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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Nguồn nhân lực (sau ñây viết tắt là NNL) là yếu tố quan 

trọng hàng ñầu, quyết ñịnh sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững 

nền kinh tế, xã hội của ñất nước. Vì vậy, trong sự nghiệp cách mạng 

của Đảng ta luôn ñề ra chiến lược, nghị quyết ñể xây dựng ñội ngũ 

cán bộ, công chức. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của 

Đảng ñã ñề ra nhiệm vụ, trong ñó ñã chỉ rõ “Tiếp tục ñổi mới mạnh 

mẽ, ñồng bộ công tác cán bộ”. Trong Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai ñoạn 2011-2020, Đảng và nhà nước ta cũng 

ñề ra mục tiêu trọng tâm là: “Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao 

chất lượng ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách 

chính sách tiền lương nhằm tạo ñộng lực thực sự ñể cán bộ, công 

chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng 

cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công”.  

Ở nước ta, chính quyền cơ sở (hay chính quyền Xã, Phường, 

Thị trấn) là nơi trực tiếp thực hiện các chủ trương ñường lối chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, chính quyền cơ sở 

ñóng vai trò hết sức quan trọng ñảm bảo sự phát triển bền vững của 

quốc gia. Những năm gần ñây, việc thực hiện chủ trương xây dựng 

ñội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở nước ta ñã ñạt ñược một số kết 

quả nhất ñịnh. Song trên thực tế vấn ñề xây dựng và phát triển nguồn 

nhân lực hành chính cấp xã ñã và ñang ñặt ra nhiều vấn ñề mới, cần 

tiếp tục nghiên cứu. 

Quận Hải Châu có vai trò là quận trung tâm chính trị, hành 

chính, kinh tế, văn hoá và là ñịa bàn trọng ñiểm về an ninh, quốc 

phòng của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, ñội ngũ cán bộ, công chức 

của các phường thuộc quận Hải Châu còn nhiều mặt hạn chế, chưa 
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ñáp ứng ñược yêu cầu trước mắt, lâu dài và yêu cầu ñổi mới, phát 

triển kinh tế - xã hội của quận cũng như thành phố Đà Nẵng.  

Trước yêu cầu của công cuộc ñổi mới, ñẩy mạnh sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện ñại hoá và hội nhập quốc tế, việc nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực nói chung, ñội ngũ cán bộ công chức cấp 

phường nói riêng, ñủ phẩm chất và năng lực ñảm ñương nhiệm vụ, có 

tính kế thừa, phát triển, khắc phục cho ñược những hạn chế, yếu kém 

của ñội ngũ cán bộ, công chức thời gian qua ở các phường thuộc 

quận Hải Châu là vấn ñề vô cùng cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực 

tiễn cấp bách. Chính vì vậy, tôi chọn ñề tài: “Phát tri ển nguồn nhân 

lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng” làm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 - Hệ thống hóa vấn ñề lý luận về phát triển nguồn nhân lực. 

 - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính 

cấp phường tại quận Hải Châu trong thời gian qua. 

 - Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp 

phường tại quận Hải Châu trong thời gian ñến. 

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 phát 

triển nguồn nhân lực của các tổ chức, ñơn vị. 

 b) Phạm vi nghiên cứu 

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

của phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường (Gồm: Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và 05 chức danh công chức 

phường). 
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 * Về không gian: Đề tài nghiên cứu các nội dung trên tại 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

 * 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 

 Đề tài sử dụng các phương pháp sau: 

 - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; 

 - Phương pháp phân tích thực chứng và phân tích chuẩn tắc; 

 - Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích, 

chuyên khảo, chuyên gia; 

 - Các phương pháp khác... 

5. Bố cục của ñề tài 

 Ngoài phần 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 nguồn nhân 

lực trong các tổ chức, ñơn vị. 

 Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính 

cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

 Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực hành chính 

cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Trong thời gian qua, ñã có nhiều công trình khoa học, các 

nghiên cứu, hội thảo, bài viết về phát triển nguồn nhân lực hành 

chính, ñáng chú ý là một số công trình sau: 

 - Đề tài khoa học: “Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 

trong các cơ quan hành chính cấp quận (huyện), phường (xã) trên ñịa 

bàn thành phố Đà Nẵng” do PGS. TS. Võ Xuân Tiến (Đại học Đà 

Nẵng) làm Chủ nhiệm ñã làm rõ những vấn ñề lí luận liên quan ñến 
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việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực hành chính 

công; Phân tích thực trạng việc xây dựng và phát triển ñội ngũ cán bộ 

ñang hoạt ñộng trong khu vực hành chính cấp quận (huyện), phường 

(xã) tại Đà Nẵng mà chủ yếu là cán bộ chủ chốt. Trên cơ sở ñó ñề 

xuất những biện pháp có tính khoa học, khả thi ñể ñẩy mạnh việc xây 

dựng và phát triển ñội ngũ cán bộ trong khu vực hành chính cấp quận 

(huyện), phường (xã) tại Đà Nẵng thời gian tới. 

 - Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng ñã xây dựng Đề tài “Giải 

pháp quản lý và phát triển ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của 

thành phố Đà Nẵng ñến năm 2015” , trong ñó xác ñịnh vai trò của ñội 

ngũ cán bộ, công chức; hệ thống hóa thể chế quản lý và ñánh giá thực 

trạng ñội ngũ cán bộ, công chức của Thành phố; dự báo các yêu cầu 

ñối với công tác quản lý và phát triển ñội ngũ cán bộ, công chức từ 

năm 2011-2015; ñề xuất các giải pháp phục vụ cho việc hoạch ñịnh 

các chính sách, thực hiện các biện pháp ñể nâng cao hiệu quả quản lý 

và phát triển của ñội ngũ cán bộ, công chức của Thành phố. 

 - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn ñã xây dựng Đề tài: “Thực trạng, 

giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, ñiều hành và thực thi nhiệm 

vụ của ñội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Kạn trong giai 

ñoạn hiện nay”. Đề tài ñã ñánh giá ñược thực trạng chất lượng quản 

lý, ñiều hành và thực thi nhiệm vụ của ñội ngũ cán bộ, công chức cấp 

xã, ñồng thời cũng ñã phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới chất 

lượng công tác của ñội ngũ cán bộ, công chức này; ñề xuất những 

giải pháp quan trọng ñể từng bước nâng cao chất lượng ñội ngũ cán 

bộ, công chức cấp xã trên ñịa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Tại quận Hải Châu, ñến nay vẫn chưa có một công trình 

nghiên cứu nào về phát triển nguồn nhân lực hành chính các phường 

ñể hệ thống lý luận và thực trạng dưới góc ñộ kinh tế phát triển. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRI ỂN 

NGUỒN NHÂN L ỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC 

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN L ỰC 

TRONG CÁC TỔ CHỨC 

1.1.1. Một số khái niệm về phát tri ển nguồn nhân lực 

a. Nhân lực: Là nguồn lực của mỗi người bao gồm cả thể 

lực, trí lực và nhân cách.  
b. Nguồn nhân lực: Là một phạm trù dùng ñể chỉ sức mạnh 

tiềm ẩn của dân cư, khả năng huy ñộng tham gia vào quá trình tạo ra 

của cải vật chất và tinh thần cho xã hội trong hiện tại cũng như trong 

tương lai. Sức mạnh và khả năng ñó ñược thể hiện thông qua số 

lượng, chất lượng và cơ cấu dân số, nhất là số lượng và chất lượng 

con người cơ sở ñủ ñiều kiện tham gia vào nền sản xuất xã hội. 

 c. Phát triển nguồn nhân lực: Là sự biến ñổi về số lượng và 

chất lượng NNL trên các mặt thể lực, trí lực, kỹ năng, kiến thức và 

tinh thần cùng với quá trình tạo ra những biến ñổi tiến bộ về cơ cấu 

NNL. Nói một cách khái quát nhất, phát triển NNL chính là quá trình 

tạo lập và sử dụng năng lực toàn diện con người vì sự tiến bộ kinh tế- 

xã hội và sự hoàn thiện bản thân mỗi con người. 

 1.1.2. Ý nghĩa của việc phát triển nguồn nhân lực 

 a. Đối với các tổ chức: Nâng cao hiệu quả công việc; Tạo 

ñiều kiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật; Tạo ra lực lượng lành nghề, thích 

nghi với những sự thay ñổi trong hoạt ñộng của tổ chức. 

 b. Đối với người lao ñộng: Đáp ứng nhu cầu về phát triển 

nghề nghiệp, thăng tiến; Tạo sự gắn bó với tổ chức; Thích ứng với 

công việc; Tạo ra tính chuyên nghiệp, có cách nhìn, tư duy mới trong 

công việc; Có ñộng lực làm việc. 
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 1.1.3. Đặc ñiểm của nguồn nhân lực hành chính nói chung và 

của nguồn nhân lực chức hành chính cấp phường, xã 

a. Là chủ thể của nền công vụ, là những người thực thi 

công vụ 

b. Là ñội ngũ chuyên nghiệp, có tính chuyên môn hóa cao 

với các hoạt ñộng diễn ra thường xuyên, liên tục trên phạm vị rộng 

và mang tính phức tạp  

c. Là nguồn nhân lực tương ñối ổn ñịnh, mang tính kế 

thừa và không ngừng nâng cao về chất lượng 

d. Được nhà nước ñảm bảo lợi ích khi thực thi công vụ 

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRI ỂN NNL 

1.2.1. Phát triển quy mô nguồn nhân lực  

Quy mô và tốc ñộ tăng dân số càng cao thì quy mô và tốc ñộ 

tăng nguồn nhân lực càng lớn và ngược lại. Số lượng nguồn nhân lực 

ñóng vai trò quyết ñịnh, nếu số lượng không tương xứng với sự phát 

triển kinh tế xã hội thì sẽ ảnh hưởng ñến sự phát triển ñó. 

1.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực 

Cơ cấu nguồn nhân lực cần phải có tính phù hợp, hiệu quả 

trong mối quan hệ tương tác giữa các thành phần nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng NNL, tránh lãng phí và ñáp ứng ñược yêu cầu nhiệm vụ.  

1.2.3. Nâng cao năng lực của nguồn nhân lực  

a. Nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ 

Trình ñộ của người lao ñộng là những hiểu biết chung và 

hiểu biết chuyên ngành về một lĩnh vực cụ thể. Trình ñộ có thể ñược 

tiếp thu qua các phương pháp như thuyết trình, chứng minh… 

b. Nâng cao thái ñộ, hành vi 

Thái ñộ, hành vi của người lao ñộng cho thấy nhìn nhận của 

họ về vai trò, trách nhiệm, mức ñộ nhiệt tình ñối với công việc.  
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1.2.4. Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy nguồn nhân lực   

a. Về chế ñộ, chính sách tiền lương 

Làm tốt công tác trả lương, các khoản phụ cấp, các khoản 

phúc lợi xã hội cho người lao ñộng. Chính sách tiền lương hợp lý là 

một ñộng lực quan trọng kích thích người lao ñộng làm việc. 

b. Về cải thiện ñiều kiện làm việc   

Mức ñộ tiêu hao sức lực và trí tuệ phụ thuộc vào tính chất 

công việc, tình trạng môi trường làm việc. Cải thiện vấn ñề ñó làm 

tăng năng suất và cải thiện môi trường xung quanh người lao ñộng. 

c. Về chính sách khen thưởng 

Yếu tố tinh thần là những yếu tố thuộc về tâm lý của con 

người như: khen thưởng, tuyên dương... các yếu tố này ñem lại sự 

thỏa mãn về tinh thần, tạo ra tâm lý tin tưởng… ñể người lao ñộng 

làm việc hăng say và tất cả sức sáng tạo. 

d. Về công tác ñề bạc, bổ nhiệm 

Sự thăng tiến có nghĩa là ñạt ñược một vị trí cao hơn trong 

tập thể. Người ñược thăng tiến sẽ có ñược sự thừa nhận, sự quý nể 

của nhiều người. Lúc ñó con người thỏa mãn nhu cầu ñược tôn trọng. 

