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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nguồn nhân lực con người đóng vai trò vô cùng quan trọng 

trong quá trình phát triển kinh tế. Thực tế lịch sử đã cho thấy rằng 

quốc gia nào quan tâm, chăm lo cho nguồn nhân lực, sử dụng hợp lý 

và có hiệu quả thì tất yếu sẽ dẫn đến thành công. 

Đảng và nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã có nhiều 

chủ trương, giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực được thể hiện rõ thông qua các nghị quyết đại hội Đảng. Tất cả 

những điều đó đã đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ hành 

chính nói chung và cán bộ hành chính tại huyện Xamakhixay, tỉnh 

Attapue, Lào nói riêng. 

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ hành chính của huyện còn bộc lộ 

những hạn chế, khó khăn do trình độ, năng lực và kinh nghiệm công 

tác không đồng đều. Việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực của địa phương, trong đó có đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính Nhà nước nói chung và 

huyện nói riêng là vấn đề vô cùng cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và 

thực tiễn cấp bách. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Phát triển nguồn 

nhân lực hành chính huyện Xamakhixay, tỉnh Attapeu, Nước cộng 

hòa dân chủ nhân dân  Lào” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  của đề tài 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực 

hành chính.  

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

huyện Xamakhixay, tỉnh Attapeu, Lào trong thời gian qua. 

 - Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân hành chính 

huyện Xamakhixay, tỉnh Attapeu, Lào trong thời gian đến.  
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề lý luận và thực 

tiễn liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực của các tổ chức, 

đơn vị hành chính. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Nội dung: Nghiên cứu nội dung phát triển nguồn nhân lực 

trong các cơ quan hành chính huyện Xamakhixay, tỉnh Attapeu, Lào. 

- Về không gian: Đề tài nghiên cứu các nội dung trên huyện 

Xamakhixay, tỉnh Attapeu, Lào. 

- Về thời gian: Các giải pháp được đề xuất trong luận văn có ý 

nghĩa trong những năm tới.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp sau:  

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

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

- Các phương pháp khác...  

5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham 

khảo, luận văn gồm 3 chương như sau:  

Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nguồn 

nhân lực hành chính. 

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

huyện Xamakhixay, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào 

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

huyện Xamakhixay, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN                                                            

NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH 
 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH VÀ 

PHÁTTRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Nhân lực: là toàn bộ các khả năng về thể lực và trí lực của 

con người, nó phản ánh khả năng lao động của con người và là điều 

kiện tiên quyết của mọi quá trình lao động sản xuất của xã hội. 

b. Nguồn nhân lực: là tổng thể những tiềm năng của con 

người, đặc biệt là tiềm năng lao động: nó gồmg có thể lực, trí lực và 

nhân cách của con người nhằm đáp ứng yêu cầu của một tổ chức  

hoặc một cơ cấu kinh tế - xã hội nhất định. 

c. Nguồn nhân lực hành chính: là tổng thể các tiềm năng lao 

động (thể lực, trí lực và nhân cách) của những con người làm việc 

trong cơ quan hành chính nhà nước. 

d. Phát triển nguồn nhân lực: là tổng thể các hình thức, 

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

chất lượng của NNL, nhằm đáp ứng đòi hỏi về NNL cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn phát triển, đồng thời đảm bảo sự 

phát triển của mỗi cá nhân. 

e. Phát triển NNL hành chính: là tổng thể các phương pháp, 

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

lượng nguồn nhân lực này đáp ứng yêu cầu đòi hỏi về nguồn nhân 

lực nhằm đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong 

từng giai đoạn phát triển. 

1.1.2. Đặc điểm NNL hành chính 

- Là chủ thể của nền công vụ, là những người thực thi công vụ 
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- Là những người cung ứng dịch vụ công 

- Là một đội ngũ chuyên nghiệp 

- Được Nhà nước tuyển dụng và đảm bảo lợi ích khi thực thi 

công vụ 

1.1.3. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực hành chính 

- Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Đảm 

bảo tính ổn định, năng động và tạo được lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. 

- Tạo ra tính chuyên nghiệp cho người lao động. Giúp NLĐ có 

thêm cơ hội nâng cao đời sống vật chất và tình thần. 

- Góp phần giúp thực hiện các mục tiêu kinh tế, chính trị và xã 

hội hiệu quả ngày càng cao và phát triển bền vững. 

1.2. NỘI DUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH 

CHÍNH 

1.2.1. Xác định cơ cấu nguồn nhân lực 

Các tiêu chí đánh giá cơ cấu nguồn nhân lực: 

-  Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- Cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề đào tạo. 

- Cơ cấu nguồn nhân lực theo đơn vị, tổ chức. 

- Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi, giới tính. 

1.2.2. Phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nguồn 

nhân lực 

Phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là nâng cao kiến 

thức cho một chuyên ngành, một nghề nghiệp nhất định. Nâng cao 

kiến thức thông qua hoạt động giáo dục và đào tạo là chủ yếu.  

Các tiêu chí đánh giá năng lực trình độ công chức hành 

chính nhà nước: 

- Tiêu chí về trình độ văn hóa. 

- Tiêu chí về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tiêu chí về kỹ năng nghề nghiệp. 
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- Tiêu chí về kinh nghiệm công tác.  

- Tiêu chí về sức khỏe. 

