu ñiều tra cục Thống kê tỉnh Kon Tum  
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 b. Thực trạng về kỹ năng  của các DTTS tỉnh Kon Tum trong 

thời gian qua  

Tính tới năm 2010 toàn tỉnh có 13 ñơn vị dạy nghề (trong ñó 

có một ñơn vị ñào tạo nghề ngoài công lập và 01 trường Trung cấp 

nghề ñào tạo hệ dài hạn trung cấp).  

Các ñơn vị dạy nghề khảo sát và xác ñịnh ngành nghề phù hợp 

với thực tế ñịa phương như: mộc dân dụng; nề dân dụng; may dân 

dụng; may công nghiệp; dệt thổ cẩm; ñan lát; kỹ thuật cạo mủ cao su 

tiểu ñiền; kỹ thuật chăm sóc và trồng các loại rau, nấm; kỹ thuật sơ 

chế biến nông sản sau thu hoạch; sửa chữa xe máy; sửa chữa cơ khí 

nhỏ, máy công cụ cơ giới nông nghiệp và một số ngành nghề khác 

phù hợp với ñịa phương. 

Qua khảo sát chưa ñầy ñủ cho thấy số cán bộ người DTTS của 

tỉnh ñược ñào tạo lý luận, chuyên môn nghiệp vụ còn rất ít. Được ñào 

tạo về lý luận chính trị chỉ chiếm có 2,28%, tập huấn nghiệp vụ khuyến 

nông - khuyến lâm ñạt 20,3%.; Không có trình ñộ chuyên môn kỹ thuật 

còn chiếm 96,5% trong tổng các DTTS. 

Hiện nay, tỷ lệ lao ñộng người DTTS có trình ñộ chuyên 

môn kỹ thuật của tỉnh có xu hướng tăng nhẹ, nhưng rất chậm và 

thấp hơn nhiều so với người dân tộc ña số (dân tộc Kinh) và chủ 

yếu tăng ở ñội ngũ cán bộ công nhân viên chức. 

Nhìn chung, chất lượng lao ñộng của lực lượng lao ñộng người 

DTTS ở Kon Tum còn thấp, lao ñộng tập trung chủ yếu trong lĩnh 

vực nông nghiệp. Đây là nguyên nhân chính làm hạn chế sự phát 

triển của tỉnh.  
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Bảng 2.11 Dân số 15 tuổi tr ở lên chia theo trình ñộ chuyên môn 

kỹ thuật năm 2010 

Nguồn: Số liệu thống kê của Viện Dân tộc Việt Nam 

c. Thực trạng về nhận thức của các DTTS tại tỉnh Kon Tum 

Nhận thức và năng lực tự vươn lên thoát nghèo của người dân 

cũng như công tác xóa ñói, giảm nghèo còn hạn chế. Về mặt nhận 

thức, ñồng bào nghèo ý thức chưa ñầy ñủ về việc phải tự giải thoát 

mình khỏi cảnh nghèo khó, chưa lo tích góp vốn ñể ñầu tư phát triển 

sản xuất - kinh doanh.  

2.2.3. Thực trạng về việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy NNL các 

DTTS. 

a. Đời sống vật chất 

Bằng các chương trình, dự án của Chính phủ và của tỉnh, Kon 

Tum ñã xây dựng ñược hơn 1.600 công trình các loại; trên 12 nghìn 

lượt hộ ñược hỗ trợ vốn sản xuất; trên 21 nghìn lượt hộ nghèo DTTS 

Trình ñộ chuyên môn kỹ thuật 

Đơn vị hành 

chính  

Dân số 

15 tuổi 

tr ở lên 

% Không 

có trình 

ñộ 

chuyên 

môn 

% 

Sơ 

cấp 

Trung 

cấp 

Cao 

ñẳng 

Đại 

học 

tr ở 

lên 

Tổng số 275508 88.0 2.6 4.2 1.7 3.4 

Kinh 144924 80.4 3.7 6.7 2.9 6.2 

Tổng các DTTS 130584 96.5 1.4 1.4 0.3 0.4 

Ba Na 22600 97.9 0.5 1.1 0.3 0.2 

Xơ-ñăng 66341 97.5 0.7 1.2 0.2 0.2 

Gié Triêng 16952 96.5 0.9 1.8 0.2 0.5 
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ñược hỗ trợ về nhà ở, ñất ở, ñất sản xuất; 1.747 hộ ñược ñịnh canh 

ñịnh cư. Tổng kinh phí ñầu tư cho các chương trình, dự án vùng 

ñồng bào dân tộc của Kon Tum lên ñến hàng nghìn tỷ ñồng, trong ñó 

riêng kinh phí do Trung ương ñầu tư là trên 700 tỷ ñồng. 

