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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nguồn nhân lực luôn là yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh 

tế xã hội của mỗi địa phương, mỗi tỉnh và mỗi quốc gia. Do đó, các tổ 

chức luôn tìm cách đào tạo nguồn nhân lực cho mình. Phát triển nguồn 

nhân lực có nhiều cách, trong đó có đào tạo luôn là biện pháp cơ bản, 

lâu dài để phát triển nguồn nhân lực. 

Trong những năm gần đây, các phường, xã trên toàn quốc nói 

chung và thành phố Quy Nhơn nói riêng luôn quan tâm đầu tư cho công 

tác đào tạo nguồn nhân lực của mình. Tuy nhiên công tác này còn nhiều 

hạn chế, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình 

mới. Xuất phát từ yêu cầu đó, tác giả chọn đề tài: “Đào tạo đội ngũ cán 

bộ, công chức hành chính cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn” làm 

luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực 

đối với cấp phường (xã). 

- Phân tích thực trạng công tác đào tạo đội ngũ công chức hành 

chính cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn thời gian qua. 

- Đề xuất giải pháp đào tạo đội ngũ công chức hành chính cấp 

phường (xã) thành phố Quy Nhơn trong thời gian đến. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: là đội ngũ công chức hành chính cấp 

phường (xã) của thành phố Quy Nhơn. Gồm những người được tuyển 

dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp phường (xã) của thành phố Quy Nhơn. Không bao gồm những 

người được bổ nhiệm bầu giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong thường trực 

hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, người 

đứng đầu các Tổ chức chính trị - xã hội. 
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Phạm vi nghiên cứu:  

- Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu công tác đào tạo đội 

ngũ công chức hành chính cấp phường (xã) tại thành phố Quy Nhơn. 

- Về không gian: Đề tài chỉ nghiên cứu các vấn đề đào tạo đội ngũ 

công chức hành chính cấp phường (xã) tại thành phố Quy Nhơn. 

- Về thời gian: Các giải pháp mà đề tài đề xuất trong luận văn chỉ 

có ý nghĩa trong 5 năm đến. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

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

pháp nghiên cứu sau đây: Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp 

điều tra, khảo sát thực tế; Phương pháp phân tích, so sánh, … 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mục lục, mở đầu, danh mục các bảng và danh mục tài 

liệu tham khảo, đề tài chia làm 3 chương: 

Chương 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực 

đối với cấp phường (xã). 

Chương 2. Thực trạng công tác đào tạo đội ngũ công chức hành 

chính cấp phường (xã) tại thành phố Quy Nhơn trong thời gian qua. 

Chương 3. Một số giải pháp đào tạo đội ngũ công chức hành chính 

cấp phường (xã) tại thành phố Quy Nhơn trong thời gian đến. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Tài liệu thu thập từ các sở, ban, ngành, phường (xã) và sách, báo 

của một số tác giả là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ chuyên nghiên cứu về đào 

tạo nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, bằng các phương pháp thống kê, 

điều tra, khảo sát, so sánh để phân tích đánh giá thực trạng công tác đào 

tạo đội ngũ công chức hành chính cấp phường (xã) TP. Quy Nhơn trong 

thời gian qua và đề xuất giải pháp đào tạo đội ngũ công chức hành 

chính cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn trong thời gian đến. 
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CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÀO 

TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI CẤP PHƢỜNG (XÃ) 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.1. Một số khái niệm về nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng của 

con người gồm thể lực, trí lực, nhân cách của con người nhằm đáp ứng 

yêu cầu của một tổ chức hoặc một cơ cấu kinh tế - xã hội nhất định. 

Đào tạo nguồn nhân lực: Đào tạo nguồn nhân lực là việc huấn 

luyện, tập huấn, giảng dạy cho các cá nhân, tổ chức làm cho họ trở 

thành người có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất định để thực hiện 

các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. 

1.1.2. Ý nghĩa của công tác đào tạo nguồn nhân lực 

Đối với tổ chức: Nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu 

quả công việc; Tạo ra được lợi thế cạnh tranh cho tổ chức; Đảm bảo 

tính ổn định và năng động của tổ chức. 

Đối với người lao động: Tạo ra được sự gắn bó giữa người lao 

động và tổ chức; Tạo sự thích ứng với công việc; Đáp ứng nhu cầu và 

nguyện vọng phát triển của người lao động. 

1.1.3. Vị trí, vai trò của hệ thống chính trị cấp phƣờng (xã) 

Hệ thống chính trị cấp phường (xã) có vị trí, vai trò hết sức quan 

trọng trong bộ máy hành chính Nhà nước pháp quyền. Là cấp trực tiếp 

tổ chức thực hiện các quy định, quyết định của Nhà nước, giải quyết 

những yêu cầu, thắc mắc, bức xúc của dân. Đồng thời cũng là những 

người trực tiếp thu nhận, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, những đề xuất, 

kiến nghị của nhân dân.  

1.1.4. Vai trò của đội ngũ công chức hành chính cấp phƣờng 

(xã) 
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Công chức hành chính cấp phường (xã) có vai trò rất quan trọng 

trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

1.1.5. Yêu cầu đối với đội ngũ công chức hành chính cấp 

phƣờng (xã)  

Đội ngũ công chức phải có kiến thức và năng lực toàn diện, trong 

đó có 4 vấn đề cơ bản là trình độ văn hóa, chính trị; kiến thức kinh tế, 

xã hội; am hiểu về pháp luật và quản lý nhà nước.   