Vì vậy, mọi người lao ñộng ñều có tinh thần cầu tiến, tìm kiếm cho 

mình cơ hội thăng tiến, họ nỗ lực làm việc ñể có một vị trí khá hơn. 

1.3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ V Ề PHÁT TRI ỂN NGUỒN 

NHÂN L ỰC 

* Tiêu chí ñể ñánh giá quy mô nguồn nhân lực gồm: Tổng số 

lao ñộng của tổ chức; Tổng dân số của ñịa phương. 

* Tiêu chí ñể ñánh giá cơ cấu nguồn nhân lực gồm: Cơ cấu 

trình ñộ nguồn nhân lực theo trình ñộ chuyên môn; Cơ cấu nguồn 

nhân lực theo trình ñộ Chính trị, Trình ñộ Quản lý nhà nước, Tin 

học…; Cơ cấu nguồn nhân lực theo ñộ tuổi, giới tính. 
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* Tiêu chí ñánh giá năng lực của nguồn nhân lực gồm: Số 

lượng ñào tạo các trình ñộ hằng năm; Khả năng xử lý tình huống, ứng 

xử trong giao tiếp; Ý thức tổ chức kỷ luật; Trách nhiệm, say mê, năng 

ñộng; Mức ñộ hài lòng của người ñược cung cấp dịch vụ. 

* Tiêu chí ñánh giá ñộng lực thúc ñẩy nguồn nhân lực gồm: 

Thực hiện công bằng, minh bạch công tác chi trả tiền lương, thưởng, 

phụ cấp, phúc lợi xã hội; Thực hiện hợp lý chính sách về ñề bạt, bố 

trí, phân cấp, phân quyền, ñào tạo nâng cao trình ñộ chuyên môn, kỹ 

năng nghề nghiệp; Cải thiện môi trường, ñiều kiện làm việc… 

1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VI ỆC PHÁT TRI ỂN 

NGUỒN NHÂN L ỰC 

1.4.1. Nhân tố thuộc ñiều kiện tự nhiên   

Con người quyết ñịnh hiệu quả việc khai thác, sử dụng nguồn 

lực tự nhiên và các nguồn lực khác hiện có, tạo ra các nguồn lực mới. 

1.4.2. Các nhân tố về kinh tế, xã hội  

Kinh tế phát triển nhanh ñòi hỏi NNL trí thức có thể theo kịp; 

Sức khỏe là cơ sở ñể phát triển trí tuệ; Đào tạo ñể có ñược NNL chất 

lượng cao; Chính sách xã hội nhằm mục tiêu vì con người. 

1.4.3. Nhân tố thuộc về người lao ñộng  

Người lao ñộng luôn quan tâm ñến cơ hội nghề nghiệp mới 

tốt hơn; Kỳ vọng về lương và lợi ích mà họ nhận ñược sau ñào tạo.  

1.5. KINH NGHI ỆM PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN L ỰC CỦA 

MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG Ở NƯỚC TA   

1.5.1. Thành phố Hồ Chí Minh 

Thực hiện Chương trình quy hoạch cán bộ dài hạn, chương 

trình ñưa cán bộ trẻ về cơ sở. Thành phố tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng 

cho cán bộ lãnh ñạo, quản lý ở cơ sở và cán bộ trẻ tuổi, sau khi ñào 

tạo sẽ ñược luân chuyển về cơ sở, ñề bạt bổ nhiệm khi làm việc tốt. 
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1.5.2. Tỉnh Bình Dương 

Thực hiện “Đề án tuyển chọn và ñào tạo 200 cán bộ trẻ làm 

lãnh ñạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền cấp xã” . Cá nhân phải ký hợp 

ñồng trách nhiệm, cam kết chấp hành sự phân công và làm việc ít 

nhất 5 năm liên tục kể từ sau khi ñào tạo. Những người ñạt yêu cầu, 

sau khi ra trường ñược bố trí công tác về cấp xã và ñược quy hoạch, 

bố trí, giới thiệu ứng cử vào các chức danh lãnh ñạo cấp xã. 

1.5.3. Thành phố Đà Nẵng 

Duy trì thường xuyên ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

xã, phường; bồi dưỡng kỹ năng theo chức danh và vị trí việc làm. 

Ban hành chính sách thu hút nhân lực trẻ. Thực hiện Đề án “Tạo 

nguồn cán bộ cho chức danh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND 

phường, xã”... 

1.5.4. Một số kinh nghiệm từ các ñịa phương có thể vận dụng 

ở quận Hải Châu trong việc phát triển NNL 

 Thứ nhất, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hành 

chính gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương.  

Thứ hai, ñội ngũ cán bộ, công chức phải ñược ñào tạo, bồi 

dưỡng liên tục sau tuyển dụng. 

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực hành chính phải gắn với 

nâng cao chất lượng chính sách lương - thưởng. 

Thứ tư, thực hiện tốt việc tuyển chọn công chức thông qua 

thi tuyển công khai, nghiêm túc, công bằng.  

Thứ năm, bố trí, sử dụng hợp lý ñội ngũ cán bộ, công chức. 