Tuy nhiên thách thức lớn nhất ñối với công tác dân tộc trên ñịa 

bàn là tỷ lệ hộ nghèo ở các xã ñặc biệt khó khăn còn cao, chiếm trên 

40%. Số hộ nghèo là ñồng bào DTTS lại chiếm tới 90% tổng số hộ 

nghèo chung trong tỉnh, kết quả xóa nghèo thiếu tính bền vững. 

 b. Đời sống tinh thần của các DTTS 

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ñã có nhiều chính 

sách, chế ñộ ñãi ngộ ñặc biệt với người lao ñộng là DTTS,Ngoài phát 

triển kinh tế - xã hội, các phong trào, chương trình văn hoá văn nghệ, 

thể dục thể thao ñược phát ñộng, góp phần nâng cao ñời sống văn 

hoá tinh thần cho bà con. Tuy nhiên ñối trong công tác triển khai các 

chính sách ñãi ngộ ñối với người lao ñộng là DTTS còn nhiều bất 

cập, công tác thực hiện còn manh mún, chưa ñồng bộ. Các chính 

sách an sinh xã hội chưa thực sự hiệu quả theo mục ñích của tỉnh          

ñề ra.  

c. Cải thiện ñiều kiện làm việc 

Trong những năm qua Đảng và nhà nước không ngừng quan 

tâm, chăm lo tới ñời sống, việc làm của người lao ñộng tỉnh Kon 

Tum nói chung và người lao ñộng DTTS nói riêng. Điều kiện làm 

việc của người lao ñộng có nhiều cải thiện ñáng kể.  

Tuy nhiên từ xuất phát ñiểm thấp, Cơ sở hạ tầng, ñiều kiện làm 

việc người lao ñộng của tỉnh Kon Tum nói chung và ñồng bào DTTS 

còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, kỹ thuật 

còn lạc hậu.  
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d. Sự thăng tiến  

Ở Kon Tum, các cấp uỷ Đảng ñã mở 172 lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị cho hơn 6.000 lượt cán bộ Đoàn - Hội, cán bộ trẻ và Đảng 

viên mới kết nạp. Đã có hơn 150 lượt cán bộ chủ chốt của Đoàn 

thanh niên ñược phân công giữ các cương vị chủ chốt của cấp uỷ 

Đảng và chính quyền cơ sở, quy hoạch 985 lượt cán bộ trẻ (trong ñó 

cán bộ DTTS chiếm 31,4%); cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng 

cao kỹ năng nghiệp vụ 212 cán bộ là người DTTS; cử tuyển 251 

thanh niên DTTS vào học các trường ñại học ñể tạo cán bộ nguồn 

cho các ngành ở ñịa phương.  

Tuy nhiên trong thực tế chất lượng học tập của ñội ngũ DTTS 

còn hạn chế so với yêu cầu thực tiễn. Tuy ñã có nhiều cố gắng trong 

ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, nhất là với cấp 

xã, nhưng ñến nay vẫn còn nhiều chức danh chưa ñạt chuẩn theo 

Quy ñịnh số 04/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong ñó, chưa ñạt 

học vấn THPT còn 50,58%, chuyên môn, nghiệp vụ còn 59,4% và lý 

luận chính trị còn 20,32%.  

2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ NÓI TRÊN  

2.3.1 Những ñặc ñiểm truyền thống tác ñộng ñến sự phát triển 

NNL các DTTS ở Kon Tum 

Phương thức sản xuất trồng trọt nương rẫy là hoạt ñộng kinh tế 

truyền thống ñem lại nguồn thu nhập chính cho các dân tộc ở Kon 

Tum. Người DTTS ở KonTum chịu ảnh hưởng nặng nề tâm lý, thói 

quen, lối sống còn nhiều nét lạc hậu, thụ ñộng do phương thức sản 

xuất nhỏ, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên mang lại. Đây là một khó 

khăn rất lớn trong việc phát triển nguồn nhân lực các DTTS ở ñây ñể 
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có thể ñáp ứng ñược yêu cầu của quá trính sản xuất mới ngày càng 

hiện ñại.   