1.1.6. Đặc điểm của đội ngũ công chức hành chính cấp phƣờng 

(xã) 

Là những người thực thi công vụ; Là những người cung ứng dịch 

vụ công; Là một đội ngũ chuyên nghiệp; Được Nhà nước đảm bảo lợi 

ích khi thực hiện nhiệm vụ. 

1.2. NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

1.2.1. Xác định mục tiêu đào tạo 

Để xây dựng một chương trình đào tạo, trước tiên chúng ta cần phải 

xác định mục tiêu đào tạo. Xác định mục tiêu đào tạo là xác định cái 

đích đến, tiêu chuẩn cần đạt, những kết quả cần đạt được của người 

tham gia đào tạo khi kết thúc chương trình đào tạo. 

1.2.2. Xác định kiến thức cần đào tạo 

Xác định kiến thức cần đào tạo chính là xác định các ngành học, 

môn học, cấp bậc học và kết cấu chương trình đào tạo phù hợp với mục 

tiêu cần đạt. 

1.2.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo 

Xây dựng kế hoạch đào tạo là dự báo nhu cầu và khả năng sẵn có 

về nguồn nhân lực trên cơ sở đó xác định sự dư thừa hay thiếu hụt về số 

lượng, chất lượng lao động, từ đó tiến hành xác định nhu cầu về số 

lượng, chất lượng, đối tượng tham gia đào tạo và thời gian cụ thể để 

tiến hành đào tạo.  
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1.2.4. Lựa chọn phƣơng pháp và loại hình đào tạo 

Phương pháp đào tạo là cách thức để tiến hành đào tạo. Hay nói 

cách khác, đó là phương thức cụ thể để truyền tải kiến thức cần đào tạo 

cho người được đào tạo để đạt được mục tiêu đã đề ra. Các phương 

pháp đào tạo chủ yếu hiện nay gồm: 

- Các phương pháp đào tạo trong công việc: Phương pháp kèm cặp 

và chỉ bảo; Phương pháp luân phiên công việc. 

- Các phương pháp đào tạo ngoài công việc: Phương pháp gửi đi 

học; Phương pháp tình huống; Phương pháp đào tạo từ xa. 

1.2.5. Kinh phí đào tạo 

Kinh phí cho đào tạo là toàn bộ những chi phí diễn ra trong quá 

trình người lao động tham gia khóa học và những chi phí khác liên 

quan đến quá trình đào tạo.  

1.2.6. Đánh giá kết quả công tác đào tạo 

Đánh giá kết quả đào tạo là giai đoạn cuối cùng của công tác đào 

tạo. Đánh giá cho chúng ta biết mục tiêu đào tạo đã đạt được ở mức độ 

nào để có những điều chỉnh cần thiết phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả 

cho các chương trình đào tạo sau. 

1.2.7. Chính sách đối với ngƣời đƣợc đào tạo 

Các tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và 

bố trí công việc chuyên môn để thuận lợi cho việc đi học của người 

được đào tạo. Người tham gia đào tạo được hưởng nguyên lương, phụ 

cấp và các khoản tiền thưởng, phúc lợi khác theo đúng qui định hiện 

hành. Sau khi đã hoàn thành khóa học trở về, người lao động được đưa 

vào diện qui hoạch ở các vị trí cần thiết và thích hợp. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

NGUỒN NHÂN LỰC 

1.3.1. Nhân tố môi trƣờng đào tạo 

Do tiến bộ khoa học - kỹ thuật; Lao động bên ngoài tổ chức. 
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1.3.2. Nhân tố thuộc về bản thân tổ chức 

Mục tiêu của tổ chức; Chính sách trả lương của tổ chức; Môi 

trường làm việc, điều kiện cơ sở vật chất. 

1.3.3. Nhân tố thuộc về bản thân ngƣời đƣợc đào tạo 

Quyết định gắn bó lâu dài với nghề nghiệp; Nhu cầu tự khẳng định, 

được tôn trọng và thừa nhận; Nhu cầu hoàn thiện bản thân, năng lực. 

 

CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ 

CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP PHƢỜNG (XÃ) TẠI THÀNH 

PHỐ QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN QUA 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC PHƢỜNG (XÃ) TRỰC 

THUỘC THÀNH PHỐ QUY NHƠN  

Tập trung đông dân cư; Trình độ dân trí cao; Tốc độ đô thị hóa 

nhanh; Có tiềm năng về khoáng sản, kinh tế biển và phát triển du lịch 

biển…Với những đặc điểm trên yêu cầu nguồn nhân lực phải có chất 

lượng cao, có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp 

hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

2.2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 

CẤP PHƢỜNG (XÃ) CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN  

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức là yếu tố 

quyết định đến tính hiệu quả của quá trình thực hiện công vụ. Trình độ 

chuyên môn của đội ngũ công chức hành chính cấp phường (xã) được 

biểu hiện thông qua nhiều cấp độ đào tạo: Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, 

đại học và sau đại học. Ở mỗi cấp độ là sự thể hiện bề dày kiến thức, kỹ 

năng chuyên môn của người công chức. Chính vì vậy, kiến thức chuyên 

môn nghiệp vụ là một lĩnh vực không thể thiếu đối với công chức hành 

chính cấp phường (xã). 
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Chúng ta xem xét cơ cấu theo trình độ chuyên môn của đội ngũ 

công chức hành chính cấp phường (xã) tại thành phố Quy Nhơn. Số liệu 

bảng 2.1 sau cho chúng ta thấy rõ hơn về vấn đề này. 

