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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

   Công nghiệp ñược coi là một ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã 

hội. Xã hội càng phát triển, khoa học kỹ thuật càng phát triển thì càng 

ñòi hỏi công nghiệp phát triển và chỉ có thể trên cơ sở một nền công 

nghiệp phát triển. Xã hội hiện nay nước ta nói chung và tỉnh Gia Lai 

nói riêng rất cần thiết phải phát triển công nghiệp. Nhờ ñó giải quyết 

ñược mối quan hệ nhờ phát triển công nghiệp mà các ngành khác có 

ñiều kiện phát triển như là thương mại, du lịch... Tuy nhiên ñể phát 

triển công nghiệp thành công thì một trong những ñiều kiện quyết 

ñịnh là phải có lực lượng lao ñộng công nghiệp ñủ sức ñáp ứng quá 

trình phát triển công nghiệp. Hay nói cách khác là phải có nguồn nhân 

lực ñể phát triển các ngành công nghiệp. 

Nhận thức ñược vấn ñề này, trong thời gian qua tỉnh Gia lai ñã 

tạo ñiều kiện, ñã tìm cách ñể phát triển nguồn nhân lực trong các 

ngành công nghiệp. Tuy nhiên nguồn nhân lực trong các ngành công 

nghiệp tỉnh Gia Lai ñã phát triển ñúng hướng chưa? Hiệu quả chưa? 

Sử dụng nguồn nhân lực hợp lý chưa? Rõ ràng là chưa.  

Nhận thức ñây là vấn ñề mới của ñịa phương, rất cần thiết 

ñược nghiên cứu ñể ñề ra các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân 

lực trong ngành công nghiệp tỉnh Gia lai. Đó là lý do tác giả lựa chọn 

ñề tài “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Gia lai”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

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

nguồn nhân lực. 

   - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực công nghiệp của 

tỉnh Gia lai thời gian qua. 
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   - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghiệp 

tỉnh Gia lai thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

  - Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên 

quan ñến việc phát triển nguồn nhân lực công nghiệp tỉnh Gia Lai 

  - Phạm vi nghiên cứu: 

  + Về nội dung: Đề tài nghiên cứu các nội dung phát triển nguồn nhân 

lực ngành công nghiệp tỉnh Gia Lai. 

  + Về không gian: Các nội dung trên ñược tiến hành tại Gia Lai. 

  + Về thời gian: Các giải pháp ñưa ra chỉ có ý nghĩa trong những năm 

trước mắt  

4. Phương pháp nghiên cứu 

    Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, ñề tài sử dụng các phương 

pháp: 

   - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc. 

   - Các phương pháp thống kê như: ñiều tra, khảo sát, so sánh, phân 

tích, tổng hợp. 

   - Một số phương pháp khác.  

5. Bố cục ñề tài 

     Ngoài phần mục lục, danh mục các bảng, biểu ñồ, phần mở ñầu, tài 

liệu tham khảo và phụ lục, luận văn ñược chia làm 3 chương: 

     - Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về phát triển nguồn nhân lực 

     - Chương 2: Thực trạng việc phát triển nguồn nhân lực công nghiệp 

của tỉnh Gia lai  

     - Chương 3: Một số giải pháp ñể phát triển nguồn nhân lực ngành 

công nghiệp tỉnh Gia lai 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. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.1. Một số khái niệm 

     Nguồn nhân lực là nguồn lực con người, là tiềm năng lao ñộng 

của mỗi con người trong một thời gian nhất ñịnh. Nguồn nhân lực là 

ñộng lực nội sinh quan trọng nhất, ñược nghiên cứu trên giác ñộ số 

lượng và chất lượng, trong ñó trí tuệ, thể lực và phẩm chất ñạo ñức, kỹ 

năng nghề nghiệp và sự tương tác giữa các cá nhân trong cộng ñồng, 

là tổng thể các tiềm năng lao ñộng của một ngành, một tổ chức, của 

ñịa phương hay một quốc gia. 

     Phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hình thức, phương 

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

lượng của nguồn nhân lực về các mặt: nâng cao năng lực và thúc ñẩy 

ñộng cơ của người lao ñộng, nhằm ñáp ứng ñòi hỏi về nguồn nhân lực 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai ñoạn phát triển. 

1.1.2. Ý nghĩa của việc phát triển nguồn nhân lực 

    - Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp là một trong những ñiều 

kiện tiên quyết ñể phát triển ngành công nghiệp.  

    - Là nhân tố ñể nâng cao năng suất lao ñộng trong ngành công 

nghiệp, góp phần sử dụng các nguồn lực công nghiệp một cách có 

hiệu quả.  

    - Góp phần cải thiện ñời sống cho người lao ñộng vì phát triển 

nguồn nhân lực vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu phát triển. 

1.1.3. Đặc ñiểm của ngành công nghiệp ảnh hưởng ñến việc phát 

triển nguồn nhân lực 

    - Nhân lực công nghiệp bắt buộc phải qua ñào tạo.  
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    - Lao ñộng tập trung, làm việc theo dây chuyển sản xuất. 

    - Nguồn nhân lực công nghiệp phải ñược phân bố tập trung gắn với 

khu ñô thị, khu cụm công nghiệp.  

    - Tác phong công nghiệp là tính kỷ luật cao.  

    - Trình ñộ nhận thức của nhân lực công nghiệp ñòi hỏi phải cao  

    - Trong quá trình sử dụng cần phải chú trọng ñào tạo, ñào tạo lại ñể 

hình thành ñội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ quản lý giỏi.  

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.2.1 Xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp với nhiệm vụ 

ngành công nghiệp 

    - Cơ cấu nguồn nhân lực trong một ngành là thành phần, tỷ lệ lao 

ñộng và vai trò của nó trong ngành. 

   -  Cơ cấu nguồn nhân lực có ý nghĩa rất quan trọng, tác dụng cộng 

hưởng làm tăng sức mạnh của tổ chức và của từng cá nhân ñể thực 

hiện mục tiêu ñề ra. Cơ cấu các nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành khi có 

một cơ cấu lao ñộng tương ứng, tránh tình trạng có bộ phận nhiều 

người song ít việc và ngược lại nhiều việc nhưng ít người.  

    - Các loại cơ cấu nhân lực ngành công nghiệp của một tỉnh: cơ cấu 

theo ngành nghề; cơ cấu theo huyện, thị; cơ cấu trong nội bộ phân 

ngành; cơ cấu theo nội bộ từng huyện, thị.  

