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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Kon Tum là một tỉnh miền núi, nằm trong khu vực Tây 

Nguyên và là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số đông 

trong dân cư (51,14%).  Từ sau khi giải phóng đến nay, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng, người dân Kon Tum vẫn không ngừng phát huy tinh 

thần yêu nước, truyền thống cách mạng, tích cực sản xuất, xóa đói 

giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. 

Song, một thực trạng đang diễn ra trong nguồn nhân lực ở 

KonTum là thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, thể hiện rõ nét ở 

trình độ chuyên môn kỹ thuật. Đây là một trong những nguyên nhân 

chính cản trở sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Kon Tum. 

Với lý do trên tôi chọn đề tài “Thu hút nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao của tỉnh Kon Tum" làm đề tài luận văn cao học với 

mong muốn những nghiên cứu của bản thân có thể giúp ích được một 

phần trong tiến trình phát triển của tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 

hiện nay. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thu hút nguồn nhân 

lực CLC  

- Phân tích và đánh giá thực trạng thu hút nguồn nhân lực CLC 

của tỉnh Kon Tum nhằm xác định những mặt thành công, hạn chế và 

nguyên nhân tạo tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp thu hút nguồn 

nhân lực CLC  

- Đề xuất những phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu để 

thu hút, tạo nguồn nhân lực CLC của tỉnh. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về thu hút 

nguồn nhân lực CLC. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+Về nội dung: Toàn bộ chính sách, hoạt động thu hút nguồn 

nhân lực CLC cho khu vực nhà nước. Trong đó tập trung vào đội ngũ 

nguồn nhân lực có trình độ đào tạo từ đại học trở lên 

+ Về không gian: Các nội dung trên được nghiên cứu trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

+ Về thời gian: Đánh giá thực trạng thu hút nguồn nhân lực 

CLC trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2015, định hướng và 

giải pháp thu hút nguồn nhân lực CLC của tỉnh đến năm 2020. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp sau: 

- Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp.  

- Phương pháp phân tích số liệu. 

- Phương pháp tổng hợp 

- Phương pháp điều tra khảo sát. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, 

nội dung chính của đề tài được kết cấu thành ba chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về thu hút nguồn nhân lực CLC. 

Chương 2: Thực trạng thu hút nguồn nhân lực CLC của tỉnh 

Kon Tum. 

Chương 3: Một số giải pháp thu hút nguồn nhân lực CLC của tỉnh 

Kon Tum 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CLC 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CLC VÀ THU HÚT 

NGUỒN NHÂN LỰC CLC 

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực trước hết phải hiểu đó là toàn bộ những người 

có khả năng lao động, đang tham gia vào các quá trình phát triển kinh 

tế - xã hội và các thế hệ những người lao động tiếp tục tham gia vào 

các quá trình phát triển kinh tế xã hội, con người đóng vai trò là chủ 

thể sáng tạo và chi phối toàn bộ quá trình đó, hướng nó tới mục tiêu 

đã được chọn.  

1.1.2. Nguồn nhân lực xã hội 

Nguồn nhân lực xã hội là những người trong độ tuổi lao động, 

có khả năng lao động (theo quy định của pháp luật lao động từng 

quốc gia).  

1.1.3. Nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

Nguồn nhân lực chất lượng cao là bộ phận quan trọng nhất của 

nguồn nhân lực, có trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật cao (trừ 

một số trường hợp không qua đào tạo); có kỹ năng lao động giỏi và 

có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi nhanh chóng của 

công nghệ sản xuất; có sức khỏe và phẩm chất tốt, có khả năng vận 

dụng sáng tạo những tri thức, những kỹ năng đã được đào tạo vào 

quá trình lao động sản xuất nhằm đem lại năng suất, chất lượng và 

hiệu quả cao. 

1.1.2. Đặc điểm của nguồn nhân lực CLC 

Thứ nhất, về nhận thức: NNLCLC là những người có hiểu biết 

sâu và rộng, có năng lực sáng tạo, có trình độ phát triển trí tuệ, nhạy 

bén với cái mới và quan tâm đến đổi mới để phát triển. 
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Thứ hai, về trình độ chuyên môn: NLCLC có trình độ chuyên 

môn cao trong một lĩnh vực nhất định, ứng với một ngành nghề cụ thể 

theo tiêu thức phân loại lao động về chuyên môn, kỹ thuật nhất định 

(đại học, trên đại học, cao đẳng, lao động kỹ thuật nghề), được hình 

thành qua đào tạo, bồi dương và phát triển không ngừng bằng con 

đường tự đào tạo, lao động và hoạt động sáng tạo của mỗi cá nhân. 

