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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Một yếu tố cạnh tranh mang tính quyết định đối với sự tồn tại 

và phát triển của mỗi quốc gia, ngành và doanh nghiệp đó chính là 
con người – nguồn nhân lực. 

Xét cho đến cùng thì nguồn nhân lực chính là tác nhân tạo ra 
vốn và đề xuất những ý tưởng mới, đồng thời cũng đảm nhận luôn 
vai trò lựa chọn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến và thực thi các 
chỉ tiêu nhằm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.  

Trong bối cảnh thị trường lao động hiện nay cũng mang tính 
cạnh tranh gay gắt thì để xây dựng được nguồn nhân lực đáp ứng yêu 
cầu tồn tại và phát triển của mỗi ngành thì công tác đào tạo nguồn 
nhân lực được coi là yếu tố tiên quyết. Bởi vì, công tác đào tạo 
nguồn nhân lực sẽ giúp thu hút được nguồn nhân lực tiềm năng, bù 
đắp được sự thiếu hụt về nhân lực và nâng cấp được nguồn nhân lực 
hiện có. 

Năm 2013 là năm mở cửa thị trường bưu chính Việt Nam cho 
các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Vì vậy, việc nghiên cứu 
thực trạng và tìm giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính 
tỉnh Bình Định là rất cần thiết và quan trọng để nâng cao sức cạnh 
tranh của ngành bưu chính trước xu thế hội nhập và phát triển kinh tế 
hiện nay. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu 
nào đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính tỉnh 
Bình Định. Xuất phát từ thực tiễn nói trên, tôi chọn đề tài "Đào tạo 
nguồn nhân lực ngành bưu chính tỉnh Bình Định" làm hướng 
nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
Làm rõ cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong điều 
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kiện hiện nay. 
Hệ thống hóa được lý luận về đào tạo nguồn nhân lực ngành 

bưu chính để hình thành khung nội dung và phương pháp nghiên 
cứu. 

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực 
ngành bưu chính của tỉnh Bình Định trong thời điểm hiện tại. 

Chỉ ra được những điểm mạnh và yếu trong công tác đào tạo 
nguồn nhân lực ngành bưu chính tỉnh Bình Định. 

Nghiên cứu đưa ra những giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 
ngành bưu chính của tỉnh Bình Định. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: Đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu 

chính của tỉnh Bình Định. 
Phạm vi nghiên cứu: 
+ Về nội dung: Nghiên cứu những vấn đề về cơ sở lý luận và 

thực tiễn đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính nhằm đề xuất một 
số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính của tỉnh Bình 
Định. 

+ Về mặt không gian: Phạm vi nghiên cứu là tỉnh Bình Định. 
+ Về mặt thời gian: Các giải pháp đề tài đưa ra chỉ có ý nghĩa 

trong giai đoạn trước mắt.  
4. Phương pháp nghiên cứu 
Luận văn sử dụng phương pháp khảo sát thực tế về tình hình 

đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính của tỉnh Bình Định. Sử 
dụng tổng hợp các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, 
phương pháp logic và nghiên cứu so sánh, phương pháp tổng hợp, hệ 
thống hóa số liệu và phân tích và phương pháp dự báo. 
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5. Bố cục đề tài 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tham khảo, luận văn 

bao gồm 3 chương: 
Chương 1. Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực. 
Chương 2. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành 

bưu chính của tỉnh Bình Định. 
Chương 3. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo 

nguồn nhân lực ngành bưu chính của tỉnh Bình Định. 
6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN 
LỰC 

1.1.1. Một số khái niệm 
a. Nhân lực: Nhân lực là nguồn lực của mỗi người mà nguồn 

lực này gồm có thể lực và trí lực.   
b. Nguồn nhân lực: Theo quan điểm của kinh tế học phát 

triển, nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên nhân sự của quốc gia hoặc 
của tổ chức, là vốn nhân lực.  

c. Đào tạo nguồn nhân lực: Đào tạo nguồn nhân lực là một 
loại hoạt động có tổ chức, được thực hiện trong một thời gian nhất 
định và nhằm đem đến sự thay đổi nhân cách và nâng cao năng lực 
của con người. 

1.1.2. Đặc điểm nguồn nhân lực ngành bưu chính 
a. Nguồn nhân lực ngành bưu chính 
Nguồn nhân lực ngành bưu chính bao gồm những lao động 

tham gia trực tiếp vào các hoạt động quản lý nhà nước về bưu chính 
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và sản xuất kinh doanh các sản phẩm bưu chính và có thu nhập chính 
từ các hoạt động đó. 

b. Đặc điểm nguồn nhân lực ngành bưu chính 
- Đặc điểm của dịch vụ bưu chính  
- Đặc điểm của nguồn nhân lực bưu chính  
c. Phân loại nguồn nhân lực ngành bưu chính: chia thành 

hai loại: Nguồn nhân lực đảm nhiệm chức năng quản lý nhà nước về 
bưu chính và nguồn nhân lực thực hiện hoạt động sản xuất kinh 
doanh các sản phẩm bưu chính.   

d. Đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính: là một quá 
trình trang bị kiến thức, kỹ năng và khả năng của nghề bưu chính để 
người lao động làm việc trong lĩnh vực bưu chính thực hiện có hiệu 
quả chức năng và nhiệm vụ của mình. 