    - Các tiêu chí ñánh giá nguồn nhân lực hợp lý bao gồm: 

    + Nhiệm vụ (loại công việc) mà nguồn nhân lực ñó phải thực hiện. 

    + Quy mô của nhiệm vụ mà nguồn nhân lực phải có. 

    + Thời gian mà nhiệm vụ ñó phải thực hiện. 

    + Nguồn lực mà nguồn nhân lực có thể sử dụng 

1.2.2 Phát triển chất lượng nguồn nhân lực 

a. Nâng cao kiến thức của nguồn nhân lực  
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    - Nâng cao kiến thức nguồn nhân lực thực chất là việc nâng cao 

trình ñộ ñào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, phát triển năng lực 

nghề nghiệp cho người lao ñộng nhằm ñáp ứng nhiệm vụ hiện tại và 

mục tiêu chiến lược trong tương lai của ngành, tổ chức. 

    - Phải nâng cao kiến thức nguồn nhân lực bởi vì nó là cơ sở, là ñiều 

kiện ñể nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong lao ñộng, 

ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và mục tiêu, chiến lược tương lai. 

   - Để nâng cao kiến thức nguồn nhân lực cần phải tiến hành ñào tạo 

nguồn nhân lực. Đến lượt nó, việc ñào tạo nguồn nhân lực phải căn cứ 

vào mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của ngành, tổ chức ñể xác ñịnh 

nội dung ñào tạo cho phù hợp. 

    - Các chỉ tiêu chủ yếu ñánh giá kiến thức nguồn nhân lực: 

    + Tỷ lệ lao ñộng ñã qua ñào tạo là số % số lao ñộng ñã qua ñào tạo 

so với tổng số lao ñộng: dùng ñể ñánh giá khái quát về trình ñộ 

chuyên môn của lực lượng lao ñộng từng quốc gia, từng ñịa phương. 

    + Tỷ lệ lao ñộng theo cấp bậc ñào tạo (sơ cấp, trung cấp, ñại học và 

sau ñại học).  

    +  Tỷ lệ lao ñộng theo trình ñộ ngành nghề chuyên môn nghiệp vụ 

    Phân tích ba chỉ tiêu trên ñể phát hiện những bất hợp lý về cơ cấu 

bậc ñào tạo, sự chênh lệch về trình ñộ chuyên môn kỹ thuật, từ ñó có 

cơ sở ñiều chỉnh kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, nhằm nâng cao 

trình ñộ chuyên môn kỹ thuật của ngừng ngành kinh tế. 

b. Nâng cao kỹ năng của nguồn nhân lực  

    - Nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực là tìm cách nâng cao tay nghề 

trình ñộ nhận thức cho người lao ñộng, nâng cao trình ñộ hiểu biết về 

kinh tế, chính trị, xã hội, nâng cao tính tự chủ, tự giác trong công việc 

    - Nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực là yêu cầu của quá trình lao 

ñộng trong tổ chức, hay một cách tổng quát là từ nhu cầu xã hội.  
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   - Nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực là phải huấn luyện, ñào tạo, phải 

thưòng xuyên tiếp xúc, làm quen với công việc ñể tích luỹ kinh 

nghiệm, một trong các cách ñó là thông qua thời gian làm việc. 

   - Các tiêu chí ñánh giá về kỹ năng nguồn nhân lực: 

  + Trình ñộ các kỹ năng mà người lao ñộng tích luỹ ñược (ví dụ như 

trình ñộ tin học, trình ñộ ngoại ngữ...).  

  + Khả năng vận dụng kiến thức vào thao tác, sự thành thạo, kỹ xảo. 

  + Khả năng xử lý tình huống  

  + Khả năng truyền ñạt, thu hút sự chú ý, ứng xử trong giao tiếp. 

c. Nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực 

  - Nhận thức là một quá trình phản ánh biện chứng, tích cực, tự giác 

và sáng tạo thế giới khách quan vào ñầu óc con người trên cơ sở thực 

tiễn. Quá trình nâng cao trình ñộ nhận thức theo quy luật từ thấp ñến 

cao, từ dễ ñến khó, từ trình ñộ nhận thức kinh nghiệm ñến trình ñộ 

nhận thức lý luận, từ trình ñộ nhận thức thông tin ñến trình ñộ nhận 

thức khoa học.  

  - Nâng cao trình ñộ nhận thức của người lao ñộng ñể họ có thái ñộ, 

hành vi tích cực, từ ñó làm tăng năng suất, tăng hiệu quả công việc. 

  - Trình ñộ nhận thức nguồn nhân lực là mức ñộ hiểu biết về chính trị, 

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

công việc, mối quan hệ cộng ñồng và các giao tiếp trong xã hội. 

    - Tiêu chí ñánh giá trình ñộ nhận thức nguồn nhân lực: 

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

    + Có trách nhiệm và niềm say mê nghề nghiệp, yêu nghề, năng 

ñộng trong công việc. 

    + Hiệu quả trong các mối quan hệ xã hội, thái ñộ chân thành trong 

giao tiếp, ứng xử linh hoạt trong công việc và cuộc sống. 

d. Nâng cao trình ñộ sức khỏe nguồn nhân lực  
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    - Nâng cao trình ñộ sức khỏe là nâng cao thể chất, tinh thần cho 

người lao ñộng.  

   - Nâng cao trình ñộ sức khỏe là nâng cao sức lao ñộng, nâng cao khả 

năng tái tạo sức lao ñộng. 

    - Biện pháp nâng cao trình ñộ sức khỏe: tăng cường bảo ñảm các 

dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, bảo ñảm các dịch vụ y tế, cải thiện 

môi trường sống của con người, phát triển thể lực, nâng cao thể chất.  

    - Các tiêu chí ñánh giá trình ñộ sức khỏe: chiều cao, cân nặng, vòng 

ngực trung bình và chỉ tiêu tổng hợp xếp loại sức khỏe. 

1.2.3 Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng 

  - Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy là cách thức duy trì, ñộng viên, khích 

lệ người lao ñộng phát huy hết khả năng làm việc. 

  - Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng bởi vì: 

  + Đối với người lao ñộng: Nó là ñiều kiện và nhân tố quyết ñịnh ñến 

hành vi và hiệu quả làm việc. 

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

ñẹp hơn và lành mạnh hơn, không khí làm việc thoải mái, mọi người 

hỗ trợ nhau trong công việc, ñặc biệt là 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.  