Thứ ba, về khả năng sáng tạo: NLCLC có năng lực tư duy độc 

lập, sáng tạo, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị 

đối với xã hội. Bên cạnh những đặc điểm “cần” nêu trên, NLCLC 

phải hội tụ cả những đặc điểm “đủ” sau: một là, sự phát triển thể lực; 

hai là, có văn hoá lao động (văn hoá nghề nghiệp); ba là, có văn hoá 

sinh thái. 

1.1.3. Vai trò của nguồn nhân lực CLC 

a. Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định nâng 

cao sức cạnh tranh của Việt Nam thực hiện CNH, HĐH đất nước. 

b. Nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện để rút ngắn 

khoảng cách tụt hậu và bảo đảm phát triển bền vững 

c. Nguồn nhân lực chất lượng cao tác động về mặt xã hội 

d. Nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chủ yếu tiếp 

cận và phát triển nền kinh tế tri thức  

e. NNL CLC có vai trò quan trọng trong việc hình thành và 

phát triển cơ cấu nghề hiện đại 

1.1.4. Khái niệm thu hút nguồn nhân lực CLC  

Khái niệm "thu hút nguồn nhân lực chất lượng" có thể được 

hiểu là các biện pháp, cách thức cần thiết của nhà quản lý nhằm lôi 

cuốn NNL CLC, đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức, địa 

phương,.. 
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1.2. NỘI DUNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT 

LƢỢNG CAO 

1.2.1. Xác định nhu cầu và đối tƣợng thu hút  

Để xác định nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 

trước hết phải căn cứ vào chiến lược, qui hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương để xây dựng qui hoạch phát triển nguồn nhân lực; 

so sánh với điều kiện thực tế và những dự báo về khả năng phát trển 

nguồn nhân lực để thấy được khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng 

đáp ứng.  

1.2.2. Quảng bá, xúc tiến thu hút nhân lực chất lƣợng cao 

Chính sách thu hút sau khi ban hành, cần được công bố rộng 

rãi nhằm giới thiệu đầy đủ các thông tin, nội dung của chính sách, 

qua đó thể hiện quyết tâm và mong muốn của chủ thể chính sách đối 

với các đối tượng cần thu hút, góp phần thu hút được nhiều ứng viên 

tiềm năng một cách công khai, tạo dựng niềm tin ban đầu đối với các 

ứng viên. Trong thực tế thị trường lao động hiện nay, nguồn nhân lực 

CLC có nhiều cơ hội để được mời gọi vào làm việc trong các doanh 

nghiệp, tổ chức với sự hỗ trợ rất tốt về vật chất, tinh thần. Chính vì 

vậy, để nhân lực CLC có lựa chọn, quyết định tham gia vào các 

CQHCNN, thì công tác xúc tiến ban đầu phải được đánh giá cao. 

1.2.3. Tạo môi trƣờng làm việc 

Nguồn nhân lực chất lượng cao mong muốn trước hết là được 

làm việc và cống hiến, phát huy được năng lực của họ. Vì vây, việc 

tạo môi trường thu hút, hấp dẫn là rất quan trọng đối với nhân lực 

chất lượng cao.  

1.2.4. Các chính sách đãi ngộ NNL CLC 

- Chính sách tiền lương 

Chính sách tiền lương là một chính sách xã hội điều tiết quan 
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hệ tiền lương trên thị trường lao động nhằm đảm bảo nâng cao năng 

suất lao động, phát triển sản xuất và cải thiện đời sống vật chất, tinh 

thần của người lao động, chính sách tiền lương hợp lý sẽ thúc đẩy 

việc thu hút nguồn nhân lực CLC vào làm việc trong các cơ quan nhà 

nước, tránh hiện tượng nguồn nhân lực sang làm việc các khu vực 

ngoài nhà nước. 

- Chính sách cải thiện điều kiện làm việc: 

Đối với nguồn nhân lực CLC thì yêu cầu về điều kiện làm việc 

càng cấp thiết. Nếu điều kiện làm việc không đáp ứng được nhu cầu 

nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng thì rất khó có thể thu hút được nguồn 

nhân lực CLC về công tác. 

Cải tiến điều kiện làm việc tức là cần cải thiện điều kiện làm 

việc để nâng cao tính tích cực làm việc của người lao động. 

- Chăm lo đời sống tinh thần:  Bên cạnh đó, yếu tố tinh thần 

cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút nguồn nhân lực CLC 

như đồng nghiệp thân thiện, khen thưởng, tuyên dương, tổ chức các 

hoạt động văn nghệ, thể thao trong cơ quan.. 