1.1.3. Nguyên tắc của đào tạo nguồn nhân lực 
Thứ nhất, con người hoàn toàn có năng lực phát triển.  
Thứ hai, mỗi người đều có khả năng riêng, là cá thể khác với 

những người khác và đều có khả năng đóng góp những sáng kiến. 
Thứ ba, lợi ích của người lao động và những mục tiêu của tổ 

chức có thể kết hợp với nhau.  
Thứ tư, đào tạo nguồn nhân lực không phải là chi phí mà là 

nguồn đầu tư sinh lợi. 
1.1.4. Vai trò đào tạo nguồn nhân lực 
a. Đối với nhân viên tham gia đào tạo: Tạo được sự gắn bó 

giữa người lao động và tổ chức; Tạo ra tính chuyên nghiệp của người 
lao động; Tạo ra sự thích ứng giữa người lao động và công việc hiện 
tại cũng như tương lai; ... 

b. Đối với doanh nghiệp kinh doanh bưu chính: Đào tạo 
nguồn nhân lực sẽ đảm bảo cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp có 
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thể thích ứng và theo sát sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công 
nghệ, đảm bảo cho doanh nghiệp có một lực lượng lao động giỏi, 
hoàn thành tốt các mục tiêu của doanh nghiệp. 

c. Đối với các tổ chức quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu 
chính: Đào tạo nguồn nhân lực đối với các tổ chức này sẽ góp phần 
đào tạo ra các nhà hoạch định và thực thi chính sách phát triển ngành 
bưu chính của các địa phương.   

d. Đối với xã hội: Đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính sẽ 
góp phần nâng cao chất lượng bộ phận nguồn nhân lực của đất nước 
và nó quyết định sự phát triển của xã hội, chống lại nạn thất nghiệp 
mang lại sự phồn vinh cho đất nước. 
1.2. NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

1.2.1. Xác định mục tiêu đào tạo 
Xác định mục tiêu đào tạo là công việc đầu tiên, quan trọng 

nhất, tức là phải xác định được mục đích, yêu cầu của sản phẩm khi 
quá trình đào tạo kết thúc. 

Mục tiêu của đào tạo nguồn nhân lực nhằm: Trực tiếp giúp 
nhân viên thực hiện công việc tốt hơn; Cập nhật các kỹ năng, kiến 
thức cơ bản cho nhân viên; Tránh tình trạng quản lý lỗi thời;Giài 
quyết các vấn đề về tổ chức; Thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhân 
viên… 

1.2.2. Xác định nhu cầu đào tạo 
- Xuất phát từ việc đánh giá tình hình thực hiện công việc của 

nhân viên.  
- Phải phân tích cả nhu cầu đào tạo cá nhân và khả năng học 

tập của cá nhân cũng như hiệu quả vốn đầu tư cho đào tạo.   
Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo: Phỏng vấn cá 

nhân; Sử dụng bảng câu hỏi  
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1.2.3. Lập kế hoạch đào tạo 
a. Xác định chương trình đào tạo 
Chương trình đào tạo là để trả lời các câu hỏi sau: Những kỹ 

năng, kiến thức nào cần được lĩnh hội hay chú trọng trong quá trình 
đào tạo.  Chương trình đào tạo nguồn nhân lực thường được chia làm 
hai loại Chương trình đào tạo chung và Chương trình chuyên sâu   

b. Xác định phương pháp đào tạo   
∗ Đào tạo trong công việc  
∗ Đào tạo ngoài công việc. 
c. Lựa chọn đối tượng đào tạo: là lựa chọn người cụ thể để 

đào tạo, dựa trên nghiên cứu và xác định nhu cầu và động cơ đào tạo 
của nhân viên, tác dụng của đào tạo đối với nhân viên và khả năng 
nghề nghiệp của từng người.  

d. Nguồn kinh phí cho đào tạo: xác định được nguồn kinh phí 
cho đào tạo; kinh phí cho hoạt động đào tạo gồm chi phí trực tiếp và 
chi phí gián tiếp.   

1.2.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo 
a. Nội dung tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo 
Sau khi xây dựng được kế hoạch đào tạo, việc tổ chức thực 

hiện kế hoạch này là rất quan trọng. Bộ phận phụ trách đào tạo cần 
phối hợp với các đơn vị chức năng để lựa chọn đúng đối tượng đào 
tạo, thông báo lịch đào tạo và tạo các điều kiện cần thiết để họ tham 
gia đào tạo có hiệu quả. Tùy theo phương pháp đào tạo, việc tổ chức 
thực hiện kế hoạch đào tạo được thực hiện với cách thức khác nhau.  

b. Những nguyên tắc học: Kích thích ; Cung cấp thông tin 
phản hồi; Tổ chức; Nhắc lại ; Ứng dụng . 

1.2.5. Đánh giá kết quả đào tạo. 
Kết quả của chương trình đào tạo bao gồm: kết quả nhận thức, 
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sự thỏa mãn của người học đối với chương trình đào tạo, khả năng 
vận dụng những kiến thức và kỹ năng lĩnh hội được từ chương trình 
đào tạo, sự thay đổi hành vi theo hướng tích cực và ảnh hưởng của 
chương trình đào tạo đến tổ chức.  