   - Tạo ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng bằng thu nhập, bằng việc cải 

thiện ñiều kiện làm việc, công tác ñào tạo, khen thưởng và thăng tiến. 

1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.3.1 Nhân tố môi trường tự nhiên  

    - Vị trí ñịa lý gần các trung tâm kinh tế là ñiều kiện thuận lợi ñể 

ngành công nghiệp và nguồn nhân lực phát triển. Ngược lại là bất lợi. 
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    - Đất ñai rộng, màu mỡ sẽ tạo nguồn nguyên liệu cho ngành công 

nghiệp chế biến nông, lâm, sản làm cho ngành này và nguồn nhân lực 

phát triển. Ngược lại là bất lợi.    

    - Tài nguyên khoáng sản là nguyên liệu ñầu vào của ngành công 

nghiệp khai thác.  

1.3.2 Nhân tố môi trường xã hội  

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

tế - xã hội. Ngược lại những dân tộc thiểu số, cần phải có hỗ trợ.  

    - Dân số nếu có số lượng phù hợp không ñông quá, không ít quá sẽ 

phù hợp với tiến trình phát triển. 

    - Truyền thống, tập quán là những ñặc trưng về văn hoá xã hội nếu 

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

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

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

    - Văn hóa phải tiên tiến, hiện ñại và gìn giữ ñược bản sắc. 

1.3.3. Nhân tố môi trường kinh tế 

     - Cơ cấu kinh tế hiện ñại, với tỷ trọng công nghiệp cao sẽ quy ñịnh 

cơ cấu nhân lực công nghiệp tiến bộ. 

     - Đặc ñiểm của ngành công nghiệp: khi ngành công nghiệp phát 

triển sẽ kéo theo sự phát triển ngành dịch vụ, du lịch…phát triển. 

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

 1.3.4. Nhân tố nội tại của nguồn nhân lực 

    - Xu hướng sàng lọc nhân lực là quá trình tuyển dụng và sử dụng. 

    - Nhận thức của người lao ñộng phản ánh sự hiểu biết về nghề 

nghiệp. 

    - Khả năng vươn lên của người lao ñộng là ñộ thích nghi với việc 

làm và thích nghi với tổ chức 

1.4 MỘT SỐ KINH NGHI ỆM PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN LỰC 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2005-2010 

2.1 TÌNH HÌNH C Ơ BẢN CỦA TỈNH GIA LAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

VIỆC PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

2.1.1 Đặc ñiểm tự nhiên, xã hội của tỉnh Gia Lai ảnh hưởng ñến 

phát triển ngành công nghiệp 

  - Vị trí ñịa lý tỉnh Gia lai có thể giao lưu phát triển kinh tế - xã hội 

thông qua ñường bộ, ñường hàng không với các tỉnh, các trung tâm 

kinh tế lớn. Tuy nhiên mặt bất lợi là vị trị ñịa lý ở xa các trung tâm 

kinh tế, không có giao thông ñường thuỷ. 

  - Với ñịa hình cao và nhiều sông, suối rất phù hợp ñể phát triển 

ngành công nghiệp thủy ñiện. Đất ñỏ bazan, rất phù hợp cho việc 

phát triển các loại cây công nghiệp, cây lâm sản ña dạng.  

  - Tài nguyên thiên nhiên: tỉnh Gia Lai có nhiều mỏ ñá granit, ñá 

bazan, ñất sét, crom, niken, coban, thiếc, asen, boxit-laterit, vàng, 

vonframit, molipdenit, caxiterrit ...có trữ lượng tương ñối lớn có thể 

phát triển các ngành công nghiệp hóa chất, vật liệu xây dựng, tổng 

diện tích ñất tự nhiên là 15.536,92 km² là rộng, khai thác chưa nhiều. 

  - Về dân số, gần 50% là người sắc tộc thiểu số, trình ñộ học vấn rất 

thấp, rất khó khăn cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực. 

   - Đào tạo phổ thông quy mô 499 trường với 7.282 phòng học; ñào 

tạo nghề công nghiệp có quy mô nhỏ bé chỉ với 6 cơ sở. 

   - Hệ thống y tế có 222 cơ sở, 20 bệnh viện, tổng số giường là 2.490 

giường.  

2.1.2 Đặc ñiểm kinh tế 

    - Tốc ñộ tăng trưởng cao, nhưng quy mô nền kinh tế nhỏ bé. 
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    - Cơ cấu kinh tế lạc hậu: 36,74% nông nghiệp, 35,% công nghiệp, 

28,26% dịch vụ.  

2.1.3 Tình hình phát triển ngành công nghiệp tỉnh Gia lai ảnh 

hưởng tới việc phát triển nguồn nhân lực 

   GDP công nghiệp giai ñoạn 2005-2010 mức tăng tăng bình quân 

23,5%/năm, ñóng góp 27% GDP của nền kinh tế, trong ñó: ngành ñiện 

nước 49%, chế biến  47%; khai khoáng 5%; giá trị sản xuất công 

nghiệp chiếm 33% (trong ñó: ngành chế biến chiếm tỷ trọng lớn nhất 

57%, ngành ñiện nước 39% và ngành khai thác là 4%), với tốc ñộ tăng 

trưởng 28%/năm. Cơ sở công nghiệp tập trung ñến 36% ở Pleiku.  

2.1.3 Tác ñộng của các nhân tố nội tại ảnh hưởng tới việc phát 

triển nguồn nhân lực 

- Xu hướng sàng lọc lựa chọn người lao ñộng ñược ñào tạo, ngành có 

xu hướng chọn ñược nhiều lao ñộng là công nghiệp chế biến. 

- Trình ñộ nhận thức kém về kiến thức văn hoá, pháp luật, cơ bản 

chưa có ñược nhận thức văn minh ñô thị. 

- Khả năng vươn lên của người lao ñộng thấp rất khó khăn vì trình ñộ 

tay nghề thấp. 