Thứ sáu, duy trì chặt chẽ chế ñộ quản lý, giám sát. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN L ỰC HÀNH 

CHÍNH C ẤP PHƯỜNG TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PH Ố 

ĐÀ NẴNG 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH T Ế, XÃ HỘI QUẬN HẢI 

CHÂU, THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VI ỆC 

PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN L ỰC 

 2.1.1. Đặc ñiểm về ñiều kiện tự nhiên 

Là quận trung tâm, nằm sát trục giao thông Bắc Nam và cửa 

ngõ ra biển Đông nên cần nguồn nhân lực hành chính năng ñộng, giỏi 

ñể ñáp ứng nhu cầu phát triển. 

 2.1.2. Đặc ñiểm về ñiều kiện xã hội 

 Công tác xã hội hóa giáo dục ñược ñẩy mạnh; Chăm sóc, bảo 

vệ sức khỏe thực hiện tốt; Các chính sách bảo ñảm an sinh xã hội, lao 

ñộng việc làm thực hiện hiệu quả; Văn hóa, thể thao, thông tin-truyền 

thông phát triển...là ñiều kiện ñể thu hút nguồn nhân lực. 

 2.1.3. Đặc ñiểm về ñiều kiện kinh tế 

Kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

ñúng ñịnh hướng...tuy nhiên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của 

quận, từ ñó yêu cầu có nguồn nhân lực tương xứng ñể phát triển. 

2.2. THỰC TRẠNG CỦA PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN L ỰC 

HÀNH CHÍNH C ẤP PHƯỜNG TẠI QUẬN HẢI CHÂU, 

THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng phát triển quy mô nguồn nhân lực 

Theo quy ñịnh và quy mô dân số, số lượng CBCC phường 

ñược 166 người, tuy nhiên ñến cuối năm 2011 thì tổng số CBCC 13 

phường chỉ có 163 người, thiếu 3 người (ñây chỉ nói riêng ñối tượng 
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nghiên cứu, nếu tính thêm các ñối tượng CBCC còn lại thì thiếu 45 

người). NNL hiện tại chưa ñáp ứng ñược nhu cầu công việc. 

2.2.2. Thực trạng cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp 

phường tại quận Hải Châu thời gian qua 

a. Thực trạng về cơ cấu ngành nghề 

Cuối năm 2011, các phường thuộc quận còn 8 công chức có 

trình ñộ chuyên môn chưa phù hợp với l ĩnh vực ñược phân công, 

chiếm tỷ lệ 4,9%. 

b. Về cơ cấu trình ñộ chuyên môn 

 Tỷ lệ CBCC có trình ñộ ñại học tăng, ñây là sự phát triển 

ñáng kể, tuy nhiên vẫn chưa ñược chuẩn hóa 100% ñại học theo ñúng 

mục tiêu của quận, và chỉ có 1 CBCC trình ñộ trên ñại học. 

Bảng 2.2. Cơ cấu ñội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp 

phường theo trình ñộ chuyên môn từ 2007-2011 

Năm 

2007 2008 2009 2010 2011 Trình ñộ 
chuyên 

môn 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 
(%) 

SL 
TL 

(%) 

Tổng cộng 137 100 138 100 147 100 154 100 163 100 

Chưa qua 
ñào tạo 

19 13,87 32 23,19 16 10,88 14 9,09 5 3,07 

Sơ cấp 5 3,65 1 0,72 2 1,36 2 1,30 3 1,84 

Trung cấp 37 27,01 29 21,01 30 20,41 53 34,42 38 23,31 

Cao ñẳng 10 7,299 9 6,52 9 6,12 10 6,49 9 5,52 

Đại học 66 48,18 66 47,83 90 61,22 75 48,70 108 66,26 

Sau ñại học   1 0,72             

c. Cơ cấu giới tính, ñộ tuổi 

- Về giới tính: năm 2011 tỷ lệ CBCC nữ là 54,6%, xét tổng 

thể thêm các chức danh khác thì tỷ lệ nam, nữ khá cân bằng. 
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Bảng 2.3. Cơ cấu ñội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp 

phường theo giới tính 
Năm 

2007 2008 2009 2010 2011 
Giới tính 

SL 
TL 
(%) 

SL 
TL 
(%) 

SL 
TL 
(%) 

SL 
TL 
(%) 

SL 
TL 
(%) 

Tổng cộng 137 100 138 100 147 100 154 100 163 100 

Nam 72 52,55 71 51,45 70 47,62 74 48,05 74 45,40 

Nữ 65 47,45 67 48,55 77 52,38 80 51,95 89 54,60 

- Về ñộ tuổi: tỷ lệ cán bộ dưới 46 tuổi năm 2007 86,86%, 

năm 2011 là 74,85% có xu hướng ñi ngược lại với chủ trương trẻ hóa 

cán bộ vì ñây là xu hướng tất yếu do không bổ sung ñược NNL trẻ 

thường xuyên trong khi bị giới hạn số lượng CBCC. 

Bảng 2.4. Cơ cấu ñội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp 

phường theo ñộ tuổi 
Năm 

2007 2008 2009 2010 2011 
Độ tuổi 

SL 
TL 
(%) 

SL 
TL 
(%) 

SL 
TL 
(%) 

SL 
TL 
(%) 

SL 
TL 
(%) 

Tổng cộng 137 100 138 100 147 100 154 100 163 100 

Dưới 30 36 26,28 38 27,54 34 23,13 24 15,58 32 19,63 

Từ 31-45 83 60,58 82 59,42 86 58,50 90 58,44 90 55,22 

Từ 46-60 18 13,14 18 13,04 27 18,37 40 25,97 41 25,15 

2.2.3. Thực trạng nâng cao năng lực của NNL 

 Kết quả ñào tạo từ 2007 ñên cuối năm 2011: 15 cán bộ ñược 

ñào tạo lớp dự nguồn cấp phường; 42 người ñạo học; 5 người cao 

cấp, 35 người trung cấp Lý luận chính trị; 22 người bồi dưỡng Quản 

lý nhà nước; 22 người Ngoại ngữ, 26 người tin học và một số lớp bồi 

dưỡng ngắn hạn khác…Nhìn chung số lượng ñào tạo ngày càng tăng, 
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nhưng không có ñào tạo trên ñại học, ñào tạo bậc ñại học 100% là hệ 

tại chức, ngoại ngữ chỉ là hợp thức, ñiều này gây khó khăn cho ñào 

tạo bậc cao hơn. Chi phí cho ñào tạo tăng nhưng chưa mang lại hiệu 

quả vì không ñúng ñối tượng ñược cử ñi học hoặc học trái ngành. 