+ Thông thường, được đánh giá qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 
nhận thức; Giai đoạn vận dụng  

+ Hiệu quả công tác đào tạo được đánh giá theo phương pháp 
định tính và định lượng. Có thể đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua 
chỉ tiêu thời gian thu hồi chi phí đào tạo hoặc có thể đánh giá hiệu 
quả đào tạo thông qua tiêu chí Năng suất lao động   
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO 
TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BƯU CHÍNH 

1.3.1. Sự phát triển của ngành bưu chính 
Sự phát triển của ngành bưu chính được phản ánh trên các khía 

cạnh: (1) Sự  gia tăng quy mô của ngành theo chiều hướng đi lên; (2) 
Chất lượng của các dịch vụ được nâng cao, và (3) Các nguồn lực sử 
dụng cho dịch vụ bưu chính được khai thác và phân bổ hiệu quả. 

1.3.2. Nguồn nhân lực của địa phương 
Nhân lực địa phương chính là nguồn cung của nguồn nhân lực 

ngành bưu chính. Do đó, họ cũng có những đặc điểm như của nguồn 
nhân lực địa phương. 

1.3.3. Quy mô và chất lượng hoạt động của hệ thống cơ sở 
đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính 

Quy mô của hệ thống đào tạo phản ánh bằng số cơ sở đào tạo, 
quy mô học viên đào tạo và số lượng các ngành nghề đào tạo. Tất cả 
các tiêu chí này lại phụ thuộc vào cấu thành của từng cơ sở đào tạo.   

Chất lượng hoạt động của hệ thống đào tạo thể hiện ở chất 
lượng dịch vụ đào tạo mà họ cung cấp cho người học.   
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Quy mô và chất lượng hoạt động của hệ thống đào tạo nguồn 
nhân lực ngành bưu chính sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đào tạo 
nguồn nhân lực ngành bưu chính của địa phương.  

1.3.4. Nhận thức và quan tâm của các tổ chức hoạt động 
trong ngành bưu chính 

Thứ nhất, các tổ chức quản lý và doanh nghiệp trong quá trình 
phát triển đã hình thành nên nhu cầu về số lượng cũng như chất 
lượng nhân lực đối với các cơ sở đào tạo.   

Thứ hai, chính các tổ chức quản lý và các doanh nghiệp kinh 
doanh bưu chính cũng chính là những người tham gia trực tiếp vào 
quá trình đào tạo.   

Thứ ba, khi các tổ chức quản lý, doanh nghiệp quan tâm và chú ý 
sử dụng nhân lực hợp lý bằng các chế độ đãi ngộ thích đáng cả về vật 
chất và tinh thần sẽ tác động lớn đến hệ thống đào tạo nguồn nhân lực.   

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN  
NHÂN LỰC NGÀNH BƯU CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH BƯU CHÍNH TỈNH 
BÌNH ĐỊNH 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh Bình Định 

a. Điều kiện tự nhiên 
b. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định 
2.1.2. Tình hình phát triển ngành bưu chính tỉnh Bình Định 
a. Phát triển mạng lưới, dịch vụ, thị trường và kết quả hoạt 

động của ngành bưu chính 
Về mạng lưới dịch vụ bưu chính: Tỷ lệ báo công ích phát trong 
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ngày; Tần suất thu gom thư ; Mạng vận chuyển; Thời gian mở cửa  
Về thị trường Bưu chính 
Do điều kiện tự nhiên và xã hội nên các dịch vụ bưu chính 

kinh doanh đều tập trung ở thành phố Qui Nhơn. Nhu cầu về dịch vụ 
bưu phẩm bưu kiện, vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh...ở thị 
trường thành phố Qui Nhơn lớn hơn rất nhiều so với các huyện.   

Về sản phẩm, dịch vụ 
Tính đến ngày 31/12/2012, các doanh nghiệp bưu chính trong 

tỉnh đã triển khai 50 dịch vụ, đạt tỷ lệ 84,74  
Về sản lượng, doanh thu 
Các sản phẩm chủ yếu của ngành bưu chính có xu hướng thay 

đổi khác nhau, cụ thể: Bưu kiện là sản phẩm có tốc độ tăng trưởng 
cao nhất bình quân là 31,30%, còn các sản phẩm bưu phẩm, thư và 
điện chuyển tiền, báo chí phát hành có xu hướng ổn định hoặc giảm.   

b. Chính sách phát triển ngành bưu chính của tỉnh Bình Định 
Trong những năm qua tỉnh Bình Định đã quan tâm và hỗ trợ 

cho việc phát triển ngành bưu chính, nhất là bưu chính công ích 
nhằm nhằm rút ngắn khoảng cách về mức hưởng thụ các dịch vụ bưu 
chính phổ cập giữa các vùng trong tỉnh.   
2.2. NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BƯU CHÍNH TỈNH BÌNH 
ĐỊNH 

2.2.1 Nguồn nhân lực tỉnh Bình Định 
Lao động làm việc trong nền kinh tế của tỉnh Bình Định tăng 

liên tục với tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2010 – 2012 là 1,86%. 
Số lao động được tạo việc làm hàng năm khoảng 24.000 người. Tỷ lệ 
thất nghiệp khu vực thành thị trung bình là 3,33%, khu vực nông 
thông là 1,41%. Tỷ lệ lao động làm việc ngành nông nghiệp là khá 
cao chiếm 57%. 
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Về chất lượng nguồn nhân lực, Bình Định có tỷ lệ người trên 
15 tuổi biết đọc, biết viết là 95,76% là khá cao, rất thuận lợi cho việc 
thực hiện các chương trình đào tạo. Nhưng tỷ lệ lao động qua đào tạo 
chỉ có 12,58% trong đó khu vực thành thị là 23,61% khá thấp so với 
mặt bằng chung của cả nước cũng như các tỉnh trong khu vực.   