2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH GIA 

LAI TH ỜI GIAN QUA 

2.2.1 Thực trạng về cơ cấu nguồn nhân lực của ngành công 

nghiệp tỉnh Gia Lai thời gian qua 

   - Cơ cấu lao ñộng lạc hậu: nông nghiệp 80% - công nghiệp 6% - 

dịch vụ 14%. Hiệu quả sử dụng lao ñộng thấp, ñộ thâm dụng cao ñến 

18%, thừa lao ñộng khu vực nông nghiệp với tỷ lệ +38%, thiếu lao 

ñộng khu vực dịch vụ là -15% và khu vực công nghiệp -5%. Sử dụng 

lao ñộng hiệu quả nhất là khu vực dịch vụ, lãng phí nhất là khu vực 

nông nghiệp. 
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   - Cơ cấu theo ngành:  Chế biến 85% - Khai khoáng 8% - Điện 

nước 7%. Cơ cấu này phản ảnh ñược sự hợp lý trong chiến lược của 

tỉnh phát triển ngành công nghiệp chế biến là ngành ưu tiên. Yêu cầu 

về cơ cấu ngành công nghiệp: lấy ngành chế biến làm ưu tiên ñể tăng 

trưởng lao ñộng; ngành khai khoáng và ñiện nước nên tập trung ñào 

tạo lại lao ñộng là chủ yếu.  

Bảng: Cơ cấu lao ñộng ngành công nghiệp 
Năm 2005 Năm 2010 

Ngành công nghiệp Lao ñộng 
(người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Lao ñộng 
(người) 

Tỷ lệ 
(%) 

So sánh  
2010 với 

2005 
thừa + 
thiếu - 

Tổng số 28.617 100 26.944 100 
-1.673 

Ngành khai thác 467 2 2.160 8 +1.693 

Ngành chế biến 25.348 89 22.833 85 -2.515 

Ngành ñiện, nước 2.801 9 1.951 
7 -850 

  - Cơ cấu nhân lực tại các ñịa phương, thể hiện sự bất hợp lý khá 

lớn, lực lượng lao ñộng tập trung quá ñông ở  thành phố Pleiku, thị 

xã An khê và huyện Chưpah, các ñịa phương khác còn lại chỉ thu hút 

ñược lượng lao ñộng nhỏ. Thực trạng này sẽ là khó khăn cho giai 

ñoạn ñến khi các khu cụm công nghiệp ở các huyện ñược hình thành 

và phát triển tại các ñịa phương. Trình ñộ lao ñộng công nghiệp phân 

bổ theo ñịa phương cũng thể hiện sự bất hợp lý khi lao ñộng ñược ñào tạo 

và chưa ñược ñào tạo tập trung lớn nhất tại thành phố Pleiku, thị xã An 

khê, huyện Chưpah; các huyện còn lại chỉ thu hút ñược rất ít lao ñộng có 

trình ñộ.   

   - Cơ cấu lao ñộng công nghiệp theo trình ñộ: thạc sỹ 0.01% (chế 

biến 50%, ñiện nước 50%) - ñại học 2.89% (ñiện nước 52%, chế biến 

46%, khai khoáng 2%) - cao ñẳng 0.69% (chế biến 47%, ñiện nước 
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45%, khai khoáng 8%)- trung cấp 0.09% (chế biến 96%, ñiện nước 

4%) - sơ cấp 2.29% (chế biến 84%, ñiện nước 14%, khai khoáng 2%)- 

chưa ñào tạo 76.35% (chế biến 85%, khai khoáng 10% ñiện nước 

5%,).  Cơ cấu này phản ảnh nguồn nhân lực có trình ñộ lao ñộng thấp, 

tỷ lệ chưa qua ñào tạo rất cao. 

    2.2.2 Thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành 

công nghiệp tỉnh Gia Lai trong thời gian qua 

   - Thực trạng của việc nâng cao trình ñộ kiến thức của nguồn nhân 

lực ngành công nghiệp:  Đào tạo nhân lực công nghiệp tỉnh Gia lai 

hiện nay còn nhiều bất cập về cơ cấu, trình ñộ ñào tạo chủ yếu là 

ngắn hạn, trình ñộ sơ cấp và giản ñơn, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu 

thị trường về ngành nghề  ñào tạo, chưa ñào tạo ñón ñầu một số 

ngành có triển vọng mà xã hội trong tương lai cần dùng ñến, chưa 

làm tốt công tác phân luồng học sinh phổ thông ñể tạo nguồn sinh 

viên nghề. Công tác quản lý nhà nước về dạy nghề bị buông lỏng và 

chưa tạo ñược sự hợp tác quốc tế trong dạy nghề. 
Bảng:  Quy mô học sinh tốt nghiệp nghề  

2006 2008 2009 2010 Bậc ñào  
tạo nghề HS Tỷ 

lệ 
HS Tỷ 

lệ 
HS Tỷ 

lệ 
HS Tỷ 

lệ 
3 tháng 4.400 36,9 5.304 40,5 5.112 37,9 6.890 39,9 

Sơ cấp 6.187 51,9 6.708 51,2 7.135 52,9 8.692 50,4 

Trung 
cấp  

1.333 11,2 1.083 8,3 1.229 9,1 1.578 9,1 

Cao ñẳng       100 0,6 

Tổng số 11.920 100 13.095 100 13.476 100 17.260 100 

   - Thực trạng về kỹ năng nghề nghiệp của nguồn nhân lực ngành 

công nghiệp: Nhân lực ngành công nghiệp có tính năng ñộng yếu, 

năng lực sáng tạo yếu; phong cách làm việc theo nhóm, tinh thần hợp 

tác trong công việc còn yếu, kỹ năng ngoại ngữ còn kém ảnh hưởng 

không nhỏ ñến việc học tập, tiếp thu những tri thức, kỹ năng làm 
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việc mới, hiện ñại, trong tiếp thu chuyển giao công nghệ, hội nhập 

quốc tế.  

   - Thực trạng về nâng cao nhận thức của ngành công nghiệp:  Nhận thức 

chính sách nhà nước chỉ ñạt mức trung bình; nhận thức về sự quan 

tâm giúp ñỡ ñồng nghiệp, tinh thần xây dựng chỉ ñạt trung bình khá; 

chỉ số lạc quan khá cao, ñến 80% hy vọng vào tiền ñồ tổ chức. Tuy 

nhiên ñến 47% còn mơ hồ thiếu tin tưỏng nội quy doanh nghiệp; sự 

phối hợp công việc kém và chưa quan tâm văn hoá doanh nghiệp. 

2.2.3 Thực trạng về nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng 

ngành công nghiệp thời gian qua 

  - Thực trạng thu nhập người lao ñộng: Mặc dù thu nhập ñủ ñể người 

lao ñộng ñủ chi tiêu, nhưng sự bất hợp lý ở phương pháp trả lương 

chậm, tiền thưởng và phụ cấp ít ỏi. 