2.2.4. Thực trạng nâng cao ñộng lực thúc ñẩy NNL 

a. Về chế ñộ, chính sách tiền lương 

Chế ñộ lương và phụ cấp của cán bộ, công chức ñều thực 

hiện áp dụng theo quy ñịnh của Nhà nước. Tuy hằng năm Nhà nước 

ñã có ñiều chỉnh mức lương tối thiểu chung nhưng chưa giải quyết 

ñược căn bản ñời sống cho cán bộ, công chức. 

b. Về cải thiện ñiều kiện làm việc 

Thời gian qua Thành phố và Quận ñã quan tâm xây dựng, 

sữa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của các phường, tuy nhiên ñiều 

kiện làm việc, trang thiết bị làm việc vẫn còn thiếu. 

c. Về chính sách khen thưởng 

Còn mang nặng tính hình thức, theo ý kiến chủ quan và 

những khoản thưởng thường ñược coi là một khoản thu nhập thêm 

chứ không phải là thưởng vì làm việc tốt, trong một số trường hợp 

thưởng ñược chia ñều như là một biểu hiện của chủ nghĩa bình quân.   

d. Về công tác ñề bạt, bổ nhiệm 

Việc quy hoạch, lựa chọn lãnh ñạo, quản lý, ñề bạt cán bộ 

còn phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ cá nhân, còn mang tính chủ 

quan, hình thức, còn tình trạng dựa vào thâm niên công tác ñể ñề bạt. 

Việc xem xét kỹ năng, hiệu quả của cán bộ, cân nhắc các cán bộ sau 

khi ñào tạo ñã hoàn thành tốt công việc ñược giao chưa ñược quan 

tâm trong việc bổ nhiệm các cương vị quản lý. 
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2.3. ĐÁNH GIÁ NGU ỒN NHÂN L ỰC HÀNH CHÍNH C ẤP 

PHƯỜNG CỦA QUẬN HẢI CHÂU 

 2.3.1. Nhận xét chung 

a. Ưu ñiểm: Chất lượng nguồn nhân lực hành chính nói 

chung và chất lượng NNL hành chính cấp phường của quận Hải 

Châu nói riêng nhìn chung ñược nâng lên cả về trình ñộ chuyên môn 

nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ. 

 b. Hạn chế: Quy mô nguồn nhân lực chưa tương xứng, trình 

ñộ không ñều, vừa thừa vừa thiếu. Công tác quy hoạch ñã có quy 

trình, kế hoạch nhưng triển khai thiếu cụ thể, khép kín, việc rà soát 

ñiều chỉnh hằng năm chưa ñược thực hiện thường xuyên, cán bộ 

trong diện quy hoạch nhưng chậm cất nhắc, ñề bạt. Đào tạo, bồi 

dưỡng chưa ñồng bộ, không có cán bộ trình ñộ trên ñại học. Đánh 

giá, bố trí, sử dụng cán bộ còn nể nang, ñề bạt bổ nhiệm cán bộ chưa 

ñủ tiêu chuẩn. Chính sách ñãi ngộ tuy ñã có nhưng chế ñộ còn thấp, 

cơ sở vật chất chưa ñáp ứng với nhu cầu phát triển. 

 2.3.2. Nguyên nhân 

 a. Về quy mô 

 Mức lương, các khoản phụ cấp thấp và ñiều kiện làm việc 

không ñảm bảo nên không thu hút ñược nhân lực. Công tác hoạch 

ñịnh NNL chưa ñược chú trọng nên bị ñộng về NNL khi cần. 

 b. Về cơ cấu ngành nghề 

Thứ nhất, do thiếu nhân lực có chuyên môn phù hợp nên bố 

trí người có chuyên môn khác ñảm nhận; Thứ hai, hầu hết cán bộ, 

công chức ai cũng muốn ñược ñi học nhưng áp lực công việc hàng 

ngày tăng không có người thay thế nên không thể ñi học. 

 c. Về cơ cấu trình ñộ chuyên môn 
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 Số cán bộ chưa qua ñào tạo ña số ñã lớn tuổi, mặc dù quận 

có chính sách hỗ trợ và vận ñộng nghỉ hưu trước tuổi nhưng vì nhiều 

lý do cá nhân nên số cán bộ này vẫn tiếp tục công tác. Số ñào tạo 

ñược thì chỉ ñào tạo các hình thức không chính quy vì không có 

người ñể làm việc thế nên bằng cấp chỉ là hợp thức. 

 d. Về chế ñộ chính sách tiền lương, khen thưởng, môi 

trường làm việc 

Ngân sách cho tiền lương, khen thưởng, môi trường làm việc 

còn khiêm tốn; Đề án khoán chi hành chính không còn phù hợp với 

thực tế; Thi ñua khen thưởng còn mang tính hình thức, vẫn theo nếp 

cũ “khoán khen thưởng”; Chưa xây dựng chính sách cho công tác 

ñào tạo nguồn nhân lực, bị ñộng trong công tác ñào tạo, tăng ngân 

sách chi ñào tạo nhưng chưa hiệu quả. 

 e. Về ñề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ 

 Cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác nhân sự chưa nhận thức 

ñúng về công tác tổ chức nguồn nhân lực. Bố trí, sử dụng, phân công 

nhiệm vụ cho cán bộ, công chức còn mang nặng tính chủ quan. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN NGUỒN NHÂN L ỰC HÀNH HÍNH 

CẤP PHƯỜNG TẠI QUẬN HẢI CHÂU, 

THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

  

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GI ẢI PHÁP 

3.1.1. Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị mà cơ quan hành 

chính cấp phường phải giải quyết 

Là những người gần dân nhất những người ñại diện Nhà 

nước ở cấp cơ sở phải giải quyết các công việc ña dạng phức tạp của 

dân sao cho không trái pháp luật nhưng có hiệu quả cao nhất. 