Bảng 2.1. Trình độ chuyên môn đội ngũ công chức hành chính 

cấp phƣờng (xã) qua các năm qua 

                                                                             ĐVT: Người 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

Tốc độ phát triển (%) 

08/07 09/08 10/09 11/10 

- Đại 

học 

105 114 126 142 151 108,57 110,53 112,7 106,34 

- Cao 

đẳng 

4 7 6 8 10 175 85,71 133,33 125 

- Trung 

cấp 

85 107 119 124 127 125,88 111,21 104,2 102,42 

- Sơ 

cấp 

32 27 24 16 15 84,38 88,88 66,67 93,75 

- Chưa 

đào tạo  

125 112 104 95 91 89,6 92,85 91,35 95,79 

Tổng 

số 

351 367 379 385 394 104,56 103,27 101,58 102,34 

(Nguồn: Báo cáo của Phòng Nội vụ Tp. Quy Nhơn năm 2007 - 2011) 

Nhận xét rút ra từ bảng 2.1 là thực tế chất lượng đội ngũ công chức 

chuyên môn còn tương đối yếu. Đến năm 2011 số lượng công chức đạt 

trình độ đại học 151 người (chiếm 38,32%), có đến 127 người (32,23%) 

tốt nghiệp trung cấp. Hiện vẫn còn 91 người (chiếm 23,10 %) công 

chức không có chuyên môn. 

Đáng nhấn mạnh là số lượng công chức có trình độ đại học tăng 

đều và số chưa qua đào tạo giảm. Đến năm 2011 số chưa qua đào tạo 
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giảm (4,21%). Như vậy, cơ cấu cán bộ về trình độ chuyên môn đã có sự 

cải thiện rất tốt. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh, số công chức có trình 

độ chuyên môn tăng, nhưng năng lực công tác vẫn còn hạn chế, cách cư 

xử với dân đôi lúc còn gây bức xúc trong dân; đây là vấn đề đặt ra đối 

với công tác đào tạo trong thời gian đến trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn. 

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÔNG 

CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP PHƢỜNG (XÃ) CỦA THÀNH PHỐ 

QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN QUA 

2.3.1. Tình hình xác định mục tiêu đào tạo  

Thời gian qua, mặc dù mục tiêu đào tạo của các phường (xã) có xác 

định nhưng trên thực tế chưa phù hợp với yêu cầu của từng công việc 

cho từng chức danh, chưa cụ thể cho từng giai đoạn của quá trình đào 

tạo. Kết quả của việc này được thể hiện ở chỗ số lượt người được đào 

tạo đúng theo yêu cầu còn hạn chế. Điều này được thể hiện ở bảng 2.4 

trang sau. 

Bảng 2.4. Kết quả công chức đƣợc đào tạo đúng với yêu cầu của 

phƣờng (xã) so với tổng số công chức đã đƣợc tham gia 

                       đào tạo qua các năm                 ĐVT: Người                                                 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 

Tổng số người đào tạo  42 55 74 68 94 

Số người được đào tạo 

đúng với yêu cầu của 

phương (xã) 

13 25 39 36 56 

Tỷ lệ người được đào tạo 

đúng với yêu cầu của các 

phường (xã) so với tổng 

số tham gia đào tạo (%)  

30,95 45,45 52,70 52,49 59,57 

(Nguồn: Phòng Nội vụ Tp. Quy Nhơn năm 2007-2011) 
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Từ số liệu bảng 2.4 cho chúng ta thấy, các phường (xã) đã chú 

trọng đến việc xác định mục tiêu đào tạo nên số lượng và tỷ lệ công 

chức qua đào tạo đúng với yêu cầu so với tổng số công chức đã tham 

gia đào tạo có tăng, tuy nhiên vẫn còn thấp. Năm 2007 có 13 người đào 

tạo đúng yêu cầu, chiếm tỷ trọng 30,95% so với tổng số được đào tạo, 

đến năm 2011 có 56 người đào tạo đúng yêu cầu, chiếm tỷ lệ 59,57%. 

Do đó, thời gian đến công tác đào tạo cần xác định mục tiêu rõ ràng để 

đảm bảo đào tạo đúng yêu cầu. 

2.3.2. Việc xác định kiến thức cần đào tạo 

Trong thời gian qua, việc xác định kiến thức cần đào tạo cho đội 

ngũ công chức vẫn chưa được đảm bảo. Có thể thấy được thực trạng 

xác định kiến thức đào tạo cho đội ngũ công chức hành chính cấp 

phường (xã) tại thành phố Quy Nhơn qua bảng 2.5 (bảng sau). 

Qua số liệu bảng 2.5 ta thấy, kiến thức đào tạo chưa phù hợp với 

yêu cầu công việc của từng chức danh công chức; phần lớn công chức 

được đào tạo những kiến thức không phù hợp với yêu cầu công việc mà 

tổ chức giao cho họ, chiếm đến 40,43% tổng số công chức được đào 

tạo. Do đó, hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian 

qua bị hạn chế. Nguyên nhân của thực trạng này là do:  

- Hầu hết công chức cấp phường (xã) chủ động đăng ký tham gia 

các khóa đào tạo mà không theo sự định hướng, kế hoạch cụ thể của địa 

phương nên phần lớn các kiến thức đào tạo không phù hợp với yêu cầu 

công việc mà tổ chức đã giao cho họ hoặc dự kiến giao cho họ. 