2.2.2. Nguồn nhân lực ngành bưu chính tỉnh Bình Định 
a. Tình hình chung 
Trên địa bàn toàn tỉnh năm 2012 có 26 lao động làm việc trong 

các tổ chức quản lý nhà nước về bưu chính và 628 lao động làm việc 
trong các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính. Trong đó lao động 
gián tiếp là 104 người chiếm tỷ lệ 15,90%, lao động trực tiếp là 550 
người chiếm 84,10% so với tổng số lao động. 

b. Đối với nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lý nhà 
nước về bưu chính 

- Về trình độ lý luận chính trị, toàn tỉnh có 12 trên tổng số 26 
cán bộ quản lý lĩnh vực bưu chính có trình độ lý luận được đào tạo, 
trong đó cao cấp chính trị là 03 người, chiếm 25,00% số người được 
đào tạo và 11,54% so với tổng số lao động trong cơ quan quản lý bưu 
chính, trình độ trung cấp là 01 người, với tỷ lệ tương ứng là 8,33% 
và 3,85% và trình độ sơ cấp là 08 người với tỷ lệ tương ứng là 
66,67% và 53,84%. 

- Về trình độ chuyên môn: trong tổng số cán bộ quản lý, các 
cán bộ qua đào tạo chuyên ngành bưu chính viễn thông chỉ có 2 
người chiếm 7,69%, chiếm một tỷ lệ khá kiêm tốn so với tổng số cán 
bộ quản lý bưu chính.   

- Về chương trình quản lý nhà nước: Trong tổng số cán bộ 
quản lý các cấp về bưu chính mới chỉ có 7 người chiếm 26,92% đã 
được đào tạo bồi dưỡng về chương trình quản lý nhà nước; trong đó 
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1 người có trình độ đại học, 2 người trình độ chuyên viên chính và 4 
người có trình độ chuyên viên.   

- Về độ tuổi: Đội ngũ cán bộ quản lý bưu chính có độ tuổi 
trung bình khá trẻ khoảng 35 tuổi, trong đó số cán bộ quản lý dưới 
30 tuổi là 10 người chiếm 41,67%, từ 31tuổi đến 50 tuổi là 11 người 
chiếm 45,83%, trên 50 tuổi là 3 người chiếm 12,50%.   

c. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính 
Về số lượng lao động: đến hết năm 2012 các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực bưu chính có tổng số lao động đến năm 
2012 là 628 người. Tổng số lao động của các doanh nghiệp kinh 
doanh bưu chính có xu hướng giảm trong những năm gần đây.   

Về chất lượng nguồn nhân lực ngành bưu chính phân theo các 
tiêu chí cụ thể như sau: 

- Theo trình độ đào tạo: Số lao động đã qua đào tạo chuyên ngành 
bưu chính viễn thông là 218 người chiếm 34,71% tổng số lao động và 
62,11% tổng số lao động qua đào tạo, trong đó trình độ đào tạo đại học, 
cao đẳng là 27 người, tỷ lệ lần lượt là 4,30% và 7,69%, trình độ trung 
cấp là 99 người, tỷ lệ lần lượt là 15,76% và 28,21%, trình độ công nhân 
nghề là 92 người, tỷ lệ lần lượt là 14,65% và 26,21%.   

- Tính theo độ tuổi, giới tính: Số lao động nữ là 362 người 
chiếm tỷ trọng 57,64% cao hơn so với tỷ trọng lao động năm là 
15,28%, cơ cấu này phù hợp với đặc thù của ngành. 

- Về cơ cấu lao động theo độ tuổi: lao động có độ tuổi từ 30 
đến dưới 40 là 294 người, chiếm tỷ trọng cao nhất là 46,82%, lần 
lượt đến các độ tuổi từ 40 – <50, dưới 30 và trên 50 tuổi với tỷ lệ lần 
lượt là 29,94%, 15,76% và 7,48%. Đây là điểm thuận lợi cho công 
tác đào tạo mà các doan nghiệp bưu chính cần tận dụng để tổ chức 
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thực hiện công tác đào tạo nhằm tăng cường chất lượng nguồn nhân 
lực vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài. 

2.2.3. Mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của nguồn nhân 
lực ngành bưu chính 

Đối với nguồn nhân lực quản lý nhà nước về bưu chính trong 
các cơ quan hành chính đang thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên 
môn. Số lượng cán bộ công chức quản lý bưu chính trong các cơ 
quan còn ít.  