1.2.3. Phát triển trình độ kỹ năngcủa nguồn nhân lực 

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

thao tác, động tác, nghiệp vụ trong quá trình hình thành một công 

việc cụ thể nào đó. 

Các tiêu chí đánh giá kỹ năng của nguồn nhân lực:  

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý hành chính.  

- Kỹ năng sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin. 

1.2.4. Phát triển trình độ nhận thức của nguồn nhân lực  

- Nâng cao nhận thức là quá trình làm tăng mức độ sự hiểu biết 

về trách nhiệm, nhiệm vụ  của người lao động đối với tổ chức, tính tự 

giác, tính kỷ luật, thái độ, tác phong lao động, tinh thần trách nhiệm, 

tính thích ứng,… 

- Các tiêu chí đánh giá nhận thức của NNL: 

+ Ý thức tuân thủ kỷ luật lao động, tác phong, lề lối làm việc. 

+ Tinh thần, trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 

+ Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.  

1.2.5. Nâng cao động lực thúc đẩy 

- Động lực như một dạng năng lượng thúc đẩy con người hành 

động.  

- Động lực là việc thúc đẩy, kích thích người lao động làm việc 

và công hiến. 

- Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực là làm cho người 

lao động hăng say làm việc, nâng cao hiệu quả công việc. 

a. Công tác tiền lương và phúc lợi 

b. Các yếu tố tinh thần 

c. Cải thiện điều kiện làm việc 

d. Sự thăng tiến hợp lý 
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NNL 

HÀNH CHÍNH 

1.3.1. Các nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên 

Điều kiện tự nhiên của mỗi địa phương là điều kiện cần để cho 

địa phương đó phát triển kinh tế - xã hội. Đó là các yếu tố tự nhiên 

như vị trí địa lý, quy mô diện tích đất đai, trữ lượng tài nguyên 

khoáng sản của một vùng kinh tế hay một quốc gia nếu thuận lợi sẽ 

tạo điều kiện phát triển kinh tế, từ đó dẫn đến phát triển NNL một 

cách dễ dàng, ngược lại là sẽ gặp nhiều khó khăn. 

1.3.2. Các nhân tố thuộc điều kiện xã hội 

a. Các nhân tố kinh tế, chính trị 

b. Các nhân tố văn hóa xã hội 

c. Hệ thống chính sách 

1.3.3. Các nhân tố thuộc về điều kiện kinh tế 

- Nền kinh tế phát triển nhanh chóng đòi hỏi nguồn nhân lực tri 

thức phải phát triển theo để giúp tổ chức tồn tại và phát triển. 

- Cơ cấu kinh tế là sự phản ánh số lượng, vị trí,tỷ trọng các khu 

vực,các ngành, lĩnh vực, bộ phận cấu thành nền kinh tế.  

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

- Cơ sở hạ tầng xã hội là các điều kiện về giáo dục, y tế, văn 

hóa, thể thao... nếu đồng bộ, quy mô phù hợp sẽ thích hợp cho sự 

phát triển. 

1.3.4. Các nhân tố thuộc về tổ chức 

- Mục tiêu của tổ chức. 

- Môi trường là việc và tính chất công việc. 

- Chính sách sử dụng con người. 

1.3.5. Các nhân tố thuộc về bản thân người lao động 

- Quyết địng gắn bó lâu dài với nghề nghiệp. 

- Kỳ vọng của người lao động về lương và lợi ích. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH 

CHÍNH HUYỆN XAMAKHIXAY, TỈNH ATTAPEU, NƯỚC 

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘIHUYỆN  

XAMAKHIXAY ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC 

2.1.1. Đặc điểm về tự nhiên 

- Xamakhixay là một huyện trong tỉnh Attapeu, có diện tích 

508.14ha. Phía Bắc giáp với huyện Lamam, tỉnh Sekong; Phía Nam 

giáp với huyện Xanamxay và huyện PhuVong, tỉnh Attapeu; Phía 

Đông giáp với huyện Saysettha; Phía Tây giáp với huyện Paksong, 

tỉnh Champasak. 

- Huyện Xamakhixay có con đường nối liền huyện Lamam, 

tỉnh SeKong và huyện Xaysettha tỉnh Attapeu qua nước cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khiến cho nhân dân thuận lợi cho việc giao 

lưu với các huyện và các nước láng giềng.  

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

a. Dân số, mật độ dân số  

Huyện Xamakhixay có dân số năm 2015-2016 là 37,353 người 

trong đó nữ có 18.570 người, chiếm tỷ lệ 49,71 %. Mật độ dân số 

bình quân là 76người/km2.  