3.1.2. Xuất phát từ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

ñịa phương 

Dựa vào các chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản của kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) của quận, từ ñó ñưa ra các giải 

pháp và ñịnh hướng cụ thể cho từng lĩnh vực, trong ñó có công tác 

NNL là nhân tố quan trọng quyết ñịnh thành công của kế hoạch. 

3.1.3. Dự báo nguồn nhân lực hành chính cấp phường ñến 

năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020 

Căn cứ ñịnh hướng công tác cán bộ trong Văn kiện Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010- 2015; 

Căn cứ NĐ số 92/2009/NĐ-CP của Chính Phủ; Quyết ñịnh 6291/QĐ-

UBND ngày 21/8/2010 của UBND TP Đà Nẵng; Đặc biệt nhằm 

chuẩn bị cho Chính quyền ñô thị của Đà Nẵng trong thời gian ñến, 

cũng như căn cứ vào tiêu chuẩn, trình ñộ, số lượng và thực trạng ñội 

ngũ CBCC của từng phường, nguồn nhân lực hành chính cấp phường 

phải ñược nâng cao về mọi mặt, ñó cũng là cơ sở ñể ñưa ra dự báo ở 

Bảng 3.1, 3.2. trang Phụ lục. 
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3.1.4. Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc khi xây dựng giải 

pháp 

 Đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của tổ chức; Phát triển 

phải ñảm bảo hài hòa lợi ích của tổ chức và lợi ích của cá nhân; Đào 

tạo và phát triển phải tạo ñộng lực làm việc cao cho người lao ñộng; 

Phát triển nguồn nhân lực phải ñảm bảo cơ cấu hợp lý phù hợp với 

ñiều kiện cụ thể của cơ quan ñơn vị. 

3.2. GIẢI PHÁP TỔNG THỂ 

3.2.1. Tăng cường sự lãnh ñạo, ñiều hành của chính quyền 

 - Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh ñạo 

công tác cán bộ và quản lý ñội ngũ cán bộ, ñồng thời ñề cao trách 

nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người ñứng ñầu 

các cơ quan, ñơn vị. 

 - Tích cực tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật, kiểm 

tra, thanh tra việc thực hiện và ñánh giá CBCC. Xây dựng kế hoạch 

ñào tạo, bồi dưỡng CBCC sát với thực tế. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc giáo 

dục, quản lý và thực hiện công tác cán bộ. 

 - Tăng cường và gắn với vai trò của quần chúng nhân dân 

trong công tác kiểm tra, giám sát ñối với cán bộ, công chức. 

3.2.2. Tăng cường trách nhiệm Thủ tr ưởng trong việc thực 

hiện các quy ñịnh của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

 Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, ñồng bộ, chú trọng cả 

phòng và chống; cả phòng, chống tham nhũng và phòng, chống lãng 

phí, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục. 

 Hai là, quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, giải 

pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí ñược xác ñịnh trong Nghị 

quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). 
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 Ba là, tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính 

quyền các cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 
 Bốn là, thực hiện tốt công khai hóa các hoạt ñộng, cụ thể: 

- Công khai hóa quá trình tuyển chọn, sử dụng, ñánh giá cán 

bộ, công chức, công khai các lợi ích của CBCC và những việc CBCC 

buộc phải thực hiện. 

- Chú trọng công khai thủ tục hành chính ở các lĩnh vực nhạy 

cảm, thiết thực với dân. 

- Đảm bảo chế ñộ công khai hóa nhất là trong các lĩnh vực, 

công việc có quan hệ trực tiếp với công dân, với l ĩnh vực tài chính - 

ngân sách. 

3.3. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.3.1. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 

nguồn nhân lực 

Một là, làm tốt việc tạo nguồn ñể ñưa vào quy hoạch dự bị 

cho các chức danh lãnh ñạo, quản lý, trong ñó cần tập trung vào: 

- Thứ nhất là nguồn CBCC dự bị ñủ tiêu chuẩn, ñược ñào tạo 

cơ bản, ñã qua rèn luyện thử thách, có kinh nghiệm trong lãnh ñạo 

quản lý, có thành tích xuất sắc, có trình ñộ và năng lực thực tiễn. 

- Thứ hai là nguồn ñảm bảo yêu cầu chuyển tiếp vững chắc 

giữa các thế hệ CB, tạo nguồn quy hoạch lâu dài. Quy hoạch phải 

ñảm bảo tính liên tục, ñược bổ sung hàng năm, có hiệu lực pháp lý và 

tính khả thi trên cơ sở kết hợp tốt giữa phát hiện, giới thiệu trong nội 

bộ ñơn vị với bên ngoài, ở các ñơn vị khác. 

Hai là, ñổi mới quy trình và phương pháp làm quy hoạch. 

Ngoài quy trình “quy hoạch” thông thường ñang áp dụng, việc phát 

hiện và bồi dưỡng cái mới, cái ñộc ñáo cũng rất cần thiết, nhằm tạo 

nên những nhân tố mới, có tính ñột phá. Bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán 
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bộ trẻ vượt khung, “Ngoài quy hoạch” nếu cán bộ ñó có những ñóng 

góp xuất sắc trong lãnh ñạo, quản lý tại ñịa phương. 