 

 

10 

Bảng 2.5. Kết quả công chức đƣợc đào tạo đúng với yêu cầu 

của các phƣờng (xã) so với tổng số ngƣời đã tham gia đào tạo 

theo từng chức danh năm 2011 

                                                                                        ĐVT: Người 

 

Chức danh 

Số 

lƣợng 

công 

chức 

đƣợc 

đào tạo 

(ngƣời) 

Kiến thức 

đào tạo phù 

hợp với yêu 

cầu công việc 

Kiến thức đào 

tạo không phù 

hợp với yêu 

cầu công việc 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Tài chính - Kế toán 11 5 45,45 6 54,54 

Tư pháp - Hộ tịch 7 4 57,14 3 42,85 

Địa chính- Xây dựng 13 8 61,53 5 38,46 

Văn phòng -Thống kê 9 3 33,33 6 66,67 

Văn hoá – Xã hội 12 8 66,67 4 33,33 

Trưởng công an xã 25 17 68,00 8 32,00 

 Chỉ huy quân sự 17 11 64,70 6 35,29 

Tổng số 94 56 59,57 38 40,43 

 (Nguồn: Phòng Nội vụ Tp. Quy Nhơn năm 2011) 

Hiện nay các địa phương vẫn chưa có tổ chức nào có đủ khả năng, 

năng lực đảm nhiệm công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan, 

đơn vị hành chính Nhà nước, do đó phương thức đào tạo chủ yếu hiện 

nay mà các địa phương áp dụng là đào tạo theo hình thức từ xa, tại 

chức, do các trung tâm, cơ sở đào tạo ngoài đơn vị như các trường đại 

học, cao đẳng, trung cấp thực hiện. Vì vậy, những kiến thức, kỹ năng 

cung cấp cho người học phụ thuộc vào các trung tâm, cơ sở đào tạo; các 
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nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy, tài liệu học tập do các 

trung tâm, cơ sở đào tạo đảm nhiệm. 

2.3.3. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo 

Xây dựng kế hoạch đào tạo là một nội dung quan trọng trong công 

tác đào tạo nguồn nhân lực. Hàng năm Phòng Nội vụ luôn đưa ra kế 

hoạch cụ thể, nhưng nói chung cũng chưa dự báo đúng được nhu cầu về 

số lượng, chất lượng công chức trong tương lai nên Phòng Nội vụ chưa 

có kế hoạch dài hạn cho việc đào tạo. Hơn nữa tại từng địa phương 

cũng chưa tiến hành phân tích công việc cụ thể nên việc lập kế hoạch 

còn nhiều khó khăn. 

a. Thực trạng về nhu cầu đào tạo 

Thực tế việc xác định nhu cầu đào tạo của các phường (xã) được 

tiến hành theo từng năm chứ chưa dựa vào chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương. Hơn nữa, đa phần việc cử công chức đào tạo 

đều do ý chí chủ quan của cá nhân lãnh đạo tại bộ phận đó. Khi Phòng 

Nội vụ thông báo thì các địa phương mới cử người có liên quan đến nội 

dung đào tạo tham gia chứ chưa xuất phát từ yêu cầu công việc. 

Bảng 2.10. Số lƣợng, tỷ lệ và tốc độ tăng số ngƣời 

đƣợc đào tạo qua các năm 2007 - 2011 

                                                                                     ĐVT: Người 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 

Tổng số người được đào 

tạo 

42 55 74 68 94 

Tổng số người 351 367 379 385 394 

Tỷ lệ người được đào tạo 

so với tổng số (%) 

11,97 14,99 19,53 17,66 23,86 

(Nguồn: Phòng Nội vụ Tp. Quy Nhơn) 

Qua số liệu bảng 2.10 cho thấy, tỷ lệ người được đào tạo hàng năm 

so với tổng số còn khá thấp. Năm 2007 số người được đào tạo chỉ có 42 
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người chiếm tỷ lệ 11,97% so với tổng số, đến năm 2011 tuy số lượng 

người được đào tạo có tăng nhưng cũng chỉ chiếm 23,86% so với tổng 

số. Tỷ lệ lao động được đào tạo hàng năm là rất thấp, do công tác xác 

định nhu cầu chưa chính xác. 

Nhu cầu đào tạo của công chức còn rất lớn, tuy nhiên tỷ lệ người 

được đào tạo hàng năm là rất ít, điều này là do công tác xác định nhu 

cầu chưa chính xác.  

b. Thực trạng nguồn đào tạo 

Trong thời gian qua, việc lựa chọn công chức tham gia đào tạo của 

thành phố là chưa hợp lý vì chưa xác định đúng nhu cầu đào tạo cho 

từng chức danh vị trí công tác. Việc lựa chọn người đào tạo còn mang 

nhiều cảm tính, bị các quan hệ cá nhân chi phối vì vậy kết quả đào tạo 

không đạt được mục tiêu như mong muốn. Trên thực tế, có đối tượng 

chưa cần thiết phải đào tạo thì lại bắt buộc đào tạo, trong khi nhiều đối 

tượng khác cần được đào tạo lại không được tham gia đào tạo. Hơn 

nữa, việc phân biệt đối tượng đào tạo chưa được rõ ràng nên chương 

trình đào tạo không phù hợp với từng đối tượng. Điều này thể hiện qua 

bảng sau: 

Bảng 2.12. Tình hình đào tạo đội ngũ công chức hành chính 

cấp phƣờng (xã) theo từng đối tƣợng qua các năm 2007 – 2011 

                                                                                          ĐVT: Người 

 

Đối 

tƣợng 

đào tạo 

2007 2008 2009 2010 2011 

SL TT 

(%) 

SL TT 

(%) 

SL TT 

(%) 

SL TT 

(%) 

SL TT 

(%) 

Tài 

chính 

Kế toán 

9 21,43 11 20,00 16 21,62 15 22,06 11 11,7 

Tư pháp 

Hộ tịch 

6 14,29 7 12,73 9 12,16 6 8,82 7 7,45 



 

 