Bảng: Thu nhập người lao ñộng (ñồng) 

Ngành 2005 2007 2008 2009 2010 

1. Khai khoáng   1,650,000  
  
2,400,000  

  
1,200,000    3,050,000  

       
3,100,000  

-Tiền lương   1,500,000  
  
2,000,000  

  
1,000,000    2,500,000  

       
2,500,000  

-Tiền thưởng        50,000  
     
100,000  

     
100,000       150,000  

           
200,000  

-Phụ cấp      100,000  
     
300,000  

     
100,000       400,000  

           
400,000  

2. Chế biến      620,000  
  
1,250,000  

     
940,000    1,580,000  

       
1,900,000  

-Tiền lương      500,000  
  
1,000,000  

     
800,000    1,200,000  

       
1,500,000  

-Tiền thưởng      100,000  
     
200,000  

     
100,000       300,000  

           
300,000  

-Phụ cấp        20,000  
       
50,000  

       
40,000         80,000  

           
100,000  

3. Điện nước   1,230,000  
  
1,810,000  

  
1,950,000    2,250,000  

       
2,700,000  

-Tiền lương   1,000,000  
  
1,350,000  

  
1,400,000    1,600,000  

       
2,000,000  

-Tiền thưởng      200,000  
     
400,000  

     
450,000       500,000  

           
500,000  

-Phụ cấp        30,000  
       
60,000  

     
100,000       150,000  

           
200,000  
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 - Thực trạng về yếu tố tinh thần: Thực trạng hiện nay ngành công 

nghiệp chưa có chính sách ñãi ngộ xứng ñáng nguồn nhân lực chất 

lượng cao; chưa chú trọng công tác ñào tạo và ñào tạo lại nhân lực; 

chưa tạo ñược môi trường làm việc ổn ñịnh; chưa có chính sách khen 

thưởng kịp thời. 

   - Thực trạng về cải thiện ñiều kiện làm việc: Thực trạng ñiều kiện 

làm việc có nhiều vấn ñề ñáng quan ngại  với các yếu tố tiếng ồn, khói 

bụi, hoá chất, ánh sáng, phương tiện, môi trường ñến các ñiều kiện y tế 

và ñiều kiện rèn luyện sức khoẻ. 

2.3 NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN NHÂN LỰC 

NGÀNH CÔNG NGHI ỆP TỈNH GIA LAI TH ỜI GIAN QUA 

   - Do nền kinh tế của tỉnh kém phát triển, cơ cấu kinh tế lạc hậu: 

Nên chưa kéo theo lực lượng lao ñộng từ khu vực nông nghiệp sang 

công nghiệp, chưa phát triển nhanh về trình ñộ tay nghề, chưa tạo 

ñược phong cách làm việc công nghiệp.  

  - Do công tác ñào tạo nghề chưa hiệu quả: Công tác ñào tạo chưa 

ñáp ứng ñược yêu cầu của thị trường lao ñộng, mới chỉ tập trung ñào 

tạo ñại trà và ngắn hạn chưa ñủ ñiều kiện ñào tạo lực lượng lao ñộng 

có chuyên môn kỹ thuật cao. Do vậy số lao ñộng có trình ñộ chuyên 

môn kỹ thuật từ công nhân kỹ thuật có bằng cấp trở lên còn ít. Tỉnh 

chưa có trường ñại học, các cơ sở ñào tạo nghề chỉ ñến bậc trung cấp 

nên chưa thu hút ñược nhiều sinh viên. Các sinh viên có chất lượng 

phải học ở nơi khác và phần ñông trong số ñó là không quay trở lại 

tỉnh mà làm việc ở nơi khác. 

   - Nguyên nhân từ các chính sách: Tỉnh chưa có chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực công nghiệp, chỉ mới xây dựng ñược chiến lược 

phát triển công nghiệp ñến năm 2020, chưa chú trọng phát triển nhân 

lực công nghiệp. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI 

3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1 Căn cứ vào xu hướng phát triển của nguồn nhân lực 

   - Xu hướng chuyển dịch cơ cấu, nâng cao trình ñộ phát triển của 

kinh tế thế giới và chuyển mạnh sang kinh tế tri thức.  

   - Xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu rộng.  

   - Các nhân tố luật pháp, kinh tế trong nước ngày càng tỏ ra phù 

hợp tác ñộng tích cực ñến phát triển nguồn nhân lực.  

   - Các nhân tố kinh tế - xã hội của tỉnh Gia lai giai ñoạn ñến sẽ ảnh 

hưởng tích cực ñến việc phát triển nguồn nhân lực.   

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

  - Phát triển nguồn nhân lực phải nhằm vào việc thực hiện các nhiệm 

vụ kinh tế chính trị xã hội của ñịa phương 

  - Phát triển nguồn nhân lực phải luôn luôn chú ý nâng cao sử dụng 

hiệu quả nguồn nhân lực 

3.1.3 Dự báo khả năng phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp 

  - Cân ñối cung cầu lao ñộng vào năm 2015: Nhu cầu lao ñộng là 

710.728 người, trong ñó: nông nghiệp  469.167 người, công nghiệp 

82.412 người, dịch vụ 159.149 người. Lao ñộng thực tế là 762.469 

người, trong ñó: nông nghiệp  495.605 người, công nghiệp 110.558 

người, dịch vụ 156.306 người. Lao ñộng thừa 104.758 người (14%), 

trong ñó nông nghiệp  thừa 438 người (0.09%), công nghiệp thừa 

22.436 người (21,33%), dịch vụ thiếu 11.043 người (-7.46%). 

   - Cân ñối cung cầu lao ñộng vào năm 2020: Nhu cầu lao ñộng là 

800.800 người, trong ñó: nông nghiệp  440.604 người, công nghiệp 

152.081 người, dịch vụ 208.115 người. Lao ñộng thực tế là 811.351 
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người, trong ñó: nông nghiệp  486.811 người, công nghiệp 146.043 

người, dịch vụ 178.497 người. Lao ñộng thừa 10.551 người (1,3%), 

trong ñó nông nghiệp thừa 46.207 người (9.49%), công nghiệp thiếu 

6.038 người (-4,13%), dịch vụ thiếu 29.618 người (-16.59%). 

    - Nhu cầu lao ñộng công nghiệp vào năm 2015 là 10.902.370 

người, trong ñó: Khai khoáng 1.193 người (2,18%), chế biến 44.742 

người (81,67%), ñiện nước 8.851 người (16,16%). 

    - Nhu cầu lao ñộng công nghiệp vào năm 2020 là 26.234.920 

người, trong ñó: Khai khoáng 1.142 người (1,18%), chế biến 84.054 

người (86,99%), ñiện nước 11.433 người (11,83%). 

