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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường theo định 

hướng XHCN, mở cửa và hội nhập với khu vực và trên thế giới. Sẽ là 

một nhiệm vụ khó khăn nếu Nhà nước không đổi mới tổ chức và nâng 

cao hiệu quả quản lý thì không thể hoàn thành nhiệm vụ trên. Để đổi 

mới tổ chức và hoạt động thì nhân tố con người phải là nhân tố tiên 

quyết phát triển. 

Việc phát triển cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước nói 

chung, trong ngành Bảo Hiểm Xã Hội nói riêng là hết sức cần thiết, 

nhằm đáp ứng được sự phát triển của tổ chức và nhằm phục vụ nhân 

dân được tốt nhất. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong 

sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, là yếu tố quan trọng nhất, 

có ý nghĩa quyết định trong quá trình phát triển đất nước, vì vậy việc 

phát triển nguồn nhân lực là vấn đề hết sức quan trọng. 

Ngoài ra Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính 

phủ. Hoạt động nghiệp vụ của Ngành vừa có yếu tố quản lý nhà nước, 

vừa mang tính sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ chính sách bảo 

hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho hơn 12,14 triệu 

người tham gia BHXH và hơn 67 triệu người tham gia BHYT; gắn 

với công tác quản lý tài chính, thu – chi, quản lý và sử dụng quỹ 

BHXH, BHYT, BH thất nghiệp… Để thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ 

nhân dân, người lao động, đòi hỏi ngành BHXH phải có đội ngũ công 

chức viên chức đủ về số lượng, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, bản 

lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ 

cao. Điều đó đặt ra công tác xây dựng, phát triển nguồn nhân lực cũng 

như công tác cán bộ phải đặc biệt được coi trọng… xuất phát từ thực 

tiễn đó, tôi đã chọn đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại 

Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Đak Lak” để làm luận văn tốt nghiệp. 
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 2. Mục tiêu nghiên cứu 

Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại BHXH tỉnh 

Đak Lak, nêu ra được ưu điểm, thành tích, đồng thời chỉ ra những 

nhược điểm cũng như hạn chế trong ngành. 

Từ đó đề xuất những ý kiến, giải pháp nhằm cải tiến phát triển 

nguồn nhân lực tại đơn vị BHXH tỉnh Đak Lak. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: các vấn đề lý luận và thực tiễn liên 

quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực tại Bảo Hiểm Xã Hội 

tỉnh Đak Lak. 

- Phạm vi nghiên cứu 

 Toàn bộ nội dung, số liệu trong luận văn được tổng hợp và 

nghiên cứu tại cơ quan BHXH tỉnh Đak Lak tại 08 Trần Hưng Đạo, 

Buôn Ma Thuột, Đak Lak 

  

 

2015 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp 

 Dữ liệu thứ cấp: nguồn dữ liệu trong các báo cáo, hội nghị, 

tổng kết, chuyên đề đánh giá, website, các phương tiện truyền thông, 

các nghiên cứu đã có trước đó… 

 Dữ liệu sơ cấp: các thống kê, phỏng vấn 26 nhà quản trị và 

200 cán bộ lao động công nhân viên trong BHXH tỉnh Đak Lak 

- Các phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp phân tích chuẩn tắc, phương pháp phân tích 

thực chứng 

 Phương pháp thống kê, điều tra, phỏng vấn sâu 
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 Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và phương pháp 

khác 

5. Cấu trúc của đề tài nghiên cứu 

Luận văn gồm có 3 chương 

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực 

- Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành 

BHXH tỉnh Đak Lak. 

- Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành 

BHXH tỉnh Đak Lak. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

Về lý luận: hệ thống hóa được cơ sở lý luận về phát triển 

nguồn nhân lực, phân tích được các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng 

đến phát triển nguồn nhân lực từ đó đưa ra những giải pháp để phát 

triển nguồn nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp giúp tạo lập một 

lợi thế cạnh tranh vững chắc trong tương lai về mặt con người. 

Về thực tiễn: Phân tích có hệ thống dựa trên cơ sở lý thuyết, 

đánh giá ưu nhược điểm các yếu tố, nội dung trong chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực của BHXH tỉnh Đak Lak. Xác định rõ những 

vấn đề đặt ra qua phân tích thực trạng để từ đó đề xuất các giải pháp 

phát triển nguồn nhân lực nhằm giúp tổ chức có được nguồn lực chất 

lượng về mọi mặt. 

7. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1  

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, QUẢN TRỊ 

NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân 

lực, phát triển nguồn nhân lực 

a. Khái niệm nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực của một tổ chức được hiểu là toàn bộ lao động 

làm việc trong tổ chức được xác định vai trò, vị trí rõ ràng, có khả 

năng lao động và sáng tạo vô hạn, được tổ chức quản lý và phát triển 

nhằm thực hiện vai trò, nhiệm vụ của tổ chức. 

b. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực (Human Resource 

Management). 

Quản trị nguồn nhân lực chính là việc duy trì, phát triển, điều 

phối và sử dụng một cách hợp lí, có hiệu quả nguồn tài nguyên nhân 

lực của một tổ chức để hoàn thành các mục tiêu mà tổ chức đó đặt ra. 