13 

Địa 

chính 

Xây 

dựng 

7 16,67 11 20,00 15 20,27 13 19,12 13 13,83 

Văn 

phòng  

Thống 

kê 

5 11,9 8 14,54 12 16,22 10 14,71 9 9,57 

Văn hóa 

Xã hội 

6 14,29 7 12,73 6 8,11 5 7,35 12 12,77 

Trưởng 

công an 

xã 

5 11,9 6 10,91 9 12,16 11 16,18 25 26,60 

Chỉ huy 

quân sự 

4 9,52 5 9,09 7 9,46 8 11,76 17 18,08 

Tổng số 42 100 55 100 74 100 68 100 94 100 

(Nguồn: Phòng Nội vụ Tp. Quy Nhơn) 

Qua bảng 2.12 ta thấy số lượng và cơ cấu đối tượng được đào tạo 

không đồng đều qua các năm. Các chức danh chuyên môn được đào tạo 

chưa hợp lý. Bộ phận Công an xã được đào tạo tăng qua các năm và 

đến năm 2011 chiếm tỷ trọng tương đối lớn (26,60%); riêng Tư pháp – 

Hộ tịch thì ngược lại, năm 2007 chiếm 14,29% nhưng đến năm 2011 

chỉ còn 7,45%. 

Như vậy, cơ cấu đối tượng được đào tạo qua các năm chưa được 

hợp lý, thời gian đến cần phải xác định đối tượng và cơ cấu đào tạo 

chính xác, phù hợp với yêu cầu của từng vị trí chức danh công việc và 

phù hợp với sự phát triển của từng địa phương. 

2.3.4. Vấn đề lựa chọn phƣơng pháp và loại hình đào tạo 

Trong công tác đào tạo thì phương pháp đào tạo có vai trò quan 

trọng, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả đào tạo. 
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Thực tế công chức được đào tạo chủ yếu đào tạo ngoài công việc, việc 

đào tạo trong công việc dưới sự hướng dẫn của các công chức có kinh 

nghiệm bị hạn chế. Đào tạo trong công việc chỉ được áp dụng đối với 

công chức thực tập, họ được hướng dẫn các kỹ năng thực hành là chủ 

yếu. 

Đối với công chức chuyên môn, việc đào tạo chủ yếu là ngoài công 

việc thông qua việc cho đi tham gia các lớp học chính quy hay tại chức 

ở các cơ sở đào tạo trong nước. Các phương pháp nghiên cứu tình 

huống, mô phỏng, trò chơi quản trị hầu như không được áp dụng. Việc 

luân chuyển cán bộ ít được thực hiện. 

2.3.5. Thực trạng về kinh phí đào tạo  

Trong những năm qua kinh phí dành cho công tác đào tạo đội ngũ 

công chức hành chính cấp phường (xã) được quan tâm đán kể nhưng 

vẫn còn hạn chế. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp 

ứng được yêu cầu phát triển của thành phố thì kinh phí dành cho công 

tác đào tạo cần phải tăng nhiều hơn nữa.  

2.3.6. Việc đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo 

Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo là một công đoạn quan 

trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nó giúp cho các nhà quản 

lý, các nhà lãnh đạo đánh giá được kết quả mà công tác đào tạo đạt 

được so với chi phí đã bỏ ra và so với mục tiêu mà tổ chức đặt ra đối 

với chương trình đào tạo. Tuy nhiên hiện nay việc đánh giá hiệu quả 

sau đào tạo ít được đơn vị, tổ chức quan tâm thực hiện và chưa có tiêu 

chuẩn cụ thể để đánh giá. Nguyên nhân là do chưa có đơn vị nào đủ khả 

năng xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá, tốn nhiều kinh phí, thời 

gian…  

 2.3.7. Thực hiện chính sách đối với ngƣời đƣợc đào tạo 
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Hiện nay chỉ mới thực hiện được một số chính sách cơ bản cho 

công chức tham gia đào tạo như thanh toán chi phí đi lại, học phí, tiền 

tài liệu, hỗ trợ một phần kinh phí học tập… 

Tuy nhiên, một số chính sách khác vẫn chưa được quan tâm thực 

hiện như chưa tạo điều kiện về thời gian, xem xét nâng lương, chuyển 

ngạch lương, bố trí đúng theo chức năng nhiệm vụ và đưa vào diện qui 

hoạch các vị trí cần thiết.            

2.4. NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP PHƢỜNG (XÃ) TẠI THÀNH 

PHỐ QUY NHƠN 

2.4.1. Chƣa đánh giá đƣợc tầm quan trọng của công tác đào tạo 

Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bộ máy chính quyền của các 

phường (xã) trên địa bàn thành phố vẫn chưa được lãnh đạo các địa 

phương (xã) chú trọng. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp 

phường (xã) chủ yếu dựa vào sự chủ động của công chức là chính, 

trong khi đó các địa phương vẫn chưa xây dựng cho đơn vị mình một 

đề án hay chương trình đào tạo nguồn nhân lực cụ thể để triển khai thực 

hiện. 

Bên cạnh đó, một số công chức nhận thức chưa đúng về đào tạo coi 

nặng bằng cấp, động cơ chủ yếu của việc đi học không phải để nâng 

cao trình độ, chuyên môn, hiểu biết và năng lực công tác mà chủ yếu là 

có bằng cấp để đạt các tiêu chuẩn lên chức, lên lương.  

2.4.2. Chƣa thực hiện đầy đủ các nội dung và yêu cầu của công 

tác đào tạo đối với công chức hành chính 

Công tác đào tạo đội ngũ công chức hành chính cấp phường (xã) là 

một công việc thường xuyên và liên tục. Để thực hiện có hiệu quả công 

việc này đòi hỏi các cơ quan chức năng của thành phố phải thực hiện 

đồng bộ các nội dung và yêu cầu của công tác đào tạo như thực hiện 

công tác lập quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng giai 
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đoạn, từng năm và hỗ trợ kinh phí, tổ chức giám sát học viên… Tuy 

nhiên, công tác này hiện vẫn chưa được các cơ quan chức năng quan 

tâm làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo. 