Đối với nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp bưu chính hiện 
nay, số lao động chưa qua đào tạo vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn 44,11% so 
với tổng số lao động;  tỷ lệ lao động được đào tạo quan chuyên ngành 
bưu chính viễn thông còn thấp chỉ chiếm 34,71% tổng số lao động, số 
còn lại là được đào tạo ở các chuyên ngành khác. Số lượng và tỷ lệ lao 
động có trình độ cao còn rất thấp. Do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến chất 
lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm bưu chính ở tỉnh Bình Định. 
2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN 
LỰC CHO NGÀNH BƯU CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.3.1. Thực trạng về xác định mục tiêu đào tạo 
Đối với cơ quan quản lý nhà nước 
− Đào tạo nguồn nhân lực hiện có nhằm điều chỉnh cơ cấu 

nguồn nhân lực ngành bưu chính cho phù hợp với định hướng không 
tăng lao động mà nâng cao năng suất.  

− Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương có 
trình độ chuyên môn cao; nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, 
các kiến thức mới về bưu chính. 

− Đảm bảo nguồn nhân lực bưu chính đến năm 2020 đối với 
cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh có trình độ cao đẳng, đại học trở lên 
là 97%, trình độ khác là 3%; đối với các loại hình doanh nghiệp bưu 
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chính có trình độ đại học và cao đẳng trở lên là 18%, trình độ trung 
cấp, sơ cấp, công nhân là 82%. 

Như vậy, việc xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực 
ngành bưu chính của cơ quan nhà nước đã thực hiện một cách cơ 
bản, dựa trên các căn cứ phù hợp.  

Đối với các doanh nghiệp bưu chính 
Phòng Tổ chức nhân sự được giao là đơn vị chủ trì trong việc 

xác định mục tiêu đào tạo của đơn vị. Mục tiêu hàng năm đào tạo, bồi 
dưỡng cho khoảng 70% số lượng lao động của đơn vị, cụ thể như sau: 

− Nâng cao trình độ, năng lực quản lý, quản trị nguồn lực tại 
doanh nghiệp. 

− Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân lao động ở các 
bộ phận trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh  

− Cập nhật các kỹ năng, kiến thức cơ bản cho nhân viên trong 
việc triển khai thực hiện phát triển các dịch vụ mới hoặc thay đổi quy 
trình nghiệp vụ của các dịch vụ hiện có  

2.3.2. Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo 
Hiện nay việc xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành 

bưu chính ở tỉnh Bình Định đang được thực hiện một cách khá đơn 
giản với mức độ kiểm soát thấp và còn bất cập.   

Đối với cơ quan quản lý nhà nước 
Hiện tại việc xác định nhu cầu đào tạo của các cơ quan quản lý 

bưu chính ở tỉnh Bình Định chỉ xác định bằng hình thức gián tiếp và 
mang nặng tính hành chính. Hằng năm nhu cầu đào tạo của các tổ 
chức, doanh nghiệp bưu chính sẽ được tổng hợp thông tin báo cáo nhu 
cầu của các tổ chức, doanh nghiệp bưu chính.  

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp 
Phòng Nhân sự chủ yếu căn cứ vào 2 nguồn chính là: báo cáo 
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hàng năm của các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc và kế 
hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thông thường, các doanh nghiệp tiến hành phân chia người 
lao động thành 2 nhóm đối tượng khi xác định nhu cầu đào tạo: lao 
động gián tiếp, lao động trực tiếp  

Tuy nhiên việc xác định nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp 
phụ thuộc nhiều vào ý muốn chủ quan của lãnh đạo doanh nghiệp hoặc 
phòng Nhân sự mà không xuất phát từ thực tiễn của doanh nghiệp.   

2.3.3. Thực trạng lập kế hoạch đào tạo 
a. Chương trình đào tạo 
Những năm gần đây các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực bưu chính đã lựa chọn nhiều các chương trình đào tạo 
nguồn nhân lực khác nhau như: cán bộ dự nguồn trong quy hoạch 
với bậc đào tạo cao học, đại học chuyên ngành kinh tế và quản trị 
kinh doanh bưu chính viễn thông; …   

b. Lựa chọn phương pháp đào tạo 
− Phương pháp “Đào tạo theo kiểu kèm cặp, chỉ dẫn công 

việc“, được tất cả các đơn vị áp dụng, vì gần như không đòi hỏi chi 
phí và đạt được hiệu quả.  

− Đào tạo ngoài công việc: chủ yếu là tổ chức đào tạo ngắn 
ngày cho các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và hội thảo chuyên đề.  

c. Lựa chọn đối tượng đào tạo 
Việc lựa chọn đối tượng đào tạo thường được phân loại theo 

nhóm lao động là đội ngũ quản lý, đội ngũ nhân viên và người lao 
động trực tiếp sản xuất.  

d. Kinh phí đào tạo 
Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính của tỉnh 

được đầu tư bởi nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa: 
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Nguồn vốn ngân sách 
- Nguồn ngân sách phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh và 

nhà nước.  
- Nguồn ngân sách của các chương trình mục tiêu hàng năm 

của Nhà nước  
Nguồn vốn từ xã hội hóa giáo dục và đào tạo nghề 
- Nguồn vốn từ các dự án giáo dục hoặc đào tạo nghề của các 

dự án viện trợ, các khoản tài trợ, ... 
- Nguồn vốn huy động từ xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân 

và người học. 
2.3.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo 
Qua tìm hiểu thực trạng về tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo 

tại các doanh nghiệp cho thấy việc tổ chức các khóa đào tạo đã được 
thực hiện tương đối đầy đủ so với kế hoạch đã đề ra. 