Năm 2015 dân số và mật độ dân số của từng xã (bản, làng), thị 

trấn có sự biến động. Năm 2015, toàn huyện có diện tịch tự nhiên 

429,28km2 với dân số là 37.353 người và mật độ dân số trung bình là 

76 người/km2, trong đó đơn vị xã (bản) Meun Hoa Meuang có diện 

tích tự nhiên 90,19 km2 lớn nhất so với các xã còn lại trọng huyện với 

dân số cũng đông nhất với 2.480 người, tuy nhiên mật độ dân số 
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không cao chỉ là 28 người/km2. 

b. Dân số phân chia theo dân tộc 

Xamakhixay gồm có 06 dân tộc lớn và một số bộ tộc nhỏkhác 

nhau như sau: Dân tộc Lào (Kinh trong Việt Nam) với số lượng dân 

số là 21.050 người (nữ 10.506 người) chiếm tỷ lệ 56,35%, dân tộc 

Oiy với số lượng dân số là10.710 người (nữ 5.345 người) chiếm tỷ lệ 

28,67%, dân tộc Brao với số lượng dân số là 1.959 người (nữ 977 

người) chiếm tỷ lệ 5,24% của dân số toàn huyện, dân tộc Trieng với 

số lượng dân số là 1.773 người (nữ 883 người), chiếm tỷ lệ 4,75%, 

dân tộc Ya Hon với số lượng dân số là 895 người (nữ 446 người), 

chiếm tỷ lệ 2,40%, dân tộc Ha Rack với số lượng dân số là 719 người 

(nữ 358 người), chiếm tỷlệ 1,92%. 

c. Dân số phân chia theo độ tuổi 

Hiện tại huyện Xamakhixay có dân số năm 2015 là 35,901 người 

trong đó nữ 17,929 người. Dân số toàn tỉnh là nữ tính có tỷ lệ bé hơn 

nam tính, điều đó chúng ta quan sát từ tỷ lệ giới tính của dân số tại hiện 

có100,5%, có nghĩa là số lượng nam trung bình là 100-101 người/100 

nữ. Đặc biệt là số lượng dân số từ độ tuổi 25-29 tuổi và nhóm độ tuổi từ 

35-64 tuổi là số lượng nam tính nhiều hơn nữ. 

2.1.3. Đặc điểm về kinh tế 

a. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

- Tổng giá trị sản xuất của huyện Xamakhixay trong suất thời 

gian 3 năm qua đã tăng lên khá đáng kể. Đến 2015, tổng giá trị sản 

xuất đạt 236,89 tỷ kíp tương đương 639,60 tỷ đồng. Trong đó, ngành 

Công thương và Nông lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất. Còn lại là 

ngành dịch vụ đang từng bước có tỷ lệ tăng dần qua từng năm như: từ 

năm 2013 có tỷ lệ 21.2% đã tăng lên thành 21.8% vào năm 2014 và 

21.9% năm 2015. 

-Sự tăng trưởng liên tục, có nghĩa là huyện Xamakhixay đã 
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từng bước trở thành một huyện trung tâm lĩnh vực thương mại, dịch 

vụ; thể hiện qua các lĩnh vực sau: 

+ Ngành Nông Lâm Nghiệp: Đạt GTGT bình quân 90,70 

tỷkíp/1năm, chiếm tỷ lệ 38,31%. 

+ Ngành Công thương: Đạt GTGT bình quân 94,75 

tỷkíp/1năm, chiếm tỷ lệ 40,01%. 

+ Ngành Dịch vụ: Đạt GTGT bình quân 51,44 tỷkíp/1năm, 

chiếm tỷ lệ 21,68%. 

b. cơ cấu kinh tế 

Tỷ trọng nông lâm nghiệp giảm, trong khi tỷ trọng công nghiệp 

và thương mại-dịch vụ có xu hướng tăng. Suất thời gian 3 năm qua, 

kinh tế vĩ mô của huyện Xamakhixay đã tường bước tăng trưởng liên 

tục, tính bình quân khoảng 18,23%/1năm. Trong đó; ngành Nông lâm 

nghiệp tăng bình quân 21,16%/1năm, ngành Công thương tăng bình 

quân 18,23%/1năm và ngành dịch vụ tăng bình quân 11,56%/1năm. 

c. Đặc điểm về cơ sở hạ tầng 

Các cơ sở hạ tầng của từng lĩnh vực đã được cải thiện, phát 

triển liên tục như: 

- Mạng lưới giao thông đường bộ: Mạng lưới giao thông đa 

dạng, đường giao thông kết nối giữa tất cả các xã, làng đã được cải 

thiện, sửa chữa, có thể đi được 2 mùa cả mùa mưa và mùa hè; đường 

tại các xa thị trấn, xã Samakhixay, xã Meun Hóa Meuang, xã Ka Yeu-

Kong Hang đã được xây dựng, nâng cấp, bến xe đã được cải thiện và 

nâng cấp. Điều tiện hơn là huyện có đường quốc gia số 13, đường 

quốc lộ 18B,1I,1J đi qua. 

d. Đặc điểm về tổ chức hành chính cấp huyện 

Đến năm 2015, toàn huyện Xamakhixay có 25 phòng, cán bộ - 

công chức của Uỷ ban nhân dân huyện gồm có 761 người, cán bộ nữ 

401 người. Trong đó, cán bộ công chức lĩnh vực kinh tế là 75 người, 
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nữ 22 người, linh vự Văn hóa - xã hội có 644 người, nữ 358 người và 

cán bộ công chức lĩnh vực Chính trị có 42 người, nữ 21 người. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH 

CHÍNH HUYỆN XAMAKHIXAY TỈNH ATTAPEU TRONG 

THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng cơ cấu nguồn nhân lực hành chính của 

huyện Xamakhixay 

a. Cơ cấu theo phòng ban công tác 

Cuối năm 2015 UBND huyện Xamakhixay có tổng số 761 

CBCC hành chính, trong đó biên chế có 605 cán bộ công chức. 