Tất cả các nhà quản trị ở mọi cấp chỉ có thể đạt được mục tiêu do họ 

đặt ra thông qua những nỗ lực của các nhân viên dưới quyền. Vì vậy, 

để thực hiện tốt các mục tiêu đòi hỏi mọi cấp quản trị đều phải làm tốt 

công tác quản trị tài nguyên nhân lực. 

c. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 

Định nghĩa của Walton (1999) “Chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực bao gồm việc giới thiệu, loại bỏ, sửa đổi, chỉ đạo và hướng 

dẫn các quy trình như một cách mà tất cả các cá nhân và các nhóm 

được trang bị những kỹ năng, kiến thức, hành vi, thái độ mà họ cần 

có để thực hiện các nhiệm vụ hiện tại và tương lai theo yêu cầu của 

tổ chức”. 
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1.1.2. Ý nghĩa của phát triển nguồn nhân lực và sự cần 

thiết phải phát triển nguồn nhân lực trong cơ quan hành chính 

nhà nƣớc. 

a. Ý nghĩa của phát triển nguồn nhân lực 

Ý nghĩa của phát triển nguồn nhân lực là nhằm sử dụng tối đa 

nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức, thông 

qua việc giúp người lao động hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn 

nghề nghiệp của mình và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của 

mình một cách tự giác hơn, động cơ làm việc tốt hơn, cũng như nâng 

cao khả năng thích ứng của họ trong tương lai. 

b. Sự cần thiết phải phát triển nguồn nhân lực hành chính 

và trong ngành Bảo Hiểm Xã Hội. 

Với việc gia tăng số người tham gia và thụ hưởng chính sách 

BHXH, BHYT, BH thất nghiệp như trên, BHXH Việt Nam dự tính 

nhân lực của Ngành sẽ tăng hằng năm từ 7- 9%. Như vậy, đến năm 

2020, toàn Ngành cần khoảng 30.000 người; trong khi biên chế hiện 

tại được phê duyệt có 18.816 người làm chuyên môn nghiệp vụ. 

Trong năm 2011, BHXH Việt Nam là cơ quan đầu tiên trong các bộ, 

ngành ở Trung ương xây dựng Đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ 

cấu CCVC theo ngạch của ngành BHXH” và đã được Bộ Nội vụ phê 

duyệt; trong đó, đã xây dựng danh mục 240 vị trí việc làm từ Trung 

ương đến địa phương. Theo Đề án này, tính đến thời điểm 30/6/2015, 

toàn Ngành còn thiếu gần 7.000 biên chế làm chuyên môn nghiệp vụ. 

Điều này cho thấy việc phải phát triển nguồn nhân lực hành chính và 

trong ngành Bảo Hiểm Xã Hội là điều hết sức cần thiết. 

1.2. NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC 

1.2.1. Nâng cao kiến thức cho nguồn nhân lực 
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Để nâng cao kiến thức, tổ chức cần thực hiện các kế hoạch, 

chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn nhằm bồi dưỡng nâng cao 

và cập nhật kiến thức cho mọi đối tượng nhân viên và nhà quản trị. 

Việc xây dựng các tiêu chuẩn về trình độ phù hợp cho từng chức 

danh trong từng giai đoạn và quá trình kiểm tra kết quả đào tạo là 

công việc không thể thiếu. 

Tiêu chí đánh giá kiến thức của nguồn nhân lực: 

- Số lượng người lao động theo các trình độ: trên đại học, đại 

học, cao đẳng, trung cấp… 

- Số lượng được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm. 

- Tỷ lệ của từng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (trên đại học, 

đại học, cao đẳng, trung cấp …) trong tổng số. 

- Tỷ lệ giữa bằng cấp đạt trên bằng cấp yêu cầu của một chức 

danh. 

1.2.2. Nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực 

Kỹ năng của nguồn nhân lực là yếu tố đánh giá mức độ thành 

thạo công việc, được hình thành trong quá trình làm việc với kiến 

thức và sự tiếp thu từ thực tiễn. Các kỹ năng cần có của nguồn nhân 

lực là: 

- Kỹ năng về giao tiếp và thông tin 

- Sáng tạo trong công việc, công nghệ kỹ thuật 

- Kỹ năng làm việc nhóm, tự quản lý 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, tính linh hoạt 

1.2.3. Nâng cao thái độ, hành vi cho nguồn nhân lực 

Nhận thức của người lao động được coi là tiêu chí đánh giá 

trình độ phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao nhận thức người lao 

động sẽ giúp nâng cao năng suất và hiệu quả lao động… 

- Năng suất làm việc 
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- Sự vắng mặt 

- Tỷ lệ thuyên chuyển, sự hài lòng trong công việc. 