Bảng 2.13. Tình hình tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng  
2009 - 2012 

(Đơn vị tính: khóa học) 

Chỉ tiêu Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Đào tạo nâng cao trình độ, lý luận 
chính trị 3 3 3 2 
Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, bậc thợ 19 18 10 13 

Tổng cộng 22 21 13 15 
(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Bình Định các năm 2009 - 2012) 
Hàng năm các đơn vị đều duy trì việc tổ chức các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chính trí và kỹ 
năng, nghiệp vụ cho lực lượng lao động tại đơn vị, trong đó chủ yếu 
là các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, bậc thợ chiếm khoảng 
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85% tổng số các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại các đơn vị. 
 
2.3.5. Đánh giá kết quả đào tạo 
Hiện nay, việc đánh giá kết quả đào tạo của ngành bưu chính 

được thực hiện theo các phương pháp và hình thức khác nhau. 
Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, việc đánh giá kết quả 

đào tạo do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện. Tuy nhiên việc 
đánh giá vẫn chưa thực sự sát với với mục tiêu phục vụ cho công tác 
đánh giá đào tạo mà mang tính chất báo cáo nhiều hơn.  

Đối với các doanh nghiệp bưu chính: giao cho phòng Tổ chức 
nhân sự đơn vị chủ trì thực hiện. Phương pháp đánh giá theo kết quả 
kiểm tra đầu ra của khóa đào tạo thường được các đơn vị sử dụng 
nhiều nhất. 

Bảng 2.14. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng theo kiểm tra khóa học 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Số lượt người được đào tạo người 367 470 176 796 
Tỷ lệ đạt yêu cầu % 98,92 99,60 98,86 99,64 
Tỷ lệ đạt giỏi % 7,00 8,53 12,10 6,56 

Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Bình Định các năm 2009 - 2012) 

Như vậy, theo đánh giá kết quả đầu ra thì số người đạt tỷ lệ rất 
cao thường chiếm đến hơn 99% so với tổng số người được đào tạo, 
trong đó tỷ lệ đạt giỏi đạt khoảng 9%. 

Ngoài phương pháp đánh giá kết quả đào tạo theo kết quả 
kiểm tra đầu ra thì phòng Tổ chức nhân sự cũng đã phối hợp với các 
phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc là những nơi sử dụng 
người lao động sau đào tạo để tiến hành đánh giá kết quả đào tạo sau 
đào tạo.  
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Việc đánh giá kết quả đào vẫn còn nhiều bất cập: 
− Việc đánh giá kết quả đào tạo của các đơn vị chủ yếu là chỉ 

dừng lại ở giai đoạn nhận thức. Đánh giá kết quả ngay sau khóa học 
không được thường xuyên, không được xây dựng theo trình tự và 
không có các tiêu chí rõ ràng. 

− Việc đánh giá ở giai đoạn vận dụng đã được thực hiện tuy 
nhiên chủ yếu đánh giá theo định tính, chủ quan của lãnh đạo đơn vị 
sử dụng lao động sau đào tạo. 

− Việc đánh giá định lượng để xác định hiệu quả tài chính của 
chương trình đào tạo chưa được thực hiện ở tất cả các đơn vị.   
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN 
NHÂN LỰC BƯU CHÍNH CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.4.1. Những kết quả đạt được 
− Thông qua đào tạo đã giải quyết cơ bản được yêu cầu về 

phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. 
− Nội dung đào tạo đã có gắn liền với mục tiêu, yêu cầu của 

hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành, tổ chức. 
− Thực hiện được mục tiêu tái cấu trúc lại bộ máy nguồn 

nhân lực phục vụ hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh, tăng 
năng suất lao động. 

− Người lao động đã vận dụng được kiến thức, kỹ năng đã học 
vào thực tế công việc.  

− Đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng nâng cao trình độ của 
người lao động, qua đó tạo được động lực và sự gắn bó của nhân 
viên đối với tổ chức. 

2.4.2. Những hạn chế cần khắc phục 
− Chiến lược đào tạo, phát triển của ngành bưu chính chưa 

được xây dựng đầy đủ về nội dung, kế hoạch, lộ trình và các giải 
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pháp thực hiện. Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo còn hạn chế, 
mang nặng tính chủ quan của nhà quản lý.  

− Việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo còn chưa 
được thiết kế một cách có hệ thống, chưa định hướng rõ mục tiêu   

− Việc lựa chọn các đối tượng đào tạo chủ yếu là theo công 
việc phát sinh thì các đối tượng có liên quan được xem xét cử đi đào 
tạo, bồi dưỡng chứ chưa thực hiện đánh giá, phân tích một cách khoa 
học về việc thực hiện công việc, trình độ, khả năng và nguyện vọng 
của nhân viên  

− Công tác đánh giá chương trình và kết quả đào tạo chủ yếu 
mang tính hình thức, chưa có hệ thống tiêu thức để đánh giá, việc kiểm 
tra sau đào tạo còn sơ sài và chủ yếu bằng phương pháp định tính  

− Chưa phát huy hết nguồn lực tài chính của tỉnh, tổ chức và 
doanh nghiệp để tổ chức đào tạo đạt hiệu quả cao hơn.   
 