2.3.2 Sự vận dụng các chính sách của Đảng và nhà nước ñối với 

NNL là ñồng bào các DTTS 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta ñă có nhiều chính 

sách chủ trương, chương trình, dự án cụ thể, thiết thực ñối với vùng 

ñồng bào DTTS, nhất là ñối với những vùng ñặc biệt khó khăn. 

Những chủ trương ñó ñă tạo ñiều kiện thuận lợi cho ñồng bào DTTS 

phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật 

chất và tinh thần, nhanh chóng ñưa các vùng này thoát khỏi tình 

trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, từng bước hòa nhập vào 

sự phát triển chung của cả nước. 

Tuy nhiên sự vận dụng các chính sách còn nhiều hạn chế, 

nhiều chính sách của Đảng và nhà nước còn chưa phát huy hết hiệu 

quả ñối với người lao ñộng là DTTS. Công tác phối hợp giữa các cơ 

quan, ban, ngành thuộc chính quyền với mặt trận và ñoàn thể trong 

việc tuyên truyền vận ñộng, triển khai, thực hiện chủ trương, chính 

sách của Đảng, các chương trình mục tiêu quốc gia tại một số ñịa 

phương chưa chặt chẽ nên hiệu quả chưa cao. 
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CHƯƠNG 3 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN NGUỒN  

NHÂN L ỰC CÁC DTTS  TỈNH KON TUM TRONG 
THỜI GIAN T ỚI 

 

3.1. CĂN CỨ CỦA VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1.  Căn cứ xu hướng phát triển của xã hội 

Đất nước ñang bước vào một thời kỳ phát triển mới, những 

cơ hội và thách thức chưa từng có. Nhưng thực trạng nguồn nhân lực 

hiện nay khó cho phép tận dụng tốt nhất những cơ hội ñang ñến, 

thậm chí, có nguy cơ khó vượt qua những thách thức, kéo dài sự tụt 

hậu...  Tính ñến năm 2010, cả nước có lực lượng lao ñộng khá hùng 

hậu với trên 50 triệu người trong ñộ tuổi lao ñộng  

Bất cập này ñặt ra yêu cầu cấp bách của việc phát triển nhân 

lực ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh hội nhập 

ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới. 
3.1.2. Căn cứ vào tiềm năng của tỉnh Kon Tum 

Nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, với vị thế ñịa - chính trị, ñịa - 

kinh tế quan trọng, tài nguyên thiên nhiên phong phú ña dạng, kết 

cấu hạ tầng từng bước ñược nâng cấp ñồng bộ, Kon Tum có khá 

nhiều lợi thế ñể vươn lên thoát nghèo, phát triển theo hướng công 

nghiệp hoá, hiện ñại hoá. Kon Tum có khí hậu nhiệt ñới gió mùa cao 

nguyên.  

3.1.3. Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc khi xây dựng giải pháp 

a. Quá trình phát triển NNL các DTTS phải tôn trọng giữ gìn và phát 

huy những giá trị mang ñậm bản sắc văn hóa của các dân tộc ở Kon 

Tum 

b. Phát triển NNL các DTTS phải tùy vào tình hình cụ thể của từng 
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ñịa phương 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu NNL các DTTS của tỉnh Kon Tum 

Cần thực hiện tốt Công tác ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán 

bộ người DTTS gắn với quy hoạch, kế hoạch ñào tạo cho từng chức 

danh. Việc lập kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ñược 

thực hiện hàng năm. Công tác tuyển chọn các em học sinh người 

DTTS ñể cử ñi ñào tạo ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp 

tại các trường cần ñược chú trọng hơn. 

Công tác bố trí, sử dụng các em học sinh, sinh viên người 

DTTS sau tốt nghiệp luôn phải ñược quan tâm thực hiện tốt. Ngay từ 

khâu tuyển chọn ban ñầu ñể cử ñi ñào tạo, Tỉnh Kon Tum phải có kế 

hoạch bố trí công tác cho các em sau này khi ra trường.Thực hiện các 

chính sách ưu ñãi, khuyến khích ñối với các Doanh nghiệp, công ty 

sử dụng NNL là các DTTS tại ñịa phương.  