1.2.4. Phát triển môi trƣờng tổ chức học tập 

a. Học tập có tổ chức (Organizational learning) 

Lý thuyết học tập có tổ chức là có liên quan với cách học tập 

như thế nào diễn ra trong các tổ chức. Nó tập trung vào việc học tập 

nhưng sẽ đưa vào đó các đề xuất được thực hiện bởi Argyris (1992) 

rằng tổ chức không thực hiện các hành động tạo ra việc học tập; 

chính những thành viên cá nhân của tổ chức những người có hành 

động tạo ra việc học, mặc dù các tổ chức thì tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc học tập. 

b. Tổ chức học tập (Learning organization) 

Triết lý làm cơ sở cho các khái niệm tổ chức học tập, được thể 

hiện bởi Garvin (1993), học tập là một thành phần thiết yếu nếu tổ 

chức muốn tồn tại; rằng học tập về hoạt động, chính sách và các mức 

chiến lược cần phải có ý thức, liên tục và tích hợp và quản lý phải 

chịu trách nhiệm cho việc tạo ra một môi trường thân thiện trong đó 

tất cả các nhân viên có thể học liên tục. 

1.2.5. Tạo động lực thúc đẩy cho nguồn nhân lực 

a. Tạo động lực bằng các công cụ tài chính 

Tiền lương 

Tiền lương là một trong những bộ phận quan trọng để tạo 

động lực cho người lao động, nó đóng vai trò kích thích người lao 

động hoàn thành công việc có hiệu quả cao. Đối với người lao động, 

mức lương nhận được càng cao thì sự hài lòng về công việc càng 

được tăng cường, giảm lãng phí giờ công, ngày công. 

Tiền thưởng 

Thưởng giúp người lao động cố gắng, nỗ lực hết mình trong 

khi thực hiện công việc, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, kích 
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thích người lao động thực hiện công việc tốt hơn mức tiêu chuẩn. 

Các phúc lợi 

Phúc lợi là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ 

trợ về cuộc sống cho người lao động như: bảo hiểm sức khỏe; bảo 

đảm xã hội; tiền lương hưu; tiền trả cho những ngày nghỉ lễ, nghỉ 

phép; các chương trình giải trí, nghỉ mát; nhà ở; phương tiện đi lại và 

các phúc lợi khác gắn liền với các quan hệ làm việc hoặc là thành 

viên trong tổ chức. 

b. Tạo động lực các công cụ phi tài chính 

c. Một số phương pháp tạo động lực bằng các công cụ phi tài 

chính để phát triển năng lực nhân viên. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC 

1.3.1. Nhân tố bên ngoài  

a. Môi trường kinh tế 

b. Pháp luật về lao động và thị trường lao động 

c. Khoa học công nghệ 

d. Yếu tố về văn hóa, xã hội của quốc gia 

1.3.2. Nhân tố bên trong 

a. Nhân tố thuộc về tổ chức 

- Cơ chế, chính sách sử dụng, bố trí sắp xếp nguồn nhân lực 

- Nhận định về tầm quan trọng phát triển NNL của tổ chức 

- Môi trường làm việc và văn hóa tổ chức 

- Tài chính, công nghệ 

b. Nhân tố thuộc về người lao động 

- Quyết định gắn bó lâu dài với công việc 

- Kỳ vọng của người lao động về tiền lương và lợi ích 

- Nhu cầu thăng tiến, tự khẳng định và hoàn thiện bản thân. 
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CHƢƠNG 2 

 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐAK LAK 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BHXH Việt 

Nam 

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của BHXH tỉnh 

Đak Lak 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Đak Lak 

2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH tỉnh 

Đak Lak 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đak Lak là cơ quan sự nghiệp nhà nước 

trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan thuộc Chính phủ), đặt tại 

Thành phố Buôn Ma Thuột, nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH 

Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các 

chính sách, chế độ BHXH, BHYT và quản lý Quỹ BHXH, BHYT, 

chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc 

BHXH Việt Nam; chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn 

của UBND tỉnh Đak Lak. BHXH tỉnh Đak Lak có tư cách pháp 

nhân, có trụ sở đặt tại tỉnh lỵ, có dấu, tài khoản riêng. 

2.1.5. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tại BHXH tỉnh Đak 

Lak 

a. Về thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ thẻ. 

Theo số liệu thống kê tại BHXH tỉnh Đak Lak, số lao động 

tham gia BHXH ngày càng tăng. Năm 2014 số lao động tham gia 

BHXH có giảm một chút so với năm 2013 là 4.816 người nhưng đến 

năm 2015 con số này tăng lên nhanh chóng là 1.293.266 người, tăng 

22.525 người (1,7%) so với năm 2014. Tương ứng với số lao động 
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tăng, số thu BHXH năm sau cao hơn năm trước, luôn đạt và vượt kế 

hoạch được giao. 

Bên cạnh đó, công tác cấp sổ BHXH và thẻ BHYT cũng hết 

sức được chú trọng, trong năm 2013 cấp 8.816 phôi sổ đạt 98.1% 

người lao động tham gia BHXH được cấp sổ BHXH, đến năm 2015 

con số này tăng lên là 9.451 phôi sổ đạt 98,8% và tăng 18,24% so 

với năm 2014, như vậy cho thấy rằng việc thu hút và phát triển các 

đối tượng tham gia BHXH tại tỉnh Đak Lak là có hiệu quả. 

b. Về chi trả BHXH 

Thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp cho đối tượng là trách 

nhiệm của ngành BHXH, có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự an sinh 

xã hội. Việc chi trả cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, đúng kỳ, đủ 

số, tận tay người được hưởng và an toàn quỹ, thanh quyết toán đúng 

quy định. 