   - Dự báo cơ cấu lao ñộng công nghiệp theo trình ñộ 

Bảng:  Quy mô và tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo 
Năm 2015 Năm 2020 Chỉ tiêu 

  Quy mô Tỷ lệ (%) Quy mô Tỷ lệ (%) 
Tổng số       54,786  100       96,630  100 
1. Chưa qua ñào tạo        32,872  60        48,315  50 
2. Đã qua ñào tạo        21,914  40        48,315  50 
Sơ cấp          6,914  12.62        20,679  21.40 
Trung cấp     11,483  20.96 20,640  21.36 
Cao ñẳng       1,167  2.13          2,097  2.17 
Đại học    2,274  4.15          4,735  4.90 
Trên ñại học          77  0.14             164  0.17 

- Dự báo cơ cấu lao ñộng công nghiệp theo ñịa phương 

+ Đến năm 2015: Pleiku 40% (21.914 người), An khê 15% (8.218 

người), Chupah 11% (6.026 người), Ayunpa 8,5% (4.657 người), 

IaGrai 4% (2.191 người), Kbang 3,2% (1.735 người), Chư Sê 3% 

(1.644 người), Đức Cơ 2,5% (1.370 người), Chư Prong 2% (1.096 

người), Mang Yang 1,8% (986 người), Đak Đoa 1,5% (822 người), 

Đak Pơ 1,5% (822 người), Phú Thiện 1,5% (822 người), Krong Pa 

1,5% (822 người), KongChoro 1% (548 người), ChuPuh 1% (548 

người), Iapa 1% (548 người). 
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    + Đến năm 2020: Pleiku 36% (34.787 người), An khê 19% 

(18.136 người), Ayunpa 12% (11.596 người), Chupah 8% (7.730 

người), IaGrai 3% (2.899 người), Chư Sê 3,5% (3.382 người), Kbang 

2,8% (2.706 người), Đức Cơ 2,5% (2.416 người), Phú Thiện 2% 

(1.933 người), Chư Prong 1,8% (1.739 người), Mang Yang 1,8% 

(1.739 người), Đak Đoa 1,8% (1.739 người), Đak Pơ 1,8% (1.739 

người), Krong Pa 1% (966 người), KongChoro 1% (966 người), 

ChuPuh 1% (966 người), Iapa 1% (966 người). 

              Bảng 3.12: Kế hoạch ñào tạo nghề nguồn nhân lực 
Đơn vị tính: Người 

Năm 2015 Năm 2020 Chỉ tiêu 
LĐ qua ñào 

tạo 
Đào tạo 

mới 
Đào tạo lại LĐ qua ñào 

tạo 
Đào tạo 

mới 
Đào tạo 

lại 
Sơ cấp  16.005 3.677  19.449 3.444  
Trung cấp  13.740 5.871 2.748 19.702 5.963 3.940 
Cao ñẳng  2.491 524 374 3.129 637 469 
Tổng cộng 32.236 10.072 3.122 42.280 10.044 4.409 

3.2 CÁC GIẢI PHÁP 

3.2.1 Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực 

   Thứ nhất, quy hoạch nguồn nhân lực. 

   - Đến năm 2015, nguồn nhân lực công nghiệp tỉnh Gia lai ñược 

quy hoạch là 54.786 người, ngành khai khoáng 2,18%, chế biến 

81,67% , ñiện nước 16,16%. Lao ñộng qua ñào tạo là 40%. Cơ cấu 

theo ñịa phương theo mức dự báo. 

    - Đến năm 2020, nguồn nhân lực công nghiệp ñược quy hoạch là 

96.630 người, ngành khai khoáng 1,18%, chế biến 86,99%, ñiện 

nước 11,83%. Lao ñộng qua ñào tạo là 50% Cơ cấu theo ñịa phương 

theo mức dự báo. 

     Thứ hai, thúc ñẩy tăng trưởng công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế của tỉnh theo hướng hiện ñại, góp phần giảm dần lao ñộng từ 

khu vực nông nghiệp ñang dư thừa dịch chuyển sang lao ñộng công 

nghiệp, dịch vụ. 
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    Thứ ba, ưu tiên ñầu tư ngành công nghiệp chế biến là ngành kinh 

tế chủ lực của tỉnh, các sản phẩm, dự án công nghiệp trọng ñiểm tạo 

ra nhiều giá trị sản xuất và thu hút ñược nhiều lao ñộng. 

  Thứ tư, Đẩy mạnh hoạt ñộng nghiên cứu và triển khai ñầu tư thích 

ñáng vào chuyển giao khoa học công nghệ cho nền kinh tế ñể tạo 

ñiều kiện cho  ngành công nghiệp phát triển.  

   Thứ năm, Thúc ñẩy chuyển dịch lao ñộng giữa các ñịa phương. 

Thực hiện chính sách hỗ trợ ñầu tư ngành công nghiệp các huyện 

vùng sâu, vùng xa ñể tạo ñà cho các ngành công nghiệp phát triển và 

thu hút lao ñộng công nghiệp từ các ñịa phương khác. 

3.2.2 Xây dựng kế hoạch ñào tạo nguồn nhân lực 

   Thứ nhất, thực hiện phổ cập trung học cơ sở và phát triển giáo dục 

trung học phổ thông, phân luồng học sinh trung học ñể tạo nguồn 

nhân lực. Giải pháp này hướng vào: 

      - Phát triển mạng lưới trường trung học cơ sở, trung học phổ 

thông. Đa dạng hóa các loại chương trình giáo dục ñào tạo, tạo ñiều 

kiện cho mọi ñối tượng trong tỉnh ñạt ñược học vấn trung học cơ sở 

và tiến tới ña số ñạt trung học phổ thông. 

   - Phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học 

phổ thông bằng cách thông qua các phương tiện thông tin ñại chúng 

tuyên truyền cho học sinh và gia ñình thấy ñược lợi ích, sự cần thiết 

của việc lựa chọn con ñường học tập phù hợp với bản thân, gia ñình 

và xã hội, tạo môi trường thuận lợi ñể các thành viên khi có ñiều kiện 

có thể phấn ñấu nâng cao trình ñộ. 