Bảng 2.8. Thực trạng cơ cấu NNL hành chính của huyện Xamakhixay 

theo phòng ban làm việc từ năm 2013-2015 

T

T 

Tên văn phòng 

thuộc huyện 

Xamakhixay 

Định 

mức 

biên 

chế 

Cán bộ công chức hiện có 

2013 2014 2015 

SL 

(ng) 

TL 

(%) 

SL 

(ng) 

TL 

(%) 

SL 

(ng) 

TL 

(%) 

1 Uỷ ban nhân dân Huyện 25 20 80 20 80 20 80 

2 
 Cơ quan Thanh tra  

Nhà Nước 
15 11 73,33 12 80 12 80 

3 Phòng Tuyên huấn 15 7 46,67 8 53,33 9 60 

4 Phòng Tổ chức 15 7 46,67 9 60 9 60 

5 
Phòng Mặt trận tổ 

Quốc Lào 
15 7 46,67 9 60 9 60 

6 Phòng Hội Phụ nữ 15 8 53,33 8 53,33 9 60 

7 Phòng Thanh niên 15 6 40 7 46,66 8 53,33 

8 Phòng Công đoàn 15 5 33,33 7 46,67 9 60 

9 
Phòng Hội cựu   

chiến binh 
15 8 53,33 8 53,33 8 53,33 

10 
Phòng Phát triển  

Nông thôn 
15 8 53,33 8 53,33 8 53,33 

11 Cơ quan Phát triển  15 13 86,67 13 86,67 13 86,67 



11 

T

T 

Tên văn phòng 

thuộc huyện 

Xamakhixay 

Định 

mức 

biên 

chế 

Cán bộ công chức hiện có 

2013 2014 2015 

SL 

(ng) 

TL 

(%) 

SL 

(ng) 

TL 

(%) 

SL 

(ng) 

TL 

(%) 

đô thị 

12 
Phòng Giáo dục 

 và thể thao 
450 423 94 426 94,66 428 95,11 

13 Phòng Y tế 50 38 76 45 90 45 90 

14 
Phòng Lao động thương 

binh và xã hội 
10 5 50 5 50 5 50 

15 
Phòng Thông tin  

văn hóa và du lịch 
15 11 73,33 12 80 12 80 

16 
Phòng Tài nguyên  -  

môi trường 
23 19 82,61 20 82,61 20 86,96 

17 
Phòng Khoa học –  

Công nghệ 
12 3 25 4 33,33 6 50 

18 Phòng Nông lâm 40 35 87,5 35 87,5 40 100 

19 Phòng Công thương 15 8 53,33 9 60 9 60 

20 
Phòng Giao thông 

 vận tải 
15 8 53,33 8 53,33 9 60 

21 Phòng tài chính 37 30 81,08 31 83,78 37 100 

22 Phòng Kế hoạch đầu tư 15 7 46,67 7 46,67 7 46,67 

23 Phòng Tư pháp 15 9 60 9 60 10 66,67 

24 Phòng Nội vụ 17 11 64,71 11 64,71 14 82,35 

25 
Phòng Năng lượng  

và khoáng sản 
10 4 40 5 50 5 50 

         Tổng cộng 899 711 79,08 736 81,86 761 84,64 

(Nguồn: Báo cáo phòng Nội vụ huyện Xamakhixay năm 2015) 

Qua bảng 2.8 cho thấy, năm 2015 trong tất cả các phòng, cơ 

quan nhà nước tại huyện thì phòng Giáo dục và thể thao có cán bộ 

công chức nhiều nhất với số lượng là 428 CBCC, chiếm tỷ lệ 95,11% 



12 

và lĩnh vực có số lượng cán bộ công chức ít nhất với số lượng 5 

CBCC/1 phòng gồm có 02 phòng như: Phòng lao động - thương binh 

và xã hội, phòng năng lượng - khoáng sản. 

b. Về cơ cấu theo độ tuổi  

Cơ cấu NNL hành chính huyện theo độ tuổi là hợp lý được thể 

hiện qua số liệu sau: 

Bảng 2.10. Thực trạng tỷ lệ nguồn nhân lực hành chính theo độ tuổi 

tại huyện Xamakhixay từ năm 2013-2015 

TT Độ tuổi 

Năm 

2013 2014 2015 

SL 
Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Dưới 30 180 25,31 259 35,19 292 38,37 

2 Từ 31-45 304 42,76 350 47,55 363 47,71 

3 Từ 46-60 158 22,22 117 15,89 101 13,27 

4 Trên 60 69 9,71 10 1,35 5 0,65 

5 Tổng Cộng 711 100 736 100 761 100 

 (Nguồn: Báo cáo Phòng Nội vụ huyện Xamakhixay năm 2015) 

Từ bảng số liệu 2.10 cho thấy CBCC hành chính độ tuổi 31- 45 

có tỷ lệ ngày càng tăng dần, còn độ tuổi từ 60 trở lên có tỷ lệ ngày 

càng giảm dần. Điều này cho thấy lượng CBCC ngày  

càng được trẻ hóa.  

d. Về cơ cấu theo giới tính 

Cơ cấu NNL hành chính huyện Xamakhixay theo giới tính có 

sự chênh lệch giữa tỷ lệ CBCC nam và nữ, tuy nhiên mức độ chênh 

lệch không cao. Điều này thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 2.12. Tỷ lệ CBCC hành chính theo giới tính tại huyện 