c. Về giám định chi 

Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh Đak Lak đã ký hợp đồng đối 

với các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh (kể cả các phòng y tế cơ 

quan có đủ điều kiện khám bệnh) để phục vụ nhu cầu khám chữa 

bệnh của đối tượng. Tại các cơ sở khám chữa bệnh lớn đều có giám 

định viên thường trực vừa làm nhiệm vụ tư vấn BHYT vừa tăng 

cường giám định trực tiếp tại khoa phòng, đảm bảo quyền lợi chính 

đáng cho người tham gia BHYT và kịp thời phát hiện ngăn chặn 

những biểu hiện lạm dụng BHYT. 

d. Về chế độ, chính sách BHXH 

Các chế độ BHXH cho người lao động được xét duyệt kịp thời 

đúng chế độ, quản lý chặt chẽ sự biến động của đối tượng hưởng chế 

độ BHXH thường xuyên khi di chuyển. Tiến hành cải cách hành 

chính, chuyển đối tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ. 
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2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆN TẠI CÔNG TÁC 

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BHXH TỈNH 

ĐAK LAK TRONG THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng cơ cấu nguồn nhân lực tại BHXH tỉnh 

Đak Lak 

a. Cơ cấu nguồn lao động theo giới tính 

Bảng 2.4. Cơ cấu nguồn lao động theo giới tính 

Năm Nam Tỷ lệ % Nữ Tỷ lệ % 

2013 133 45,86 157 54,14 

2014 136 45,48 163 54,52 

2015 140 44,16 177 55,84 

Năm 2013 số lao động nam của BHXH tỉnh Đak Lak là 133 

người chiếm 45,86%, số lao động nữ là 157 người, chiếm 54,14%. 

Đến năm 2015 thì lao động nam giảm còn 44,16%, trong khi đó lao 

động nữ tăng lên 55,84%. Lý do vì đặc tính của ngành khá là phù 

hợp với lao động nữ, không có tính độc hại hay nặng nhọc, vì thế hồ 

sơ nộp tuyển dụng và thi tuyển phần lớn là nữ giới. Số lao động nữ 

chiếm tỷ lệ nhiều hơn nam với mức chênh lệch từ 8,25% năm 2013 

đến 11,68% vào năm 2015 điều này cho thấy sự không đồng đều về 

giới tính của nguồn nhân lực tại BHXH tỉnh Đak Lak. Đồng thời đây 

cũng là một khó khăn cho tổ chức vì sẽ gặp trở ngại khi phân công, 

bố trí công tác cho lao động của tổ chức khi lao động nữ trong thời 

kỳ thai sản. 

b. Cơ cấu nguồn lao động theo độ tuổi 

Năm 2013 lực lượng lao động tại BHXH tỉnh nói chung tương 

đối trẻ, tập trung nhiều nhất vào lứa tuổi từ 30-50 tuổi (chiếm tới trên 

55,86% trong toàn bộ lực lượng CBCC toàn tỉnh). Độ tuổi từ 51-60 

tuổi chỉ chiếm 13,45% trong tổng số, chỉ bằng 1/4 so với độ tuổi 30-



12 

 

50. Đội ngũ lao động trẻ với số lượng lớn và lại được bổ sung hàng 

năm tạo ra một lực lượng lao động năng động, sức khỏe tốt, tạo tiền 

đề cho sự phát triển của BHXH tỉnh Đak Lak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.6. Cơ cấu nguồn lao động theo độ tuổi 

c. Số lượng người lao động 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.7. Số lượng lao động qua các năm từ 2013 – 2015 
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Số lượng nguồn nhân lực tăng qua các năm, tuy nhiên tỷ lệ tăng 

còn thấp, cụ thể năm 2015 là 3,1%, đến năm 2015 là 6,02%. Số 

lượng lao động phụ thuộc vào chỉ tiêu biên chế, hợp đồng theo quy 

định của BHXH Việt Nam tuy nhiên con số tăng như vậy vẫn chưa 

đáp ứng được yêu cầu công việc và vị trí làm việc của từng bộ phận, 

thực tế BHXH tỉnh Đak Lak vẫn đang tuyển, thuê lao động làm việc 

theo hợp đồng. Cho thấy rằng việc để có được nguồn nhân lực có 

chất lượng vẫn chưa cao, số lượng nguồn nhân lực vẫn đang thiếu, 

đây là bài toán về chính sách, về phát triển nguồn nhân lực của 

BHXH tỉnh Đak Lak. 

2.2.2. Thực trang nâng cao kiến thức cho nguồn nhân lực 

a. Về học vấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.8. Trình độ học vấn của NNL qua các năm 2013 - 2015 

Nhìn chung năm 2013, toàn bộ nhân viên của BHXH tỉnh Đak 

Lak có trình độ đại học chiếm tỷ lệ lớn là 201 người tương ứng 

69,31%, tiếp theo là trình độ trung cấp chiếm 18,28% (53 người), 

như vậy với lực lượng có trình độ chuyên môn tương đối cao như 

vậy là lợi thế của BHXH tỉnh Đak Lak trong việc thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn và công tác của ngành.  