2.4.3. Công tác phối kết hợp giữa cơ quan chức năng thành phố 

với hệ thống cơ sở đào tạo chƣa chặt chẽ 

Sự phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng của thành phố với các 

cơ sở đào tạo là cơ sở đảm bảo cho việc thực hiện tốt công tác đào tạo 

công chức cho các phường (xã) của thành phố. Tuy nhiên, các cơ quan 

chức năng của thành phố chỉ mới thực hiện được một số khâu đối với 

công chức là ra quyết định, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện về thời 

gian…còn một số khâu tiếp theo như học ở đâu, trường nào, đào tạo 

như thế nào, ai quản lý thì giao hết cho học viên và các cơ sở đào tạo.  

2.4.4. Năng lực đội ngũ giáo viên và chƣơng trình, nội dung đào 

tạo chƣa phù hợp 

Đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng công chức vẫn 

còn nhiều bất cập như năng lực còn hạn chế, nhất là về kiến thức, kinh 

nghiệm quản lý nhà nước và phương pháp giảng dạy. Đôi khi giáo viên 

chỉ là những báo cáo viên, họ thường trình bài không trình tự bài giảng, 

chưa nói đến những giáo viên thiếu kiến thức thực tế, nghiên cứu tài 

liệu không sâu nên thường bị động lúng túng trước những câu hỏi của 

học viên. Bên cạnh đó, chương trình, nội dung đào tạo chưa phù hợp 

với từng chức danh chuyên môn, chưa phù hợp với tình hình thực tế, 

còn nặng về lý thuyết xa rời với thực hành.  

2.4.5. Công tác quy hoạch cán bộ chƣa rõ ràng 

Công tác quy hoạch còn thể hiện một số hạn chế sau: 

+ Một số địa phương chưa chuẩn bị kịp đội ngũ công chức nên vừa 

thừa lại vừa thiếu, lại không đồng bộ, chậm khắc phục nên hẫng hụt cả 

về lượng và chất.  
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+ Một số địa phương có xu hướng “khép kín” trong bố trí công 

chức làm cho sự năng động, sáng tạo không được phát huy. Trong đó 

xuất hiện việc cục bộ địa phương không ít xảy ra, đã xuất hiện có tư 

tưởng dòng họ trong quá trình thực hiện công tác cán bộ. 

+ Việc theo dõi, kiểm tra đào tạo công chức thuộc diện quy hoạch, 

nhất là công chức dự nguồn không được làm thường xuyên, liên tục. 

2.4.6. Bố trí, đãi ngộ công chức sau đào tạo chƣa hợp lý 

Việc bố trí, đãi ngộ công chức sau đào tạo tại các địa phương nhìn 

chung vẫn chưa thật sự hợp lý, nhiều công chức sau khi đào tạo được 

bố trí công việc không phù hợp với chuyên môn đã đào tạo. 

 

CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÔNG 

CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP PHƢỜNG (XÃ) TẠI THÀNH PHỐ 

QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Những thách thức của quá trình hội nhập 

Thành phố Quy Nhơn bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối 

cảnh có nhiều thuận lợi, cơ hội lớn, nhưng cũng có nhiều khó khăn 

thách thức. Thành phố Quy Nhơn còn là một trong những địa bàn giữ vị 

trí chiến lược quan trọng về quốc phòng và an ninh của khu vực nam 

Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. 

3.1.2. Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Quy 

Nhơn trong thời gian đến  

Phấn đấu đến năm 2020, thành phố Quy Nhơn trở thành một thành 

phố công nghiệp, hiện đại, có môi trường trong lành, đời sống văn hóa 

cao; một trong những thành phố thân thiện, an bình và là một trong 12 

đô thị lớn của cả nước. 

3.1.3. Một số quan điểm, nguyên tắc khi đào tạo công chức 

hành chính 
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Trong công tác đào tạo phải quán triệt các nguyên tắc: Đảm bảo các 

quan điểm, đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng 

và Nhà nước; đảm bảo đào tạo theo nhu cầu; đào tạo gắn với thực hành; 

đảm bảo tính hiệu quả thực tế. 

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC 

HÀNH CHÍNH CẤP PHƢỜNG (XÃ) TẠI THÀNH PHỐ QUY 

NHƠN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

3.2.1. Xác định đúng mục tiêu cần đào tạo 

Các phường (xã) trên địa bàn thành phố phải xuất phát từ chiến 

lược phát triển kinh tế xã hội của mình và đánh giá nguồn nhân lực hiện 

có để xác định mục tiêu đào tạo cho công chức trong những năm đến. 

Căn cứ vào bảng phân tích công việc và tiêu chuẩn quy định cụ thể của 

từng vị trí chức danh công chức hành chính hiện có nhằm xác định mục 

tiêu đào tạo phù hợp với từng chức danh công chức. Qua đó, xác định 

trong những năm đến đào tạo trình độ chuyên môn cho công chức tại 

các bộ phận phòng ban. Ngoài kiến thức chuyên môn, cũng cần xác 

định các kiến thức về lý luận chính trị, kiến thức quản lý kinh tế, quản 

lý nhà nước là điều rất cần thiết.  