Xamakhixay giai đoạn 2013-2015 

                              Đơn vị tính: % 

Nội dung 

Năm 

2013 2014 2015 

SL TL % SL TL % SL TL % 

Tổng cộng 711 100 736 100 761 100 

Nam 359 50,49 356 48,37 352 46,25 

Nữ 352 49,51 380 51,63 409 53,75 

(Nguồn: Báo cáo Phòng Nội vụ huyện Xamakhixay năm 2015) 

Từ bảng số liệu 2.12 trên ta có thể thấy tỷ lệ % số lượng CBCC 

hành chính của huyện trong giai đoạn 3 năm qua giữa tỷ lệ Nam và Nữ 

đã có sự chuyển đổi theo hướng giảm tỷ lệ CBCC hành chính nam tính 

và ngược lại tỷ lệ CBCC hành chính nữ tính đã có xu hướng tăng lên. 

Năm 2013 tỷ lệ CBCC hành chính nam chiếm tỷ lệ 50,49% và CBCC 

hành chính nữ chiếm tỷ lệ 49,51%. Nhưng đến năm 2015, Tỷ lệ CBCC 

hành chính Nam tính giảm xuống còn 46,25% và tỷ lệ CBCC hành 

chính nữ tính lại tăng lên chiếm tới 53,75%.. 

2.2.2.Thực trạng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 

nguồn nhân lực 

Bảng 2.14. Thực trạng trình độ chuyên môn CBCC hành chính tại 

huyện Xamakhixay 

Trình độ 

chuyên môn 

Năm 

2013 2014 2015 

SL 

(người) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(người) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(người) 

Tỉ lệ 

(%) 

Tổng CBCC 711 100 736 100 761 100 

- Chưa qua 

đào tạo 
85 11,95 92 12,50 95 12,48 

- Sơ cấp 53 7,45 56 7,61 61 8,02 



14 

Trình độ 

chuyên môn 

Năm 

2013 2014 2015 

SL 

(người) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(người) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(người) 

Tỉ lệ 

(%) 

- Trung cấp 136 19,13 142 19,29 150 19,71 

- Cao đẳng 167 23,49 172 23,37 175 23,00 

- Đại học 257 36,15 260 35,33 265 34,82 

- Sau đại học 13 1,83 14 1,90 15 1,97 

 (Nguồn: Báo cáo Phòng Nội vụ huyện Xamakhixay năm 2015) 

Từ bảng số liệu 2.14 trên cho thấy số lượng CBCC chưa qua đào 

tạo và trình độ sơ cấp chiếm tỷ lệ thấp nhưng tăng dần qua các năm.   

Trình độ chuyên môn của CBCC hành chính huyện 

Xamakhixay có sự tăng trưởng rõ rệt. Càng ngày các CBCC huyện 

càng được đào tạo nâng cao trình độ. 

2.2.3. Thực trạng về trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho 

nguồn nhân lực 

Với chủ trương bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công 

chức của các cấp thẩm quyền đã được cán bộ công chức cấp huyện 

quan tâm hưởng ứng, thực hiện và kết quả đã đạt được thể hiện qua 

bảng số liệu 2.16 sau: 

Bảng 2.16. Số lượt CBCC hành chính huyện Xamakhixay được đào 

tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ giai đoạn 2013-2015 

Kiến thức kỹ năng 

đã đào tạo, bồi 

dưỡng 

Năm 

2013 2014 2015 

SL 

(người) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(người) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(người) 

Tỉ lệ 

(%) 

Kỹ năng lãnh đạo, 

điều hành, kỹ năng 

phát triển, làm việc 

nhóm 

22 17,32 25 17,12 28 15,82 
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(Nguồn: Báo cáo Phòng Nội vụ huyện Xamakhixay năm 2015) 

Qua bảng số liệu 2.16 trên cho thấy số lượng các cán bộ công 

chức hành chính qua tào đạo bồi dưỡng đã tăng dần qua các năm 

như: năm 2013 cán bộ công chức hành chính huyện đã được đào tạo 

có 127 người, đến năm 2015 tăng lên thành 177 người. Trong đó; 

nhiều nhất là kỹ năng công nghệ thông tin có 36 người.  

2.2.4. Thực trạng về trình độ nhận thức của nguồn nhân lực 

- Hiện tại UBND huyện Xamakhixay đã tổ chức thực hiện việc 

nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ công chức bằng nhiều hình 

thức như đào tạo, bồi dưỡng, bằng văn bản tuyên truyền, thông qua 

các lớp học nghị quyết hay những cuộc họp. 

- Số lượng CBCC được đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính 

trị ngày càng tăng. Điều đó được thể hiện qua bảng số liệu 2.18 sau: 

Kỹ năng giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố 

cao, kỹ năng giải 

quyết xung đột 

12 9,45 13 8,90 15 8,47 

Kỹ năng diễn thuyết 

trước dân 
25 19,69 28 19,18 33 18,64 

Kỹ năng giao tiếp 

hành chính, văn hóa 

công sở 

10 7,87 12 8,22 15 8,47 

Kỹ năng soạn thảo 

văn bản, ban hành 

văn bản 

8 6,30 10 6,85 15 8,47 

Kỹ năng công nghệ 

thông tin 
27 21,26 30 20,55 36 20,34 

Kỹ năng về xây 

dựng nông thôn mới 
8 6,30 10 6,85 13 7,34 

Kỹ năng quản lý an 

ninh, trật tự 
15 11,81 18 12,33 22 12,43 

Tổng cộng 127 100 146 100 177 100 
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Bảng 2.18. Thực trạng trình độ lý luận chính trị của NNL hành chính 