3.2.2. Nâng cao chất lượng NNL của các DTTS  của tỉnh 

a. Hoàn thiện việc nâng cao trình ñộ văn hóa, trình ñộ chuyên môn  

Đối với NNL là người DTTS thì việc nâng cao trình ñộ văn 

hóa và trình ñộ chuyên môn càng có ý nghĩa quan trọng, vì nhìn 

chung trên trình ñộ văn hóa và trình ñộ chuyên môn của NNL là 

DTTS còn rất thấp. Hơn nửa NNL này chiếm phần lớn số lượng 

NNL trên toàn tỉnh nên việc nâng cao trình ñộ văn hóa có ý nghĩa 

quan trọng trong việc phát triển NNL nói chung của Tỉnh Kon Tum. 

b. Hoàn thiện kỹ năng cho NNL các DTTS 

Ở cơ sở, tập trung về các trung tâm bồi dưỡng, các trung tâm 

này ngoài nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, 

xây dựng Đảng cho cán bộ cơ sở, còn có nhiệm vụ bồi dưỡng các 

kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi thu hoạch, chế biến cho cán 
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bộ khuyến nông, khuyến lâm. Từ ñó truyền ñạt cho người lao ñộng 

kiến thức ñã ñược bồi dưỡng. Sử dụng cán bộ khoa học kỹ thuật, 

khuyến nông, khuyến lâm, ñội ngũ giáo viên tham gia tham mưu cho 

cán bộ xả, tuyên truyền phổ biến kiến thức về nông - lâm nghiệp. 

Phấn ñấu bồi dưỡng hoàn toàn NNL DTTS vào năm 2020. 

Có chính sách khuyến khích và sử dụng tốt sinh viên học 

sinh tốt nghiệp các trường ñại học, cao ñẳng, trung cấp về phục vụ ở 

nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng ñồng bào DTTS. 

Chính sách ñào tạo, hỗ trợ ñào tạo các ñối tượng chính sách 

như: Chế ñộ cử tuyển cho lao ñộng là người DTTS, hộ nghèo, hộ 

chính sách... Mọi chính sách hỗ trợ, khuyến khích, ưu tiên dành cho 

họ nên bảo ñãm thực hiện bằng các ràng buộc sau ñào tạo, ñể tránh 

tình trạng sau khi ñược ñào tạo họ không muốn về làm việc ở ñịa bàn 

cử ñi. Bằng những chính sách ưu ñãi và có sự ràng buột cụ thể trong 

việc ñào tạo cho con, em của người lao ñộng ở nông thôn, miền núi 

ñể ñem lại hiệu quả mong muốn, ñạt ñược mục ñích nâng cao chất 

lượng và chuyển dịch cơ cấu lao ñộng. 

c. Nâng cao nhận thức cho NNL các  DTTS tỉnh Kon Tum 

Trước hết phải, nâng cao nhận thức của cán bộ lảnh ñạo, 

quản lý các cấp từ tỉnh ñến cơ sở về sự cần thiết và yêu cầu cấp bách 

mà quá trình CNH, HĐH ñang ñặt ra ñối với việc phát triển NNL của 

tỉnh nói chung và NNL các DTTS trên ñịa bàn tỉnh nói riêng. Bởi vì, 

cán bộ lảnh ñạo, quản lý chính là chủ thể trực tiếp hoạch ñịnh và chỉ 

ñạo thực hiện chiến lược phát triển NNL cho phù hợp với tiến trình 

CNH, HĐH của tỉnh. 

Nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng có thái ñộ lao ñộng 

ñúng ñắn, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 

nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao năng suất 
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lao ñộng. Có như vậy, các DTTS mới phát huy ñược năng lực vốn 

có, khai thác triệt ñể lợi thế, vị trí vai trò của mình trong sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh cũng như sự nghiệp phát 

triển của ñất nước. 

Nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho nhân dân và ñồng 

bào các DTTS, làm cho mọi tầng lớp nhân dân ý thức ñược cách 

mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân, ñể nhân dân hiểu và 

thấy ñược quyền lợi và nghĩa vụ công dân ñối với xã hội, với ñất 

nước. Cần coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, 

trong ñó chú trọng gìn giữ truyền thống dân tộc nói chung với truyền 

thống của mỗi dân tộc, mỗi dòng họ, mỗi gia ñình, từ ñó xây dựng 

khối ñoàn kết giữa các dân tộc ở Kon Tum. 

3.2.3. Nâng cao ñộng cơ thúc ñẩy NNL 

a. Chính sách hỗ trợ về vật chất. 
Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ñối vối ñồng bào 

dân tộc thiểu số, nhất là NQTW 7 khoá IX "về công tác dân tộc"; 

Quyết ñịnh số 134/2004/QĐ-TTg, ngày 20-7-2004, của Thủ tướng 

Chính phủ "Về một số chính sách hỗ trợ ñất sản xuất, ñất ở, nhà ở và 

nước sinh hoạt cho ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ñời sống khó 

khăn"; Nghị quyết 30a/2008/NĐ-CP, ngày 27-12-2008, của Chính 

phủ "Về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững ñối với 

61 huyện nghèo"... 

Khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt ñộng 

sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút, sử dụng tối ña lao ñộng của tỉnh 

ñã ñược ñào tạo trong ñó có ñồng bào DTTS. 

Phấn ñấu tốc ñộ tăng trưởng bình quân toàn vùng 8-
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10%/năm. Thu nhập bình quân ñầu người ñịa bàn DT, miền núi vào 

năm 2020 ít nhất gấp 4 lần so với mức thu nhập hiện nay; tỷ lệ lao 

ñộng nông nghiệp khoảng 50% lao ñộng xã hội; Đảm bảo ñủ ñất, 

nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; từng bước tạo ra nhiều sản phẩm 

hàng hóa có giá trị kinh tế cao, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.  

b. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích ñời sống tinh thần 

Việc nâng cao ñời sống văn hóa tinh thần của ñồng bào 

DTTS Đảng và Nhà nước ñã thực hiện các chính sách  nhằm nâng 

cao ñời sống văn hóa tinh thần cho ñồng bào các DTTS vùng sâu, 

vùng xa trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận ñộng nhân dân tham 

gia bảo vệ di sản văn hóa, gắn hoạt ñộng văn hóa dân tộc trong công 

tácm, xây dựng ñời sống văn hóa. Có chính sách, chế ñộ thích ñáng 

cho các nghệ nhân tài giỏi, những cá nhân và gia ñình có công sức 

giữ gìn tài sản văn hóa dân tộc. 

Xây dưng nền văn hóa tiên tiến, ñậm ñà bản sắc dân tộc, bảo 

tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán tiến bộ của 

ñồng bào DTTS, cộng ñồng các DT ñoàn kết, gia ñình hạnh phúc; 

con người phát triển toàn diện về trí tuệ, ñạo ñức, thể chất, tinh thần, 

ý thức công dân, tuân thủ pháp luật.  

Có ñịnh hướng trong công tác chỉ ñạo, hướng dẫn tổ chức 

các lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian, hạn chế, bài trừ các hủ tục 

lạc hậu, mê tín dị ñoan. Nghiên cứu phát huy các giá trị tiến bộ của 

luật tục trong công tác xây dựng ñời sống văn hóa ở các buôn làng 

dân tộc. Phục hồi và nâng cao một số lễ hội tiêu biểu ñể có thể tổ 

chức ñịnh kỳ hàng năm. 

Củng cố ñội thông tin lưu ñộng và thường xuyên hoạt ñộng 

tới các buôn làng, chuyển tải những nội dung và lượng thông tin thiết 
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thực cho ñồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. 

Sự xâm nhập không bình thường của một số tôn giáo, nhất là 

ñạo Tin Lành là vấn ñề ñang ñược quan tâm của các cấp và ngành 

văn hóa thông tin vì sự truyền ñạo bất hợp pháp. Tình trạng ñó ñã và 

còn ảnh hưởng rất lớn ñến việc bảo tồn, chấn hưng truyền thống văn 

hóa dân tộc, ngành văn hóa cần phối hợp với các ñịa phương, các 

ngành ñể dần xóa bỏ tà ñạo cũng như một số tập tục lạc hậu của ñồng 

bào dân tộc. 

Để làm tốt những giải pháp trên, ñiều có tính chất quyết ñịnh là 

chúng ta phải ñổi mới và nâng cao nhận thức, xem cơ sở buôn làng là 

ñịa bàn chiến lược của sự nghiệp cách mạng, nơi biến những quan ñiểm 

của Đảng và Nhà nước thành hiện thực, nơi sinh ra và cũng là nơi lưu 

giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số. Chúng 

ta tin tưởng rằng, nếu có chính sách ñúng ñắn, hợp lòng dân, ñược toàn 

dân và các cấp, các ngành và khi có ñủ sức mạnh tổng hợp ấy thì nhất 

ñịnh công tác xây dựng ñời sống văn hóa thông tin ở cơ sở sẽ ñạt ñược 

nhiều thành tựu mới, góp phần nâng cao ñời sống văn hóa ñồng bào các 

dân.tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. 

c. Tạo ñiều kiện về môi trường làm việc 

Điều kiện làm việc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng ñến mức 

ñộ tiêu hao sức lực của người lao ñộng trong quá trình tiến hành sản 

xuất. Mức ñộ tiêu hao sức lực và trí lực của người lao ñộng phụ 

thuộc vào hai nhóm nhân tố chính, ñó là tính chất công việc và tình 

trạng vệ sinh môi trường làm việc. 