3.2.2. Xác định nội dung cần đào tạo 

Hiện nay công chức những người đang làm việc trong hệ thống cơ 

quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội. Đó là những 

người đã qua đào tạo cơ bản trong nhà trường và những hoạt động thực 

tiễn, có nghề nghiệp ổn định. Quá trình đào tạo công chức không phải 

trang bị ban đầu những kiến thức cơ bản, cơ sở hay chuyên ngành nữa, 

mà chỉ cập nhật, bổ sung những kiến thức chuyên môn mới và những 

kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ sảo là khả năng vận dụng và giải quyết các 

tình huống cụ thể.  

3.2.3. Xác định đúng kiến thức kỹ năng cần đào tạo  
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Những kiến thức, kỹ năng cần đào tạo cho các chức danh công 

chức cấp phường (xã) hiện nay: 

- Đối với công chức Văn phòng – Thống kê: Đào tạo trình độ đại 

học hoặc trung cấp Văn thư – Lưu trữ hoặc trung cấp hành chính, lý 

luận Chính trị - Hành chính… và các kiến thức, kỹ năng về các văn bản 

dưới luật, kế hoạch hóa kinh tế, thống kê … 

- Đối với công chức Tài chính – Kế toán: Đào tạo trình độ đại học 

hoặc trung cấp Tài chính – Kế toán, lý luận Chính trị - Hành chính, tin 

học… và các kiến thức, kỹ năng về kế toán hành chính – sự nghiệp, các 

phần mềm kế toán… 

- Đối với công chức Địa chính – Xây dựng: Đào tạo trình độ đại 

học hoặc trung cấp Địa chính hoặc trung cấp Xây dựng, lý luận Chính 

trị -  Hành chính… và các kiến thức, kỹ năng về các văn bản dưới luật, 

quản lý tài nguyên… 

- Đối với công chức Văn hóa – Xã hội: Đào tạo trình độ đại học 

hoặc trung cấp Văn hóa nghệ thuật (theo chuyên ngành) hoặc trung cấp 

Quản lý văn hóa thông tin, lý luận Chính trị - Hành chính, tin học… và 

các kiến thức, kỹ năng về các quy định của pháp luật về lĩnh vực văn 

hóa – xã hội, các chính sách an sinh xã hội… 

- Đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch: Đào tạo trình độ đại học 

hoặc trung cấp Luật, lý luận Chính trị - Hành chính,… và các kiến thức, 

kỹ năng về các quy định của pháp luật về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, 

quản lý nhân khẩu, kỹ năng ứng xử, giao tiếp với công dân… 

- Đối với công chức Trưởng công an xã: Đào tạo trình độ đại học 

hoặc trung cấp công an,lý luận Chính trị - Hành chính…và các kiến 

thức, kỹ năng về kỹ năng sử dụng các loại quân trang, quân dụng, kiến 

thức về an ninh, trật tự xã hội… 

- Đối với công chức Chỉ huy trưởng quân sự: Đào tạo trình độ đại 

học hoặc trung cấp về quân sự của sĩ quan dự bị cấp phân đội, lý luận 
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Chính trị - Hành chính… và các kiến thức, kỹ năng về kỹ năng sử dụng 

các loại quân trang, quân dụng, các kiến thức chuyên môn về an ninh 

quốc phòng…  

3.2.4. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch đào tạo 

Để công tác xây dựng kế hoạch đào tạo hoàn chỉnh và có thể thực 

hiện được thì phải xác định đúng nhu cầu và đúng đối tượng cần đào 

tạo. 

a. Xác định nhu cầu đào tạo 

Định kỳ hàng quý, các bộ phận phòng ban cần tiến hành phân tích 

công việc để xác định nhu cầu phát sinh do những vấn đề liên quan đến 

kết quả công việc. Cần so sánh kết quả thực hiện công việc thực tế so 

với yêu cầu đặt ra cho từng công chức chuyên môn. Việc so sánh phải 

có các tiêu chuẩn để đánh giá kết quả thực hiện công việc chẳng hạn 

như số lượng và chất lượng công việc hoàn thành, tinh thần thái độ, 

phong cách làm việc của công chức…Qua đó xác định những khiếm 

khuyết và yếu kém của công chức. Trên cơ sở đó tìm hiểu những 

nguyên nhân gây ra tình trạng trên và những biểu hiện gây ra do chưa 

được đào tạo để tiến hành xác định nhu cầu đào tạo cho chính xác. 

b. Xác định đúng đối tượng cần đào tạo, thời gian đào tạo 

Đối tượng đào tạo là những công chức đang công tác tại các 

phường (xã). Đặc biệt là công chức thuộc các bộ phận chuyên môn. Các 

bộ phận cần rà soát lại để xác định những công chức chuyên môn còn 

thiếu kiến thức, kỹ năng gì cần được bổ sung để đáp ứng yêu cầu mới 

trong công việc. Việc xác định đối tượng đào tạo và thời gian đào tạo 

cụ thể đối với từng chức danh như sau: 

- Đào tạo ngắn hạn thời gian 3 tháng 

Đây là hình thức đào tạo, bồi dưỡng tập huấn ngắn ngày. Với loại 

hình đào tạo này áp dụng cho các bộ phận chức danh chuyên môn trực 

tiếp làm việc với người dân như Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, 
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Văn hóa - Xã hội…về kỹ năng giao tiếp, về cách thức thực hiện các văn 

bản mới của cơ quan cấp trên. 