                                  Đơn vị tính: người 

Trình độ lý luận chính trị 
Năm 

2013 2014 2015 

Tổng cộng 165 178 192 

Chưa qua đào tạo (bồi dưỡng) 35 39 43 

Sơ cấp 21 23 25 

Trung cấp 22 24 26 

Cao cấp 51 53 56 

Cấp đại học 35 37 39 

Cấp sau đại học 1 2 3 

  (Nguồn: Phòng Nội vụ của UBND huyện Xamakhixay) 

Từ bảng số liệu 2.18 trên cho thấy, tổng số lượng CBCC đã 

được qua đào tạo và bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị đã có xu 

hướng tăng dần các năm như: năm 2013 tổng số lượng CBCC đã qua 

đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị là 165 người, đến năm 

2015 tổng số lượng CBCC đã qua đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận 

chính trị đã tăng lên thành 192 người.  

2.2.5. Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân 

lực hành chính 

a. Về chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng 

- UBND huyện Xamakhixay tổ chức trả lương vào đúng ngày 

10 hàng tháng và trả qua hệ thống ngân hàng. Thực hiện đúng hợp lý, 

minh bạch. 

- Bậc thang lương và thu nhập của cán bộ công chức hành 

chính theo các bậc học ở huyện Xamakhixay, tỉnh Attapeu, Lào được 

thực hiện cụ thể qua bảng 2.19 sau: 
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Bảng 2.19. Thực trạng thu nhập bình quân của đội ngũ CBCC hành 

chính theo bậc học (Bằng học) tại huyện Xamakhixay 

TT 

Trình độ chuyên 

môn của CBCC 

hành chính của 

huyện 

Năm đầu  

(Làm việc) 
Sau 2 năm làm việc 

Bậc 
Lương 

(1000kíp/th) 
Bậc 

Lương 

(1000kíp/th) 

1 Chưa qua ĐT 2/1 850 2/2 875 

2 Sơ cấp 2/2 950 2/3 971 

3 Trung cấp 3/2 1.390 3/3 1.430 

4 Cao đẳng 4/1 1.480 4/2 1.550 

5 Đại học 4/2 1.550 4/3 1.710 

(Nguồn: Phòng Nội vụ của UBND huyện Xamakhixay) 

Từ bảng số liệu 2.19 trên, ta có thể thấy CBCC hành chính 

chưa qua đào tạo và đã qua đào tạo trình độ sơ cấp là ăn lương ở bậc 

2 trở lên đến bậc 4 và nếu đến 4/15 thì sẽ được lên bậc thành bậc 5.   

b. Về cải thiện môi trường và điều kiện làm việc 

- Cải thiện môi trường và điều kiện việc làm là làm cho môi 

trường và điều kiện làm việc ngày càng đẩy đủ, hiện đại hơn; mối 

quan hệ ngày càng văn minh, bền vững hơn. Đối với cải thiện điều 

kiện việc làm gồm có cả điều kiện vật chất và điều kiện tinh thần.  

- Vấn đề cải thiện môi trương và điều kiện làm việc đã được 

các cấp chính quyền quan tâm và đạt được những kết quả như sau: 

- Hiện tại tất cả các phòng làm việc của huyện Xamakhixay 

đều được xây dựng kiên cố, khang trang, thông thoáng. 

c. Về công tác đề bạt, bổ nhiệm 

- Những năm gần đây việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ công 

chức đã được lãnh đạo quan tâm hơn. Do đó các cán bộ công chức 

đặc biệt là các cán bộ công chức trẻ tuổi đạt thành tích xuất sắc trong 

quá trình thực thi nhiệm vụ đã được đưa vào quy hoạch và bổ nhiệm 
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chức danh lãnh đạo. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN 

LỰC HÀNH CHÍNH HUYỆN XAMAKHIXAY THỜI GIAN QUA 

2.3.1. Kết quả đạt được 

- Cơ cấu NNL cán bộ công chức hành chính của huyện theo độ 

tuổi hợp lý, số lượng NNL có độ tuổi lao động từ 31-45 chiếm tỷ lệ 

cao nhất so với các độ tuổi lao động còn lai, tạo nên lực lượng lao 

động nòng cốt nhất. 

- Cơ cấu NNL cán bộ công chức hành chính của huyện theo giới 

tính hợp lý, số lượng CBCC nam giới và nữ giới ngang bằng nhau. 

Nhưng đến năm 2015, số lượng CBCC hành chính nam giới đã giảm 

xuống và ngượi lại; số lượng CBCC chức hành chính nữ giới lại tăng lên.  

2.3.2. Những mặt hạn chế 

- Quy mô nguồn nhân lực chưa tương xứng, trình độ còn chưa 

đồng đều; cơ cấu nhân lực các phòng ban chưa thực sự hợp lý. 

- Việc nâng cao nhận thức cho CBCC vẫn còn tồn tại một số 

CBCC hành chính có tinh thần làm việc chưa cao, hợp tác chưa hài hòa 

chặt chẽ, việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị và có ý 

thức tổ chức cưa cao, vẫn giữ quan điểm và thói quen đi trễ về sớm. 