Và quy trình quy hoạch cán bộ, công chức cần ñảm bảo các 

bước cơ bản sau: 

- Nghiên cứu tổng thể nguồn nhân lực hành chính ở các 

phường trên cơ sở rà soát, ñánh giá ñúng tiềm năng cán bộ, công 

chức ñể ñưa vào quy hoạch. 

- Xác ñịnh rõ tiêu chuẩn cán bộ ở từng lĩnh vực công tác, yêu 

cầu trước mắt và lâu dài của CBCC cho từng lĩnh vực, ñề ra phương 

hướng cấu tạo các chức danh lãnh ñạo, quản lý cho nhiệm kỳ tới. 

- Ban Thường vụ cấp ủy các cấp cần cho ý kiến dự kiến sơ 

bộ về ñề án quy hoạch, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp 

ủy các cấp tổng hợp ý kiến xây dựng ñề án quy hoạch. 

- Xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán 

bộ, công chức theo quy hoạch. 

Ba là, thực hiện ñúng phương châm "ñộng", "mở" trong quy 

hoạch CBCC, ñảm bảo cho công tác quy hoạch không hạn chế số 

người ñịnh sẵn, có nhiều ñể lựa chọn, không khép kín trong ñơn vị. 

Bốn là, ñánh giá ñúng cán bộ, ñồng thời phải thực hiện ñồng 

bộ các khâu luân chuyển, ñào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng, 

kỷ luật, miễn nhiệm, thực hiện chế ñộ, chính sách cán bộ... 

Năm là, nghiêm túc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ ñến 

năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020, làm cơ sở ñể xây dựng kế 

hoạch ñào tạo, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ lãnh ñạo phường 

trong những năm ñến. Tạo bước ñột phá trong quy hoạch cán bộ theo 

hướng trẻ hóa ñội ngũ cán bộ chủ chốt. 

3.3.2. Đảm bảo quy mô, cơ cấu ngành nghề phù hợp bằng ñổi 

mới quy trình, chế ñộ tuyển dụng nguồn nhân lực hành chính 

 22 

 Một là, việc tuyển dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào 

nhu cầu công việc, vị trí công tác, tiêu chuẩn và số lượng của chức 

danh thực tế cần tuyển dụng; phải căn cứ vào ngành nghề ñang thiếu 

và ñòi hỏi cao về chất lượng ñầu vào. 

Hai là, tuyên truyền, quán triệt ñể Lãnh ñạo các phường 

thuộc nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thi tuyển cán bộ, công 

chức, coi ñây là nhiệm vụ có tính chiến lược của ñơn vị mình. 

Ba là, thực hiện thi tuyển công chức vào các chức danh Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch của Ủy ban nhân dân các phường ñể chọn ñược 

những người có tài, có tâm, có tầm tham gia vào lĩnh vực quản lý nhà 

nước. Thi tuyển công chức lãnh ñạo với phương thức cạnh tranh công 

khai, công bằng, minh bạch là giải pháp tương lai ñể thực hiện thí 

ñiểm mô hình chính quyền ñô thị của thành phố Đà Nẵng. 

3.3.3. Hoàn thiện việc nâng cao năng lực bằng cách ñổi mới, 

nâng cao chất lượng ñào tạo nguồn nhân lực 

Một là, xây dựng Kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng căn cứ vào vị 

trí việc làm, chức vụ lãnh ñạo và nhu cầu phát triển NNL của ñịa 

phương gắn với trách nhiệm và quyền lợi của CBCC. Đề cao vai trò 

tự học nâng cao trình ñộ, năng lực, khuyến khích CBCC tham gia các 

khóa ñào tạo phù hợp với công việc của mình.  

Hai là, ñổi mới ñào tạo, bồi dưỡng, vừa ñào tạo, bồi dưỡng 

thành thạo kỹ năng, vừa bồi dưỡng phẩm chất chính trị, ñạo ñức: 

- Thường xuyên tăng cường kiến thức pháp luật, kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và các kỹ năng văn phòng.  

- Phối hợp với với các trường có chức năng ñể xây dựng kế 

hoạch mở các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. 

- Tăng cường giáo dục ñạo ñức cho ñội ngũ CBCC nhằm 

nâng cao ý thức trách nhiệm và phẩm chất ñạo ñức công chức.  
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Ba là, ñào tạo, bồi dưỡng trước khi ñiều ñộng, luân chuyển 

hoặc bổ nhiệm các chức danh quản lý. 

Bốn là, theo dõi, quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức ñược cử 

ñi học, xử lý nghiêm các trường hợp bỏ học, vi phạm quy ñịnh. 

3.3.4. Hoàn thiện việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy nguồn 

nhân lực 

a. Hiện ñại hóa môi trường làm việc 

Một là, xây dựng môi trường làm việc hiện ñại gắn liền với 

việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến. 

Hai là, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, 

dân chủ, tạo ñiều kiện làm việc có hiệu quả cho mọi người là trách 

nhiệm cao nhất của người lãnh ñạo. 

Ba là, xây dựng văn hóa công sở văn minh. 

b. Hoàn thiện chế ñộ, chính sách ñãi ngộ, thu hút 

- Về chế ñộ, chính sách tiền lương: phải thực hiện cải cách cơ 

bản ñể tiền lương thật sự là nguồn thu nhập chính ñảm bảo cuộc sống 

của CBCC. Xây dựng chế ñộ phụ cấp riêng phù hợp với từng chức 

danh CBCC. Cải tiến Đề án Khoán biên chế và kinh phí hành chính 

ñể tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức. 

- Về chính sách thu hút nguồn nhân lực: cần xây dựng chính 

sách thu hút riêng ñể tiếp nhận và bố trí ñối tượng thu hút phù hợp 

với tình hình thực tế của các phường. Chính sách tiền lương phải 

công bằng và tương xứng với khả năng và kết quả hoạt ñộng, tính 

hấp dẫn của công việc, khả năng thăng tiến. 