So với năm 2013 thì lực lượng lao động của BHXH tỉnh Đak 



14 

 

Lak năm 2014 tăng 9 lao động, trong đó trình độ đại học tăng 7 

người, cao đẳng tăng 2 người. Như vậy trình độ lao động mới tuyển 

dụng đạt tỷ lệ đại học là 77,78%, cho thấy ngay từ đầu vào tổ chức 

không những theo chủ trương của chính phủ mà còn chú trọng đến 

chất lượng nhân lực, thu hút nguồn tài năng phục vụ cho công việc 

đạt hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí đào tạo cho tổ chức. 

Lực lượng lao động của BHXH tỉnh Đak Lak năm 2015 tăng 

18 lao động so với năm 2014, trong đó trình độ đại học tăng 17 

người, trung cấp tăng 1 người. Ta thấy trình độ lao động mới tuyển 

dụng hầu hết là trình độ đại học, bước đầu sẽ có nguồn nhân lực đạt 

tiêu chuẩn đưa ra của tổ chức. 

b. Về đào tạo/bồi dưỡng cán bộ nhân viên 

Bảng 2.10 Các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ  

Các lớp đào tạo/bồi dưỡng 
2014 

(lao động) 

2015 

(lao động) 

Cao cấp lý luận 1 1 

Quản lý nhà nước (chuyên viên cao cấp) 1 - 

Quản lý nhà nước (chuyên viên chính) 6 8 

Quản lý nhà nước (chuyên viên) 9 9 

Bồi dưỡng cho viên chức mới 7 - 

Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp ban và tương 

đương 
- 1 

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng - 6 

Bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng - 3 

Đào tạo nghiệp vụ lưu trữ cơ bản - 1 

Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính - 6 

Đào tạo quản lý nghiệp vụ BHXH - 1 

Bồi dưỡng quản trị mạng, an ninh thông tin và 

quản trị cơ sở dữ liệu 
- 1 

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám định BHYT - 2 

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh - 44 
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Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết để 

đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành là nghĩa vụ, trách nhiệm và 

quyền lợi của mọi lao động trong tổ chức. BHXH tỉnh luôn xem 

nhiệm vụ đào tào, bồi dưỡng là trọng tâm trong chính sách phát triển 

nguồn nhân lực, luôn khuyến khích nhân viên tự học tập, cập nhật, 

tiếp thu kiến thức nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

2.2.3.  Thực trạng nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực 

Kỹ năng phản ánh về khả năng thông thạo nghề, thao tác, kinh 

nghiệm, mức độ tinh xảo trong việc thực hiện các công việc và được 

tích lũy dần dần theo thời gian. Hiệu quả, năng suất lao động sẽ được 

nâng cao khi kỹ năng của người lao động được nâng cao. Nhưng 

thực tế thì số lượng nhân viên và số lượng các lớp dạy kỹ năng còn 

quá ít do với yêu cầu thực tế, về kiến thức có sự thể hiện ở bằng cấp 

nhưng với kỹ năng thì đó là cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm và 

sự truyền đạt được học hỏi ở mỗi người, chính vì thế ban lãnh đạo 

cần đánh giá lại kỹ năng của mỗi nhân viên mình quản lý từ đó phát 

triển những kỹ năng cần có và nên có để đem lại hiệu suất công việc. 

Kết quả khảo sát kỹ năng của nguồn nhân lực từ cấp lãnh đạo 

Với kỹ năng cơ bản là kỹ năng giao tiếp thì 53,85% ban lãnh 

đạo đánh giá nhân viên của mình ở mức độ trung bình, 7,69% lãnh 

đạo cho rằng kỹ năng giao tiếp của nhân viên mình quản lý kém. 

Với kỹ năng sáng tạo trong công việc và làm việc nhóm thì lực 

lượng lao động BHXH tỉnh Đak Lak không được đánh giá cao, chỉ 

có 50% cán bộ lãnh đạo đồng ý ở mức trung bình, còn lại 23,08% và 

15,38% là kém tương ứng với sự sáng tạo trong công việc và kỹ năng 

làm việc nhóm. Còn kỹ năng ứng dụng công nghệ kỹ thuật và tính 

linh hoạt giải quyết vấn đề được đánh giá tương đối tốt. 
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2.2.4. Thực trạng nâng cao về thái độ, hành vi cho NNL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.10. Kết quả khảo sát hành vi, thái độ của NNL 

Thái độ và hành vi của nhân viên thể hiện qua tuân thủ giờ 

giấc làm việc được ban lãnh đạo đánh giá cao đạt 91,31% CB lãnh 

đạo đồng ý là khá tốt trở lên, bên cạnh đó việc chấp hành kỷ luật 

cũng đạt 96,16% sự đồng ý. 

Qua kết quả điều tra khảo sát dựa trên bản tổng kết cuối năm 

về nhận thức của người lao động trong tổ chức thấy rằng, năng suất 

công việc đạt trung bình là 89%. 