2.3.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế 

- Việc tuyển dụng CBCCchưa hoàn tonà dựa trên tiêu chuẩn 

tuyển dụng về ngành nghề theo quy định hiện hành với từng chức 

danh công chức.  

- Chính quyền địa phương chưa xác định kiến thức, kỹ năng cần 

thiết phù hợp với từng chức danh để bồi dưỡng cho cán bộ công chức. 

- Một số cán bộ công chức có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm 

nghề nghiệp chưa cao, tư tưởng đạo đức chính trị chưa thấm nhuần. 

- Nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế và ngân sách cấp 

trên giao có hạn nên chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc trang bị 

phương tiện làm việc và việc này cần phải có thời gian, kinh phí. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH 

CHÍNH HUYỆN XAMAKHIXAY, TỈNH ATTAPEU, NƯỚC 

CHDCND LÀO 

 

3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

Xamakhixay 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V đã ra 

những chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

nhà trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là chú trọng đến công tác quy 

hoạch đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển nông 

thôn, xóa đói giảm nghèo.  

3.1.2. Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của cơ quan hành 

chính huyện 

Chính quyền cấp huyện thực hiện việc truyền tải, vận động 

người dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết 

của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.  

3.1.3. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực hành chính 

của huyện Xamakhixay trong thời gian tới 

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ; chức 

năng,nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; 

tiêu chuẩn chức danh, ngạch bậc của cán bộ công chức;  

3.1.4. Mục tiêuphát triển nguồn nhân lực hành chính của 

huyện Xamakhixay trong thời gian tới 

- Phấn đấu đến năm 2020, đối với lãnh đạo, quản lý phải có 

100% trình độ chuyên môn đại học trở lên. Đối với CBCC hành 

chính có trình độ đại học trở lên chiếm 100%; 90% có trình độ lý 

luận chính chị từ trung cấp trở lên; công chức cụm bản, xã có trình độ 

trung cấp trở lên chiếm 100%; 50% có trình độ lý luận chính trị từ 
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trung cấp trở lên;  

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm để tạo 

nguồn lực đảm bảo nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. 

- Xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo cho đội ngũ CBCC hành chính. 

- Làm tốt công tác quy hoạch, rà soát, đánh giá quy hoạch, dự 

báo nhu cầu nguồn nhân lực trong những năm tiếp theo. 

- Công tác tuyển dụng CBCC phải được công khai minh bạch, 

tuyển dụng người tài, người có trình độ Đại học và sau Đại học. 

3.1.5. Một số yêu cầu khi xây dựng giải pháp 

- Nâng cao đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện phải mang 

tính toàn diện, cả về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn lẫn 

đạo đức lối sống. 

3.1.6. Dự báo nguồn nhân lực hành chính của huyện 

Xamakhixay đến năm 2020 

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đối với cán bộ công chức 

hành chính cấp huyện: 

- 100% cán bộ công chức hành chính cấp huyện đủ chuẩn về 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có 

phẩm chất vầ đạo đức tốt. 

- 100% CBCC hành chính cấp huyện được bồi dưỡng kiến 

thức về công nghệ thông tin. 

- 100% CBCC hành chính cấp huyện có trình độ lý luận chính 

trị từ bồi dưỡng, sơ cấp trở lên. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH TẠI HUYỆN XAMAKHIXAY 

3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực hành chính của 

huyện Xamakhixay 

a. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ 

- Công tác quy hoạch cán bộ cần phải tiến hành thực sự dân 
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chủ, công khai đồng thời phải mở rộng phạm vi ngành và địa 

phương, coi đây là nhiệm vụ có tính chiến lược của đơn vị. Đánh giá 

đúng cán bộ, đồng thời phải phải thực hiện đồng bộ các khâu luân 

chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, miễn 

nhiệm, thực hiện chế độ chính sách cán bộ. 

- Mục tiêu dự báo nhu cầu CBCC hành chính của huyện trong 

thời gian tới phải thực hiện được các yêu cầu sau đây: 

+ Số lượng. 

+ Cơ cấu công chức.  

+ Trình độ chuyên môn.  

+ Tính kế thừa. 

b. Đảm bảo quy mô, cơ cấu ngành nghề phù hợp bằng đổi 

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

- Công chức trong diện quy hoạch của từng cấp phải là những 

công chức đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản trong tiêu chuẩn chức 

danh cấp đó, mỗi cấp hình thành độ ngũ công chức có ba độ tuổi kế 

tiếp nhau; công chức dự bị được đưa vào các vị trí cận tiếp tục hoàn 

thiện thông qua đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để thử thách, rèn 

luyện trong thực tiễn. 

c. Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực 

Gồm có việc: xác định cơ sở xác định cơ cấu phát triển nhân 

lực; xác định yêu cầu đối với cơ cấu nguồn nhân lực; dự báo thay đổi 

cơ cấu nguồn nhân lực; xây dựng biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu 

nguồn nhân lực. 

- Cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề đào tạo. 

- Cơ cấu nguồn nhân lực theo phòng ban công tác. 

- Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi, giới tính. 

3.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn 

nhân lực 

+ Xác định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đối với từng 
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chức danh mà cán bộ công chức hành chính cần có. 