- Đào tạo với thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm  

Mục đích nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và 

chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc làm tốt hơn công việc hiện 

tại về chuyên môn và khả năng tư duy. Với loại hình đào tạo này áp 

dụng cho các ngành nghề như Văn phòng - Thống kê, Tài chính – Kế 

toán, Địa chính – Xây dựng, Tư pháp – Hộ tích… 

- Đào tạo với thời gian trên 1 năm  

Căn cứ nhu cầu đối với từng vị trí chức danh cần được đào tạo mới, 

đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ để đào tạo trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học, chính trị… 

3.2.5. Lựa chọn phƣơng pháp và loại hình đào tạo 

Do đặc thù công việc và trình độ của từng công chức chuyên môn 

khác nhau nên cần phải có hình thức và phương pháp đào tạo cho thích 

hợp với từng đối tượng. Các phương pháp đào tạo sau: 

- Cử đi học ở các trường đại học: Cử công chức đi học ở các 

trường đại học để được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu 

cầu công việc là phương thức chính áp dụng để đào tạo cho đội ngũ 

công chức của Ủy ban nhân dân cấp phường (xã). Đối với những công 

chức trẻ tuổi sẽ được ưu tiên đào tạo trình độ đại học theo hình thức 

chính quy, những công chức lớn tuổi sẽ được đào tạo trình độ đại học 

theo hình thức tại chức. 

- Kèm cặp và chỉ bảo: Bên cạnh phương thức cử đi học ở các 

trường đại học, đối với những công chức trẻ tuổi chúng ta có thể áp 

dụng thêm phương thức kèm cặp và chỉ bảo để giúp đỡ họ nhanh tiếp 

cận với công việc. Đây là phương thức đào tạo khá hiệu quả, chi phí 

thấp nên thường xuyên áp dụng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. 
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- Tổ chức các khóa tập huấn, huấn luyện ngắn hạn: Phương pháp 

đào tạo được áp dụng riêng cho đội ngũ công chức là công an và xã đội. 

Theo đó, hàng năm Ban chỉ huy quân sự thành phố và Công an thành 

phố sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa huấn luyện ngắn hạn cho 

các công chức cấp phường (xã) phụ trách lĩnh vực công an, xã đội 

nhằm nâng cao trình độ kiến thức về an ninh, quốc phòng, công tác 

phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và kỹ năng sử dụng trang thiết 

bị quân dụng. 

3.2.6. Chuẩn bị kinh phí đào tạo  

Kinh phí là điều kiện quan trọng, là giải pháp tích cực trong việc 

nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo. Trong những năm 

qua, thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo 

đội ngũ công chức; tuy nhiên, so với yêu cầu thì còn nhiều hạn chế. 

Thực tế kinh phí phân bổ cho hoạt động đào tạo, công chức hàng năm 

chỉ mới đáp ứng 50% nhu cầu. Do vậy, cần quan tâm đầu tư nhiều hơn 

nữa kinh phí để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo đội 

ngũ công chức.      

3.2.7. Tăng cƣờng công tác đánh giá kết quả đào tạo 

Công tác đào tạo cần được đánh giá thường xuyên. Các cơ quan 

đơn vị cần tổ chức đánh giá ngay, trong và sau khi kết thúc quá trình 

đào tạo. Đơn vị có thể chủ động đánh giá kết quả đào tạo ngay sau khi 

hòan thành khóa học qua việc sử dụng bảng câu hỏi. Kết quả khảo sát 

sẽ giúp đơn vị rút kinh nghiệm cho những khóa đào tạo tổ chức sau. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ   

- Thực hiện công khai hóa chế độ chính sách, công tác quy hoạch 

và kế hoạch đào tạo đối với công chức; 

- Tạo điều kiện thuận lợi đối với người đang tham gia chương trình 

đào tạo như: Tạo điều kiện về thời gian, nâng mức trợ cấp đi học;  
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- Thực hiện chính sách ưu đãi và bố trí phù hợp đối với công chức 

sau đào tạo như: Chú trọng việc bố trí công chức sau đào tạo; Quan tâm 

chính sách tiền lương, cơ hội sự thăng tiến… 
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KẾT LUẬN 

 

Đội ngũ công chức cấp phường (xã) của thành phố Quy Nhơn về cơ 

bản là những người công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có 

phẩm chất đạo đức tốt, luôn sát nhân dân sở tại và biết động viên mọi 

người dân trong xã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được đặt ra ở cơ sở. 

Tuy nhiên, đứng trước quá trình đổi mới toàn diện của thành phố 

Quy Nhơn, đội ngũ công chức hành chính cấp phương (xã) còn bộc lộ 

nhiều bất cập, mà biểu hiện rõ nét nhất là hạn chế về năng lực chuyên 

môn dẫn đến hiệu quả giải quyết công việc trước dân còn thấp. 

Nguyên nhân thì có nhiều, song đối với công tác đào tạo công chức 

hành chính cấp phường (xã) đặc ra cho chúng ta thấy đó cũng là một 

chủ trương lớn cần phải được Đảng, chính quyền các cấp của thành phố 

quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, do 

đó giải pháp để đào tạo đội ngũ công chức hành chính cấp phường (xã) 

là cần thiết. Luận văn “Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức hành chính 

cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn” đã hoàn thành nghiên cứu một 

số nội dung cơ bản sau: 

- Đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực, 

trên cơ sở đó phân tích thực trạng và đánh giá thực trạng công tác đào 

tạo đội ngũ công chức hành chính cấp phường (xã) tại thành phố Quy 

Nhơn trong thời gian qua. 

- Đã xác định một số nguyên nhân chủ yếu, làm rõ những mặt hạn 

chế trong quá trình đào tạo công chức cấp phường (xã) tại thành phố 

Quy Nhơn. 

- Đã đề xuất những giải pháp nhằm đào tạo đội ngũ công chức hành 

chính cấp phường (xã) tại thành phố Quy Nhơn trong thời gian đến. 