2.2.5.  Thực trạng phát triển môi trƣờng tổ chức học tập 

tại BHXH tỉnh Đak Lak 

Bảng 2.15. Kết quả khảo sát môi trường làm việc của NNL  

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TỪ CẤP NHÂN VIÊN 

TT Nội dung/ Mức độ Tốt Khá tốt 
Bình 

thường 
Kém 

Rất 

kém 

1 Hài lòng trong C/V 28.00 39.00 31.00 2.00 0.00 

2 Môi trường làm việc 31.50 40.50 27.00 1.00 0.00 

Theo kết quả khảo sát cán bộ công nhân viên của tỉnh cho 

thấy phần đa nhân viên hài lòng về công việc và môi trường làm 
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việc của mình. Ngoài ra còn tổ chức thực hiện những chính sách, 

chủ trương, phát động các cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành 

chính” tạo điều kiện cho toàn bộ nhân viên trong và ngoài ngành đề 

cao những sáng kiến, ý tưởng của mình, cuộc thi “Tìm hiểu về luật 

lao động, luật công chức”, các hội thi thể thao tổ chức hai năm một 

lần nhằm thúc đẩy tinh thần, khả năng của nhân viên sau những giờ 

hành chính, những lúc công việc áp lực và cũng cho thấy rằng làm 

việc trong môi trường tổ chức nhà nước không phải là luôn gò bó 

và khuôn khổ. 

2.2.6. Thực trạng tạo động lực cho nguồn nhân lực tại 

BHXH tỉnh Đak Lak 

a. Tạo động lực bằng công cụ tài chính. 

Tổ chức phân chia quỹ lương, thưởng, phúc lợi nhằm đảm 

bảo tính công bằng, công khai, đảm bảo cho tất cả người lao động 

đều được hưởng các chế độ.  

b. Tạo động lực bằng các công cụ phi tài chính 

Tổ chức đoàn thể luôn quan tâm kịp thời, động viên chia sẽ 

những khó khăn của người lao động, động viên, hỏi thăm những lúc 

đau ốm không chỉ nhân viên mà còn người thân của họ. Đây là việc 

làm rất có ý nghĩa và đã trở thành truyền thống tốt đẹp trong tỉnh. 

c. Khảo sát về công tác tạo động lực bằng các công cụ phi tài 

chính để phát triển năng lực cho nhân viên của BHXH tỉnh Đak Lak. 

Hầu hết các nhân viên biết, hiểu được mục tiêu của tổ chức, tính 

chất công việc, bởi nhân viên có hiểu tường tận mục đích, mục tiêu của 

tổ chức thì mới làm việc gắng bó lâu dài và có hành vi phù hợp. 

2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

NGÀNH BHXH TỈNH ĐAK LAK 

2.3.1. Những thành tựu và nguyên nhân 

a. Những thành tựu 

Tổ chức có nguồn nhân lực trẻ, số lượng nguồn nhân lực hiện 
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tại đảm bảo cho hoạt động của tổ chức, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của 

tổ chức giàu kinh nghiệm, có năng lực, tâm huyết với nghề. 

Tổ chức đã có một số chương trình đào tạo để phát triển trình 

độ, kỹ năng cho người lao động và đã đạt được một số tiến bộ nhất 

định. 

b. Nguyên nhân của những thành tựu 

Chính sách tuyển dụng ngay từ đầu vào của tổ chức rõ ràng, cụ 

thể, phù hợp với đặc điểm của tổ chức. 

Tổ chức rất quan tâm đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực và đã 

có chính sách đào tạo cụ thể. Chế độ đãi ngộ, khuyến khích về vật 

chất và tinh thần đã có tác dụng động viên tinh thần làm việc của 

nhân viên. 

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

a. Những hạn chế 

Lực lượng cán bộ, nhân viên nghiệp vụ có trình độ cao đặc 

biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi còn đang thiếu. 

Trình độ ngoại ngữ, tin học chưa cao, chưa ứng dụng nhiều 

chương trình công nghệ thông tin hiện đại vào công việc hàng ngày. 

Việc đào tạo chưa thật sự đạt hiệu quả cao, một số chương 

trình đào tạo nhân viên chỉ học trên lý thuyết, nhân viên tổ chức chưa 

có thói quen làm việc nhóm, chưa phát huy tốt sức mạnh tập thể. 

b. Nguyên nhân của những hạn chế 

Chính sách phát triển về kiến thức và kỹ năng chưa thật sự hợp 

lý để khuyến khích, động viên nhân viên học tập. 

Các chính sách về khuyến khích vật chất và tinh thần còn một 

vài bất cập dẫn đến hiệu quả phát triển nguồn nhân lực chưa cao. 

Một số nhân viên trong tổ chức có thái độ khó hợp tác, hay 

dựa dẫm, ỷ lại vào tập thể… 
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CHƢƠNG 3  

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BẢO 

HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐAK LAK 

3.1. PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BHXH 

3.1.1. Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam 

Mục tiêu tổng quát 

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHYT 

theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh 

xã hội. 

Từng bước xây dựng và phát triển vững chắc hệ thống BHXH. 

Tiến tới thực hiện chế độ BHXH cho mọi người lao động, 

BHXH, BHYT phải được triển khai và được toàn dân tham gia BHYT. 

Mục tiêu cụ thể 

Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 35% lực lượng lao động tham 

gia BHXH và 100% người dân tham gia BHYT. Chậm nhất đến năm 

2017 liên thông, kết nối thông tin giữa các đơn vị trong toàn ngành. 