+ Xác định đã đào tạo bồi dưỡng đối với từng CBCC để xây 

dựng kế hoạch cụ thể về nhu cầu đào tạo bồi dưỡng đối với từng 

CBCC nhằm đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm mà CBCC đang 

đảm nhiệm. 

+ Việc chọn cử CBCC đi đào tạo cần ưu tiên cho CBCC có độ 

tuổi trẻ, có tên trong danh sách của kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, 

chuyên ngành đào tạo hợp lý. 

3.2.3. Nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho nguồn 

nhân lực 

Để nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp của NNL cần quan 

tâm đến những vấn đề sau: 

- Xác định những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần đào tạo 

bồi dưỡng cho cán bộ công chức hành chính các phòng ban cấp 

huyện, cụ thể được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3.2. Những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần đào tạo bồi 

dưỡng cho CBCC hành chính các phòng ban tại huyện Xamakhixay. 

STT Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần đào tạo, bồi dưỡng 

1 Kỹ năng ra quyết định 

2 Kỹ năng thuyết trình 

3 Kỹ năng lãnh đạo, điều hành 

4 Kỹ năng sử dụng máy tính 

5 Kỹ năng ngoại ngữ 

6 Kỹ năng giải quyết vấn đề 

7 Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

8 Kỹ năng tổ chức cuộc họp 

9 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

10 Kỹ năng giao tiếp 
 

Qua kết quả nghiên cứu chất lượng đội ngũ CBCC hành chính 

của huyện, bản thân đưa ra nhận xét, đánh giá mức độ quan trọng của 
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các kỹ năng theo thứ tự từ cao xuông thấp như sau: 

Bảng 3.3. Tầm quan trọng của kỹ năng 

Khả năng tư duy 

chiến lược 
Kỹ năng quan hệ 

Kỹ năng chuyên môn 

kỹ thuật 

1. Tổng hợp và tư 

duy chiến lược 

2. Dự tính lập kế 

hoạch 

1. Quan hệ giao tiếp 

2. Sắp xếp công việc 

3. Khả năng thuyết trình 

4. Ngoại ngữ 

1. Dự tính lập kế hoạch 

2. Ra quyết định 

3. Sử dụng máy tính 

 

- Đánh giá thực trạng về kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ công 

chức, trên cơ sở đó xây dựng nhu cầu bồi dưỡng về kỹ năng nghề 

nghiệp đối với từng cán bộ công chức. 

3.2.4. Nâng cao trình độ nhận thức của nguồn nhân lực 

- Nâng cao nhận thức cho người lao động thông qua công tác 

đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức lý luận chính trị, kiến thức tổng quát 

về kinh tế, xã hội, chính trị. 

- Các cấp chính quyền cần phối hợp với Trường chính trị tỉnh 

để mở các lớp đào tạo trình độ lý luận chính trị với hệ đào tạo. 

3.2.5. Tạo động lực thúc đẩy nguồn nhân lực hành chính 

- Bố trí công việc phù hợp với khả năng, trình độ của cán bộ 

công chức.  

- Đánh giá, công bằng kết quả công việc.  

- Cải thiện điều kiện làm việc. 

- Hoàn thiện chế độ đãi ngộ, chính sách tiền lương và khen 

thưởng.  

- Công tác đề bạt bổ nhiệm.  

3.3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kết luận  

Với mục tiêu nghiên cứu những vấn đề NNL chú yếu là NNL 

hành chính tại huyển Xamakhixay về mặt lý luận và thực tiễn nhằm 

đề xuất các giải pháp cụ thể và hoàn thiện một số chính sách nhằm 
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thúc đẩy nguồn nhân lực huyện Xamakhixay phát triển trong những 

năm tới, luận văn  đã hoàn thành được một số nội dung sau: 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển 

NNL và NNL hành chính. 

- Phân tích thực trạng của huyện Xamakhixay thời gia qua. 

- Phân tích những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và chính 

sách ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực hành chính huyện 

Xamakhixay. 

- Đề xuất giải pháp để phát triển NNL hành chính huyện 

Xamakhixay trong thời gian tới. 

3.3.2. Kiến nghị 

a. Đối với các cơ quan Trung ương: 

- Chính phủ cần có biện pháp giải quyết hiểu quả  những vấn 

đề vừa cấp bách, vừa lâu dài của việc phát triển NNL, trong đó có 

vấn đề phát triển và sử dụng NNL trong các cơ quan hành chính, tạo 

một chuyển biến mạnh mẽ việc khai thác, đào tạo, phát triển và sử 

dụng NNL từ trong nhân dân... 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và thể thao, 

Học viện Chính trị Hành chính trong thiết kế, xây dựng chương trình, kế 

hoạch tổ chức các lớp đào tạo về chính trị, hành chính và kế hoạch tổ chức 

các khóa đào tạo dài hạn đối với cán bộ công chức hành chính. 

- Đổi mới và hoàn thiện chính sách đối với cán bộ công chức 

hành chính nhà nước, nhất là hệ thống chính sách tiền lương, chính 

sách bồi dưỡng, đào tạo, chính sách khuyến khích, thu hút và đãi ngộ 

nhân tài...; tăng kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

b. Đối với UBND tỉnh Attapeu và huyện Xamakhixay: 

- Xây dựng Đề án về đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ công 

chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh và huyện với tầm nhìn 

2030. Đầu tưngân sách, có chính sách thu hút và sử dụng nhân lực 

một cách hợp lý. 