CHƯƠNG 3 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC  
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BƯU CHÍNH  

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 
NGÀNH BƯU CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 

3.1.1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành bưu 
chính Việt Nam 

3.1.2. Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
ngành bưu chính tỉnh Bình Định 

a. Định hướng phát triển bưu chính của tỉnh Bình Định 
b. Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành 

bưu chính tỉnh Bình Định 
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3.2. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM KHI XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 
3.2.1. Đào tạo nguồn nhân lực phải phục vụ cho mục tiêu 

của ngành, tổ chức và người lao động 
− Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của tổ chức và là nguồn 

lực quyết định sự phát triển bền vững của tổ chức. 
− Phải nhận thức một cách sâu sắc về vai trò, ý nghĩa và tầm 

quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức. 
− Xây dựng môi trường học tập trong tổ chức, mỗi đơn vị là 

một tổ chức học tập. 
− Công tác đào tạo, trước hết phải gắn liền với mục tiêu phát 

triển của tổ chức. 
3.2.2. Đào tạo nguồn nhân lực phải nâng cao hiệu quả công 

việc 
− Xác định đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực là đầu tư có 

hiệu quả nhất.  
− Đào tạo nguồn nhân lực phải gắn liền với nâng cao được 

năng suất và chất lượng công việc. 
3.2.3. Nâng cao hiệu quả của quá trình đào tạo nguồn nhân lực 
− Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn 

nhau giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. 
− Tăng cường xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực,  
− Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng năm 

của tổ chức phải được quan tâm xây dựng và là một bộ phận không 
thể thiếu của kế hoạch tổng thể chung   

− Đa dạng hóa các phương pháp đào tạo, đồng thời phải dựa 
vào điều kiện đặc thù của doanh nghiệp  

− Quá trình đào tạo phải được tổ chức một cách khoa học, đúng 
trình tự, nội dung và phải được đánh giá, rút kinh nghiệm sau đào tạo.  
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3.3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN 
LỰC NGÀNH BƯU CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 

3.3.1. Xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực ngành bưu chính 

a. Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực ngành bưu chính 

− Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình 
Định; quy hoạch phát triển ngành bưu chính đến năm 2020 của tỉnh 
Bình Định. 

− Xác định quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược, mục 
tiêu cụ thể, lộ trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực   

− Nghiên cứu dự báo về phát triển nguồn nhân lực của ngành   
− Xây dựng hệ thống các giải pháp khả thi   
− Xây dựng các chương trình, kế hoạch, lộ trình hành động cụ thể   
b. Tăng cường các chính sách trong và sau đào tạo. 
− Hoàn thiện các chính sách động viên người lao động trong 

quá trình tham gia đào tạo. 
− Hoàn thiện chính sách sử dụng đối với các trường hợp sau đào 

tạo  
3.3.2. Kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ phụ trách công 

tác đào tạo 
a. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công 

tác đào tạo các cấp 
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, 

chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một 
giải pháp trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo 
nguồn nhân lực bưu chỉnh của tỉnh. 
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b. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp 
Tỉnh Bình Định cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, 

các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng xã 
hội học tập 

Các tổ chức, doanh nghiệp bưu chính cũng phải thành lập các 
Ban chỉ đạo đào tạo tại tổ chức, đơn vị mình để quản lý và triển khai 
hoạt động học tập tại đơn vị mình.   

3.3.3. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo 
Đối với cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính cần phải giải 

quyết việc xác định nhu cầu đào tạo theo hướng sau: 
- Phải thay đổi việc giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan quản 

lý nhà nước và các doanh nghiệp.  
- Phải tiến hành điều tra cơ bản các hoạt động, ngành nghề 

kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính trên địa bàn  
- Tổ chức và kiểm soát nghiêm túc các chế độ báo cáo thống kê  
- Tổng hợp thông tin định kỳ để hình thành nhu cầu thực tế 

nguồn nhân lực kể cả về số lượng và chất lượng của thị trường cung 
cấp và điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp. 

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính: cần thực hiện 
việc đánh giá nhu cầu đào tạo theo các bước như sau: 

- Bước 1. Phân tích doanh nghiệp để xác định nhu cầu đào tạo 
- Bước 2. Tiến hành phân tích công việc nhằm xác định nhu 

cầu đào tạo 
- Bước 3. Đánh giá quá trình thực hiện công việc theo các loại 

lao động để xác định chính xác nhu cầu đào tạo 
3.3.4. Lựa chọn và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo 
− Lựa chọn, tham khảo chương trình đào tạo của các trường 

có uy tín, có chất lượng cao ở trong nước đã được thực tế kiểm 
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chứng qua nhiều năm đào tạo, từ đó chọn lọc, tổng hợp thành một 
chương trình tốt nhất. 