Chậm nhất đến năm 2020 liên thông, kết nối thông tin giữa các 

cơ quan thuộc ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc ngành y tế. 

Hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thu BHXH, BHYT. Thực hiện 

chi đúng, chi đủ, chi kịp thời các chế độ BHXH, BHYT. 

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý tập trung, thống nhất, dân 

chủ, minh bạch, công khai, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. 

Thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. 

3.1.2. Phƣơng hƣớng phát triển NNL ngành BHXH Việt Nam 

Phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH đủ về số lượng, đảm 

bảo về chất lượng, có cơ cấu hợp lý. 

Phát triển nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội là nội dung trọng 
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tâm trong đến năm 2020, phát triển nhân lực phải gắn với đào tạo, coi 

đầu tư cho đào tạo là đầu tư cho phát triển, huy động toàn xã hội tham 

gia và tối đa hóa các nguồn lực có thể dành cho phát triển nhân lực. 

Phát triển nhân lực ngành BHXH phải đảm bảo gắn liền với 

việc bố trí, sử dụng nhằm phát huy đầy đủ năng lực, phẩm chất của 

cán bộ. 

Đến năm 2020, số cán bộ toàn Ngành có trình độ trên đại học 

chiếm tỷ lệ 5%, còn lại về cơ bản có trình độ đại học, cao đẳng. 

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ hàng năm 

cho công chức, viên chức toàn Ngành khoảng 40% nhân lực. 

3.1.3. Phƣơng hƣớng phát triển NNL của BHXH tỉnh Đak 

Lak 

Quan điểm phát triển nguồn nhân lực của BHXH tỉnh Đak Lak 

là phát triển cả nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở xem đội ngũ nhân viên là 

nguồn tài sản quý giá, là nguồn lực mạnh mẽ nhất. 

Phát triển nhân lực phải đảm bảo gắn liền với việc bố trí, sử 

dụng nhằm phát huy đầy đủ năng lực, phẩm chất của cán bộ. 

Nội dung chính trong công tác phát triển NNL tại tổ chức: 

- Phát triển NNL trên mặt số lượng cần đi đôi với việc nâng 

cao chất lượng NNL và phải hợp lý trong các cơ cấu nhân lực. 

- Phát triển NNL cần dựa trên các nguyên tắc công bằng. 

- Phát triển NNL phải dựa trên sự chủ động và nỗ lực của tập thể. 

- Phát triển NNL là nhiệm vụ trọng tâm then chốt. 

- Phát triển NNL là hoạt động có tính liên tục, xuyên suốt, bền 

vững. 
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3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN 

LỰC NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐAK LAK 

3.2.1. Giải pháp nâng cao kiến thức cho nguồn nhân lực 

Đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức cần gắn với công tác 

quy hoạch cán bộ, luân chuyển, điều động cán bộ, chuyển đổi vị trí. 

Tổ chức nghiên cứu khoa học, khuyến khích nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học, công nghệ trong đội ngũ cán bộ trẻ. 

3.2.2. Giải pháp nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực 

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức nhằm xây 

dựng một đội ngũ CBCC phù hợp với yêu cầu trước mắt cũng như 

lâu dài. 

Cần giảm bớt những phần lý thuyết có tính hàn lâm, thay vào đó 

những nội dung về kỹ năng như cách thiết lập kế hoạch cho công việc. 

Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho nguồn 

nhân lực, xây dựng các khóa đào tạo ngắn hạn, các buổi hội thảo, tọa 

đàm để nhân viên có thể trao đổi các kỹ năng với nhau… 

3.2.3. Giải pháp nâng cao thái độ, hành vi cho nguồn nhân lực 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tâm huyết 

với nghề nghiệp, uy tín của tổ chức... 

Tăng cường sự chỉ đạo tập trung kết hợp với phát huy dân chủ, 

thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, quy chế phối hợp.  

Nâng cao kiến thức pháp luật công đoàn, luật lao động, luật 

BHXH, BHYT, BHTN, pháp luật liên quan đến người lao động. 

Tổ chức thường xuyên, định kỳ sinh hoạt chuyên môn để cán 

bộ viên chức trao đổi học tập, tự phát hiện những yếu kém, hạn chế 

về… 

3.2.4. Giải pháp phát triển môi trƣờng tổ chức học tập tập. 

Hoàn thiện công tác tổ chức học tập tại nơi làm việc như nâng 

cấp cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi để tâm lý nhân viên được 
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làm việc thoải mái. 

Tạo mối liên kết giữa các nhân viên với nhau qua việc phân 

công các nhóm làm việc. Xây dựng môi trường văn hóa trong tổ 

chức, văn hóa trong thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn, văn hóa 

trong giao tiếp ứng xử với người lao động, với nhân viên với nhau và 

với cấp trên. 

Để tự học có hiệu quả thì đọc sách nên được khuyến khích. 

Việc đào tạo kỹ năng đọc cho nhân viên cần được chú trọng. 

Khuyến khích nhân viên tự đăng ký các lớp đào tạo nâng cao 

chuyên môn và kỹ năng. Tổ chức cần tạo ra một môi trường làm việc 

tốt, thoải mái, dễ chịu, tạo tinh thần đoàn kết phấn đấu cho nhân viên. 