- Về chính sách khen thưởng: xây dựng quy chế khen thưởng 

riêng, ñảm bảo tiền thưởng thật sự trở thành ñộng lực ñể CBCC phấn 

ñấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ñồng thời cải tiến phương thức 

khen thưởng, có chính sách hợp lý tách biệt giữa lãnh ñạo và cán bộ. 

 24 

c. Công tác ñề bạt, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng 

* Về công tác ñề bạt bổ nhiệm 

- Hoàn thành việc quy hoạch, nghiêm túc triển khai thực hiện 

quy hoạch. 

- Phát hiện nhân lực từ việc thực hiện chức tránh, nhiệm vụ, 

kết quả ñào tạo về chuyên môn ñể ñưa vào danh sách ñối tượng cần 

bồi dưỡng nhiều hơn qua ñó lựa chọn ñề bạt, bổ nhiệm sẽ ñảm bảo 

ñược các tiêu chí của người ñảm nhiệm chức danh. 

- Nắm bắt ñược nhu cầu thăng tiến của CBCC, người lãnh 

ñạo nên vạch ra những nấc thang, vị trí kế tiếp cho họ phấn ñấu. Xem 

xét ñến việc 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. 

* Đối với bố trí, sử dụng cán bộ, công chức 

Một là, nêu cao trách nhiệm cá nhân người ñứng ñầu và của 

cơ quan sử dụng cán bộ, công chức; của bản thân cán bộ, công chức. 

Hai là, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phải xuất phát từ 

công tác quy hoạch và mục tiêu, nhiệm vụ của ñơn vị. 

Ba là, bố trí, sử dụng phải ñảm bảo phù hợp giữa nhiệm vụ 

ñược giao với ngạch công chức ñược bổ nhiệm. 

Bốn là, bố trí, sử dụng theo ngành nghề ñã ñược ñào tạo và 

theo hướng chuyên môn hoá. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

Để góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực hành chính 

cấp phường của quận Hải Châu nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói 

chung, luận văn này ñã làm rõ cơ sở khoa học của việc phát triển 

nguồn nhân lực hành chính cấp phường; ñi sâu phân tích, ñánh giá 

chất lượng nguồn nhân lực hành chính cấp phường trong mối quan hệ 

với số lượng, kết cấu và quá trình hành thành phát triển của công 

chức. Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về cán bộ, công chức hành 

chính nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực hành chính cấp phường, 

nghiên cứu bài học kinh nghiệm của các nhà nước trên thế giới, và 

rút ra một số kinh nghiệm có thể vận dụng vào Việt Nam, luận văn ñã 

phân tích ñánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực hành chính 

cấp phường trong mối quan hệ so sánh với yêu cầu của công việc. 

Luận văn ñã làm rõ nguyên nhân làm cho chất lượng nguồn nhân lực 

hành chính cấp phường chưa cao, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của 

công việc hiện tại, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của quá trình ñẩy 

mạnh công nghiệp hóa hiện ñại hóa ñất nước và quá trình hội nhập 

kinh tế quốc tế. Luận văn ñã ñưa ra các căn cứ và các giải pháp cụ thể 

nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hành chính cấp phường 

của quận. Bên cạnh những giải pháp thuộc về quận cũng cần có một 

số giải pháp ñồng bộ từ phía thành phố và nhà nước, thì mới có tác 

ñộng tích cực, và hiệu quả hơn.  

Để phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường trong 

thời gian ñến tại thành phố Đà Nẵng một cách toàn diện và thiết thực. 

Qua thực tế nghiên cứu của luận văn. Học viên xin ñưa ra một số 

kiến nghị sau:  
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1. Điều tra tổng thể thực trạng nguồn nhân lực ñội ngũ cán 

bộ, công chức cấp phường ñể xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng 

chính xác và phù hợp với nhu cầu của từng ñịa phương. Chủ ñộng 

trong việc rà soát nhu cầu nguồn nhân lực hành chính ñể ñề nghị với 

thành phố cử cán bộ, công chức ñủ ñiều kiện tham gia Đề án Phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 922-QĐ/TU ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Thành ủy Đà Nẵng. 

2. Trung ương và thành phố sớm ñiều chỉnh và ban hành 

chính sách tiền lương hợp lý ñối với ñội ngũ cán bộ, công chức cấp 

phường. Phải ñược thực hiện ñồng bộ từ các khâu chủ trương, ñường 

lối của Đảng, ñến hoàn thiện các quy ñịnh, chính sách của Chính phủ 

và việc áp dụng phù hợp với thực tiễn của chính quyền các ñịa 

phương. Như hiện nay là chưa ñủ ñáp ứng cuộc sống thường ngày 

của mỗi cán bộ, công chức, chưa ñộng viên ñội ngũ cán bộ, công 

chức phường yên tâm công tác và phát huy hết tiềm năng của mình.  

3. Thành phố hỗ trợ ngân sách cho ñịa phương ñể trang bị 

phương tiện, ñiều kiện làm việc nhằm ñáp ứng với trình ñộ tiến bộ 

khoa học kỹ thuật hiện nay.  

4. Có chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cho ñội ngũ cán 

bộ, công chức cấp phường và cán bộ dự nguồn ở phường một cách 

hợp lý ñể ñộng viên họ tham gia các lớp ñào tạo, bồi dưỡng một cách 

tốt nhất. 

5. Thành phố chủ ñộng xây dựng bảng mô tả công việc cụ 

thể cho từng loại công việc của cán bộ, công chức, ñây là cơ sở cho 

việc tuyển chọn, sử dụng, ñánh giá thực hiện công việc của công 

chức và là chuẩn mực ñể công chức phấn ñấu, rèn luyện, căn cứ ñể 

thực hiện chế ñộ chính sách, tiền lương, phụ cấp phù hợp với từng 

chức danh cán bộ, công chức. 