Hướng dẫn cho ñồng bào DTTS các chính sách an toàn lao 

ñộng, ñầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng ñể tăng năng suất và cải 

thiện môi trường xung quanh người lao ñộng. Có các chính sách ngộ 

ñãi với người lao ñộng là ñồng bào DTTS như môi trường làm việc, 
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chế ñộ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm... 

d. Thúc ñẩy người lao ñộng bằng sự thăng tiến 

Mạnh dạn dùng lực lượng lao ñộng là DTTS, ñào tạo ñội ngũ 

cán bộ nhà nước là DTTS ñể có ñủ khả năng ñãm nhận các vị trí chủ 

chốt trong cơ quan. Tạo niềm tin cho người lao ñộng là DTTS không 

tự ti, mặc cảm. Có các chính sách khen thưởng, kỷ luật hợp lý, không 

phân biệt ñối xữ dù là người kinh hay là ñồng bào DTTS. Có chính 

sách, chế ñộ thu hút NNL là người DTTS ñã qua ñào tạo về công tác 

ở vùng dân tộc. 

3.2.4. Một số biện pháp khác  

a. Phát huy vai trò già làng trong vùng DTTS 

Trong xã hội truyền thống ở các DTTS Kon Tum, già làng là 

chủ làng, là người ñứng ñầu làng, ñại diện dân làng trong việc ñiều 

hành, xét xử mọi công việc ñối nội và ñối ngoại theo luật tục dân tộc. 

Vì thế uy tín và vai trò của già làng ñối với cộng ñồng là rất lớn. 

Bằng uy tín và sự gương mẫu của mình, già làng có thể tổ chức, dẫn 

dắt dân làng trong nhiều lĩnh vực của ñời sống xã hội. Nếu có sự 

phối hợp tốt giữa chính quyền cơ sở với già làng thì hiệu quả quản lý 

xã hội vùng sẽ có những cải thiện hơn. 

b. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của các DTTS 

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của nhân dân các dân 

tộc: duy trì và phát triển các lễ hội truyền thống tích cực ở các thôn 

làng như: lễ ñâm trâu, văn hóa nhà Rông, văn hoá cồng chiêng...; phê 

phán và xóa bỏ các hủ tục mê tín, nếp sống lạc hậu. Tăng thời lượng 

và nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình bằng tiếng DTTS, 

thực hiện các ñội văn hóa thông tin lưu ñộng, nhằm tuyên truyền 

giáo dục cho ñồng bào các DTTS thực hiện ñúng chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như của tỉnh. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
 

Qua 3 chương, luận văn ñã phân tích và giải quyết các vấn 

ñề cơ bản sau: 

Luận văn ñã phân tích, làm rõ những ñặc ñiểm về vị trí ñịa 

lý, kinh tế - xã hội, văn hoá, con người Kon Tum. Tất cả những yếu 

tố ñó ñều ảnh hưởng ñến số lượng và chất lượng NNL, ảnh hưởng 

ñến quy mô, tốc ñộ phát triển NNL các DTTS của tỉnh trong nhiều 

năm qua. Từ ñó luận văn ñặt ra yêu cầu phải tìm kiếm giải pháp 

nhằm phát triển NNL này phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh trong 

những năm tới. 

Một số kiến nghị với tỉnh Kon Tum: 

Một là, cần có sự kết hợp giữa Sở Lao ñộng - Thương binh - 

Xã hội và Sở Nội vụ tổ chức ñiều tra, ñánh giá một cách ñầy ñủ, toàn 

diện về số lượng và chất lượng NNL các DTTS. Trên cơ sở ñó, tham 

mưu cho tỉnh lập kế hoạch sử dụng, ñào tạo và ñào tạo lại nhằm khai 

thác triệt ñể tiềm năng lao ñộng một cách có hiệu quả. 

Hai là, xây dựng hệ thống chính sách nhằm hỗ trợ cho việc 

ñào tạo, sử dụng NNL các DTTS, trong ñó có chế ñộ ñãi ngộ nhằm 

thu hút ñối với lực lượng lao ñộng có trình ñộ tay nghề bậc cao, 

người lao ñộng từ nơi khác ñến, lao ñộng có học hàm, học vị. 

 