3.2.5. Giải pháp tạo động lực cho NNL tại BHXH tỉnh Đak Lak. 

a. Giải pháp tạo động lực bằng yếu tố tài chính 

Xây dựng một cơ chế đánh giá công bằng và trả lương đúng 

giá trị lao động trong tương quan với giá trị lao động của các ngành 

khác. 

Phân phối tiền lương dựa trên cơ sở xác định chính xác mức 

độ đóng góp của từng người vào thành công chung của tổ chức cũng 

như là kết quả công việc mà người đó thực hiện. 

Định kỳ 6 tháng một lần tổ chức nên có cuộc rà soát lại toàn 

bộ lương của nhân viên, đánh giá kết quả thực hiện công việc của 

từng lao động để xác định xem lương hiện nay đã tương xứng với 

công việc và họ đã công hiến cho tổ chức hay chưa. 

b. Giải pháp tạo động lực bằng yếu tố phi tài chính 

Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động du lịch dã 

ngoại sẽ tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích và lý thú cho người 

lao động vào các dịp lễ hội, ngày thành lập ngành… từ đó tăng 

cường những kỹ năng như giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, khả 

năng thích nghi, xử lý tình huống cho nhân viên. 

Tạo bầu không khí tốt lành trong tổ chức khiến người lao động 
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nhiệt tình cống hiến, coi tổ chức như một bộ phận để gắn bó suốt đời, 

đoàn kết, gắng sức làm việc. 

Tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên đưa ra những ý tưởng, 

chính kiến của mình, đồng thời lãnh đạo tổ chức cũng phải biết lắng 

nghe và tôn trọng những ý kiến đóng góp. 

Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải dựa trên năng lực công 

tác, phải được thực hiện một cách khách quan, công bằng. 

Tổ chức phải xây dựng được những quan niệm chung trong 

niềm tin, nhận thức và tình cảm có tính vô thức và giúp chúng ăn sâu 

vào suy nghĩ của nhân viên. 

Tổ chức cần tạo ra một thang điểm về sự thăng tiến, ví dụ như 

điều kiện về năm công tác, yêu cầu về thành tích, yêu cầu về những 

kỹ năng…một cách chi tiết và cụ thể ở mỗi cấp độ quản lý bộ phận, 

phó, trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc để nhân viên thấy rõ 

được lộ trình bước đi, mình đã đạt được và chưa đạt được điều gì nếu 

muốn thăng tiến trong sự nghiệp. 

3.2.6. Các giải pháp khác 

Đội ngũ chuyên trách về phát triển nguồn nhân lực thì cán bộ 

nhân sự nên được quan tâm, tạo điều kiện đi đào tạo nâng cao trình 

độ thông qua các khoá học chuyên sâu ngắn ngày hay tham gia các 

sự kiện của cộng đồng nhân sự.  

Về kiểm soát phát triển nguồn nhân lực là hoạt động cần diễn 

ra liên tục để đưa ra được những cảnh báo cần thiết trong thời gian 

sớm nhất. 

Hệ thống đánh giá nhân viên tạo lập một cách bao quát và toàn 

diện ở cả bốn cấp độ từ phản ứng, đào tạo, ứng dụng đến kết quả 

Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và dự báo về 

nguồn nhân lực cho tổ chức. 

 



24 

 

KẾT LUẬN 

Trong những năm qua, ngành BHXH tỉnh Đak Lak có nhiều 

thay đổi về mặt nhân sự chủ chốt, về cơ cấu tổ chức, về mô hình hoạt 

động. Trước hết, lãnh đạo đã dành nhiều quan tâm đến người lao 

động, coi trọng công tác phát triển nguồn nhân lực trong hiện tại và 

tương lai về mọi mặt từ kiến thức, kỹ năng đến nhận thức, sự gắn bó 

và yêu nghề, từ đó góp phần quan trọng thực hiện tốt chính sách an 

sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Vì vậy luận văn “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại 

BHXH tỉnh Đak Lak” cơ bản đã hoàn thành ðýợc mục ðích ðặt ra 

gồm có: 

Một, góp phần hệ thống hoá và phát triển cơ sở khoa học về 

phát triển nguồn nhân lực. 

Hai, nghiên cứu, đánh giá tương đối sâu và toàn diện thực 

trạng phát triển nguồn nhân lực tại BHXH của tỉnh. 

Ba, nghiên cứu để đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm phát 

triển hơn nữa nguồn nhân lực tại BHXH tỉnh Đak Lak 

Luận văn hy vọng có thể đem lại những giá trị tham khảo thiết 

thực và khả thi cho tổ chức và bạn đọc quan tâm. Tuy nhiên, luận văn 

chắc chắn có rất nhiều hạn chế. Vì sự tìm hiểu mới chỉ dừng lại ở 

mức sơ khai nên bài viết chưa phong phú, bố cục kết cấu cũng chưa 

thật sự khoa học, logic. Vì vậy tôi mong nhận được những ý kiến phê 

bình, góp ý từ quý thầy cô và các bạn để bài được hoàn thiện hơn. 