- Thông qua sự tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế 
về bưu chính, về chuyển phát, tham gia các chương trình hành động 
của Liên minh Bưu chính thế giới UPU và Liên minh Bưu chính khu 
vực.  

- Thông qua quá trình chuyển giao công nghệ khi áp dụng 
các công nghệ hiện đại trong sản xuất, có thể được đào tạo và tiếp 
thu thêm các chương trình đào tạo mới bởi các chuyên gia nước 
ngoài qua hợp đồng chuyển giao. 

- Liên tục cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo để đáp ứng 
với sự thay đổi ngày càng nhanh chóng về nhu cầu nguồn nhân lực 
ngành bưu chính ở từng giai đoạn khác nhau.   

3.3.5. Hoàn thiện công tác đánh giá đào tạo 
Tăng cường thu thập thông tin về kết quả đào tạo với tất cả đối 

tượng liên quan. 
Tăng cường công tác đánh giá kết quả sau đào tạo 
3.3.6. Đẩy mạnh liên kết đào tạo 
- Liên kết với các trung tâm đào tạo về đội ngũ giảng viên.  
- Liên kết đào tạo theo mô hình kết hợp giữa chương trình 

và đội ngũ giảng viên của các trung tâm đào tạo và cơ sở vật chất, 
tuyển sinh, quản lý do các cơ sở đào tạo trong tỉnh thực hiện.   

- Liên kết với các doanh nghiệp  
3.3.7. Tăng cường công tác xã hội hóa hoạt động đào tạo 
Nguồn vốn ngân sách: 
- Sử dụng nguồn ngân sách phát triển sự nghiệp giáo dục của 

tỉnh và nhà nước. 
- Nguồn ngân sách của các chương trình mục tiêu hàng năm 
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của Nhà nước, Bộ Truyền thông và Thông tin, của tỉnh  
Nguồn vốn từ xã hội hóa giáo dục và đào tạo nghề 
- Nguồn vốn từ các dự án giáo dục hoặc đào tạo nghề của 

các dự án viện trợ, các khoản tài trợ, các dự án phát triển cộng đồng 
của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ… 

- Nguồn vốn huy động từ xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân 
và người học. 

Tỉnh cần có những chính sách khuyến khích hỗ trợ để các 
doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động đào tạo nghề.  

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp trong điều kiện nguồn kinh 
phí dành cho hoạt động đào tạo còn hạn chế, cần có những giải pháp 
hỗ trợ, khuyến khích nhân viên có nhu cầu, nguyện vọng được đi học 
để nâng cao trình độ theo định hướng của doanh nghiệp.  

3.3.8. Các giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi cho 
hoạt động đào tạo. 

a. Nâng cao nhận thức cho nhân viên về trách nhiệm và 
quyền lợi trong việc nâng cao năng lực. 

Cần nâng cao nhận thức của nhân viên, làm cho nhân viên tự 
thấy được nhu cầu đào tạo phát triển của bản thân. Thực hiện một số 
biện pháp như sau: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho nhân 
viên; Xác định rõ nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho 
nhân viên; Sử dụng tiền lương, tiền công như một công cụ cơ bản để 
kích thích vật chất cho người lao động; Sử dụng hợp lý các hình thức 
khuyến khích tài chính; Sử dụng hợp lý các hình thức khuyến khích 
phi tài chính để thỏa mãn các nhu cầu tinh thần của người lao động  

b. Nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích 
của việc xây dựng xã hội học tập. 

Có rất nhiều cách để học, học từ kinh nghiệm, học từ công 
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việc, học ở nhà trường với các kiến thức khoa học. Mỗi phương pháp 
học đều có những ưu và nhược điểm riêng và do vậy học một cách 
toàn diện là sự kết hợp cân đối của nhiều phương pháp.  

Học trong thực tiễn, trong công việc rất quan trọng nhưng để đạt 
hiệu quả xã hội thì nó phải được thiết kế, tổ chức, và có phương pháp.   

c. Tăng cường tổ chức các hội thi tay nghề giỏi, kỹ năng giỏi 
Việc tổ chức hoặc tham gia các hội thi tay nghề, kỹ năng giỏi 

cũng là một hình khuyến khích, động viên đông đảo người lao động 
tham gia học tập, rèn luyện.   

KẾT LUẬN 
Bình Định là tỉnh có tiềm năng và hoạt động bưu chính khá sôi 

động hiện nay và tương lai.  
Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, 

luận văn đã hoàn thành được những nội dung cơ bản như sau: 
Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính; 
Thứ hai, luận văn đã chỉ ra những kết quả đã đạt được, cũng như 

những hạn chế, tồn tại trong công tác đào tạo nguồn nhân lực của địa 
phương, để làm cơ sở đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào 
tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính cho tỉnh Bình Định. 

Thứ ba, luận văn đã đưa ra được những định hướng và giải 
pháp cho công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính của tỉnh 
Bình Định nhằm góp phần cùng với các nhóm giải giải pháp khác 
xây dựng nguồn nhân lực có đủ chất lượng đáp ứng yêu cầu cạnh 
tranh, phát triển của ngành bưu chính cũng như thành công trong hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

Tác giả rất mong muốn nhận được những góp ý từ thầy cô và 
bạn bè, đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn. 