   Thứ hai, phát triển mạnh mẽ hệ thống giáo dục dạy nghề. Giải 

pháp này hướng vào:  

   - Hình thành và phát triển Trường Đại học Gia lai. Nâng cấp 

trường trung cấp nghề thành trường cao ñẳng nghề cùng tồn tại và 
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phát triển với các trường nghề hiện có tại Gia lai, tăng thêm quy mô 

và nâng cao chất lượng dạy nghề, chú trọng dạy nghề chất lượng cao, 

tập trung ñào tạo lao ñộng ở những khâu ñột phá, các ngành kinh tế 

mũi nhọn, các lĩnh vực công nghiệp quan trọng như công nghiệp chế 

biến, sản xuất vật liệu xây dựng, thủy ñiện.  

    - Củng cố và phát triển hệ thống dạy nghề 4 cấp (sơ cấp, trung cấp, 

cao ñẳng và kỹ sư thực hành) với mạng lưới dạy nghề ña dạng về 

hình thức tổ chức và ngành nghề ñào tạo. 

     - Xây dựng các chương trình, dự án ñào tạo nghề trọng ñiểm cho 

ngành công nghiệp. Từng chương trình, kế hoạch, dự án dạy nghề 

phải xác ñịnh rõ mục tiêu cần ñạt ñược, danh mục và cơ cấu nghề 

ñào tạo, thời gian, loại hình ñào tạo, các yếu tố nguồn lực, cơ chế 

phối hợp, giám sát kiểm tra, ñánh giá hoạt ñộng ñào tạo. 

     - Tập trung ñầu tư từ ngân sách nhà nước ñể các trường cao ñẳng 

nghề, trung cấp nghề công lập có năng lực ñào tạo một số nghề trọng 

ñiểm ñạt chuẩn quốc gia, theo chương trình dạy nghề tiên tiến của 

các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.  

     - Phát triển các trung tâm dạy nghề ñể ñào tạo lao ñộng trình ñộ 

nghề sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng nhằm phổ cập và ñào tạo lại 

nghề cho người lao ñộng, góp phần tạo việc làm, nâng cao năng suất 

lao ñộng, chuyển dịch cơ cấu lao ñộng nhất là lao ñộng nông thôn và 

dân tộc thiểu số. 

     Thứ ba, ñào tạo nâng cao năng lực ñội ngũ quản lý ngành công 

nghiệp, trọng dụng và thu hút nhân tài. Giải pháp này hướng vào: 

    - Có chính sách tiếp nhận và cử các cán bộ trẻ ñi ñào tạo, tu 

nghiệp ở trong và ngoài nước, nhất là các nước phát triển, tham gia 

các lớp bồi dưỡng ngắn ngày ñể không ngừng nâng cao trình ñộ.  

   - Áp dụng chính sách tuyển dụng cán bộ thông qua thi tuyển. 
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   - Tỉnh cần có cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhân tài. 

Chiến lược giữ chân người giỏi phải tiến hành song song 4 yếu tố: 

thu hút, tuyển dụng, hội nhập và cộng tác.  

    Thứ tư, Tăng cường gắn kết giữa cơ sở dạy nghề với thị trường 

lao ñộng. Giải pháp này hướng vào: 

    - Cơ sở dạy nghề thành lập bộ phận quan hệ với doanh nghiệp 

công nghiệp; thường xuyên nắm bắt nhu cầu lao ñộng qua ñào tạo 

nghề của doanh nghiệp; huy ñộng sự tham gia của doanh nghiệp 

trong việc xây dựng chương trình. 

     - Cơ sở dạy nghề tạo niềm tin cho danh nghiệp ñể doanh nghiệp 

hợp tác cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao ñộng qua ñào tạo 

nghề về quy mô, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình ñộ cho các cơ sở 

dạy nghề. 

     - Các doanh nghiệp công nghiệp thành lập cơ sở dạy nghề hoặc tổ 

chức dạy nghề tại doanh nghiệp ñáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp 

và thị trường. 

     - Mở rộng hình thức dạy nghề theo hợp ñồng ñặt hàng ñào tạo 

giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp ñảm bảo cho người học sau 

khi kết thúc khóa học có việc làm. 

 Thứ năm, chuẩn hóa, hiện ñại hóa cơ sở vật chất và thiết bị dạy 

nghề. Chính sách này hướng vào: 

 - Chuẩn hóa cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề tại các trường nghề, 

gồm thiết bị cơ bản, thiết bị mô phỏng và các thiết bị hiện ñại phù hợp 

với thực tế sản xuất, ñảm bảo ñiều kiện giảng dạy, thực hành, ñảm bảo 

môi trường, an toàn lao ñộng và phù hợp với chương trình ñào tạo nghề 

theo mô ñun. 

 - Chuẩn hóa và hiện ñại hóa cơ sở vật chất, thiết bị tương ứng với 

kỹ thuật công nghệ trong sản xuất và theo cấp ñộ ñầu tư phát triển của 
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nước ta, của các nước phát triển trong khu vực và thế giới. 

 - Đào tạo ñội ngũ cán bộ quản lý và bảo dưỡng trang thiết bị tại các 

trường nghề. 

 - Phát triển cơ sở sản xuất trong nhà trường ñể phục vụ thực tập 

thực hành cho người học nghề. 

      Thứ sáu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế 

về dạy nghề. Giải pháp này hướng vào: 

     - Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về dạy nghề. 

     - Tăng cường vai trò giám sát của cộng ñồng, của các ñoàn thể, 

ñặc biệt là các hội nghề nghiệp ñối với hoạt ñộng dạy nghề. 

    - Tăng cường ñầu tư và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học về 

dạy nghề. 

     - Thu hút các nguồn vốn ODA ñể phát triển dạy nghề, tạo ñiều 

kiện thuận lợi ñể các nhà ñầu tư nước ngoài, các trường lớn có uy tín 

trên thế giới thành lập các cơ sở dạy nghề tại tỉnh Gia lai. 

3.2.3 Hoàn thiện chế ñộ tiền lương cho người lao ñộng 

    - Thứ nhất, Nguyên tắc phân phối tiền lương. 

    + Phân phối lương, thưởng theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

    + Trả lương theo nguyên tắc “Làm việc gì hưởng lương theo công 

việc ñó”. 

    + Phân phối lương theo mức ñộ ñóng góp của từng người vào hiệu 

quả sản xuất kinh doanh. 

    + Hệ số giãn cách tiền lương giữa người cao nhất và thấp nhất trên 

cơ sở hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và theo quy ñịnh pháp luật. 

   + Quỹ lương chỉ dùng ñể trả lương. 

   + Người kiêm nhiệm nhiều chức danh thì ñược hưởng lương năng 

suất theo hệ số lương năng suất tương ứng với chức danh cao nhất. 
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   - Thứ hai, xây dựng quỹ tiền lương, trên cơ sở kế hoạch sản xuất 

kinh doanh hàng năm. 

     - Thứ ba, Hoàn thiện phân phối tiền lương theo năng suất lao 

ñộng. Phân phối tiền lương phải công bằng, có tính kế thừa, linh hoạt 

và phải gắn liền với lợi ích của người lao ñộng.  

    - Thứ tư, Khuyến khích, tôn vinh các doanh nghiệp thưởng nhiều 

tiền cho người lao ñộng. Nhà nước cần khen thưởng cho các doanh 

nghiệp thực hiện mức thưởng cao. 

   - Thứ năm, Thực hiện trợ cấp cho người lao ñộng tại những khu 

vực vùng sâu, vùng xa, vùng ñộc hại. 

3.2.4 Xây dựng ñời sống tinh thần ngày càng hoàn thiện cho người 

lao ñộng 

   Thứ nhất, tuyên truyền chủ trương, chính sách nhà nước. Cần chú 

trọng hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với trình ñộ nhận thức 

của từng nhóm ñối tượng.  

    Thứ hai, xây dựng ñời sống dân chủ. Thực hiện có hiệu quả quy 

chế dân chủ cơ sở, quy chế phối hợp, cụ thể trong việc triển khai lấy 

ý kiến toàn thể viên chức, công nhân liên quan ñến quyền lợi của 

người lao ñộng nhằm tạo sự ñồng thuận về nhận thức trong các 

doanh nghiệp của ngành công nghiệp.  

   Thứ ba, Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, ñạo ñức nghề 

nghiệp. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho người 

lao ñộng. Bên cạnh ñó phải chú ý ñến công tác kỷ luật, phưởng phạt 

phân minh ñể thu phục lòng người. 

    Thứ tư, ñối với cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp công 

nghiệp phải nhận thức ñược sự quan trọng phải phát triển nguồn 

nhân lực công nghiệp.  
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    Thứ năm, xây dựng tinh thần kỷ luật cho công nhân. Thường 

xuyên tuyên truyền giáo dục công nhân chấp hành kỷ luật lao ñộng, 

chấp hành quy trình sản xuất công nghiệp. Nâng cao chế ñộ bảo hiểm 

lao ñộng, chế ñộ phúc lợi cho người lao ñộng.  

     Thứ sáu, các giải pháp về thể dục thể thao. Kết hợp hài hòa các 

loại hình văn hóa như chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, ñọc sách 

báo, nhằm nâng cao dân trí về văn minh ñô thị và mức hưởng thụ văn 

hóa. Phát triển các sân bóng ñá mini, bóng chuyền, cầu lông.  

3.2.5 Không ngừng cải thiện ñiều kiện làm việc cho người lao 

ñộng 

   Thứ nhất, Đổi mới công nghệ sản xuất. Các doanh nghiệp cần ñầu 

tư ñổi mới công nghệ, nhằm khắc phục ảnh hưởng không tốt ñến môi 

trường và sức khỏe công nhân.  

   Thứ hai, các doanh nghiệp phải áp dụng kỹ thuật ñể bảo vệ người 

lao ñộng, hạn chế tác ñộng bởi các yếu tố nguy hiểm nảy sinh trong 

lao ñộng.  

    Thứ ba, các doanh nghiệp cần trang bị phương tiện cá nhân ñược 

sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước, việc quản lý cấp 

phát sử dụng theo quy ñịnh của pháp luật. 

     Thứ tư, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao ñộng. Xây dựng nội quy 

bảo hộ lao ñộng trong ñó quy ñịnh cụ thể về nội dung an toàn và vệ 

sinh lao ñộng, những quy ñịnh về quyền và trách nhiệm của công 

nhân và người sử dụng lao ñộng.  

      Thứ năm, thực hiện tốt các giải pháp về y tế ñể bảo vệ và nâng 

cao trình ñộ sức khỏe người lao ñộng. Doanh nghiệp phải ñầu tư xây 

dựng phòng y tế tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, có nhân viên y tế 

túc trực, có ñầy ñủ các loại thuốc cấp cứu cơ bản cho người lao ñộng, 
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ñóng bảo hiểm y tế cho người lao ñộng. Vận ñộng công nhân nâng 

cao nhận thức xây dựng gia ñình theo tiêu chí từ 1 ñến 2 con.  

      Thứ sáu, hỗ trợ công nhân về nhà ở ñể ổn ñịnh cuộc sống. Hỗ trợ về 

ñất xây dựng, hỗ trợ về giá xây dựng nhà ở, hỗ trợ về tiền thuê nhà, hỗ 

trợ cho các doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân.  

     Thứ bảy, Liên ñoàn lao ñộng tỉnh phải biết phát huy vai trò các 

cấp công ñoàn cơ sở trong việc thực hiện các quy ñịnh an toàn, vệ 

sinh lao ñộng. Tuyên truyền về tình hình tai nạn lao ñộng, bệnh nghề 

nghiệp, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, người sử dụng lao 

ñộng, công ñoàn cơ sở, người lao ñộng.  

3.3 KIẾN NGHỊ CƠ QUAN THẨM QUYỀN 

     - Hỗ trợ ñầu tư các dự án công nghiệp trọng ñiểm. 

     - Ban hành tiêu chuẩn và xây dựng các trung tâm kiểm ñịnh ñánh 

giá sự tác ñộng của máy móc tới môi trường và sức khỏe công nhân. 

     - Cho phép thành lập Trường Đại học Gia lai. Nâng cấp trường 

trung cấp nghề lên trường cao ñẳng nghề Gia Lai.  

KẾT LUẬN 

Để phát triển nguồn nhân lực, trước tiên phải ñiều chỉnh cơ 

cấu nguồn nhân lực, bằng cách nhanh chóng dịch chuyển lao ñộng 

ñang dư thừa trong khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp 

và dịch vụ. Các giải pháp tiếp theo phải hết sức chú ý trong chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực ñó là: quy hoạch, hoàn thiện cơ cấu 

nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập, nâng cao kỹ năng, nâng cao 

ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng. 

Tiến trình phát triển nguồn nhân lực, ñặc biệt chú ý ñến công 

tác ñào tạo. Đó là vấn ñề trọng tâm ñể nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực ñủ sức ñáp ứng ñược yêu cầu nhiệm vụ của ngành công 

nghiệp. 