- Chính sách thăng tiến 

Thăng tiến được hiểu là đạt được một vị trí cao trong tập thể. 

Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động bằng sự thăng tiến hợp lý 

là việc dùng sự thăng tiến để kích thích, thúc đẩy, nâng cao tính tích 

cực làm việc của người lao động. 

- Chính sách đào tạo và phát triển 

Đào tạo, sử dụng không chỉ mở rộng cơ hội tăng thêm thu 

nhập, cơ hội thăng tiến, mà quan trọng, đây còn được coi như là sự 

đãi ngộ về tinh thần khiến họ gắn bó với công việc. Ngoài ra, chính 

những điều này sẽ tác động mạnh tới những người đang có ý định di 

trú tới. 
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THU HÚT NGUỒN 

NHÂN LỰC CLC 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

Điều kiện tự nhiên không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển kinh 

tế - xã hội mà còn là một nhân tố gián tiếp để giúp cho sự phát triển 

này. Điều kiện tự nhiên thuận lợi sẽ tạo ra miền đất lành cho nhiều 

người, nhất là nguồn nhân lực CLC. 

1.3.2. Điều kiện kinh tế xã hội 

Sự phát triển và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương có ảnh hưởng lớn đến việc thu hút, tuyển dụng nguồn nhân 

lực, nhất là nguồn nhân lực CLC. Kinh tế - xã hội ngày càng phát 

triển, tạo các điều kiện thuận lợi cho con người làm việc và sinh 

sống, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của mỗi cá nhân. 

1.3.3. Hệ thống chính sách của Nhà nƣớc 

Hay còn gọi là môi trường pháp lý bao gồm các văn bản pháp 

luật có liên quan đến vấn đề lao động, sử dụng lao động, đây là khung 

pháp lý cho các CQHCNN giải quyết tốt mối quan hệ giữa người lao 

động và người sử dụng lao động, là tiền đề cho việc xây dựng các tiêu 

chuẩn pháp lý khi hình thành, củng cố và phát triển NNL. 

1.3.4. Sự cạnh tranh trong thu hút NNL CLC 

Khi nền kinh tế thị trường phát triển, các địa phương nếu muốn 

giành lợi thế đều phải tính đến việc thu hút nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Bất kỳ địa phương nào khi muốn phát triển đều đòi hỏi 

nguồn nhân lực có số lượng lớn, chất lượng cao. Sự phát triển luôn đi 

kèm với nó là thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, bản thân tổ chức có 

nỗ lực đến mấy cũng không thể đào tạo kịp cho nên cần phải thu hút 

từ các tổ chức khác, nơi khác dẫn đến việc các địa phương có sự cạnh 

tranh gay gắt trong việc thu hút nhân tài.  
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1.3.5. Kinh nghiệm thu hút NNL CLC của một số địa 

phƣơng 

a. Thành phố Hải Phòng 

b. Thành phố Hồ Chí Minh 

c. Những bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Kon Tum 

Qua các nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực CLC 

của các thành phố, tỉnh ở Việt Nam, có thể rút ra bài học kinh nghiệm 

đó là: Trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực CLC là yếu tố quyết định 

quan trọng nhất đối với hoạt động của khu vực công ở tất cả các tỉnh, 

thành phố trên cả nước. 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CLC CỦA 

TỈNH KON TUM 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ 

HỘI CỦA TỈNH KON TUM 

2.1.1. Điều kiên tự nhiên 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

a. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu các ngành trong GDP có sự chuyển dịch từ ngành 

Nông, Lâm, ngư nghiệp sang ngành Công nghiệp- Xây dựng và 

Thương mại – Dịch vụ. Trong đó, nhóm ngành Công nghiệp – Xây 

dựng luôn dẫn đầu về tốc độ  ang trưởng, tiếp đến là nhóm ngành 

Thương mại – Dịch vụ. Xu hướng này rất phù hợp với xu hướng tiến 

bộ ngày nay.  

b. Cơ sở hạ tầng 

Công tác quy hoạch và xây dựng các đề án, phát triển kết cấu 

hạ tầng được triển khai hiệu quả với mục tiêu và tầm nhìn dài hạn; hệ 
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thống kết cấu hạ tầng từng bước được phát triển đồng bộ, hiện đại.  

c. Dân số, lao động 

- Tổng số và cơ cấu nhân lực theo giới tính, nhóm tuổi 

Kon Tum có 22 dân tộc cùng sinh sống (trong đó DTTS chiếm 

trên 53%). Dân số trung bình năm 2015 là 484.215 người. Dân số 

thành thị chiếm 34% dân số toàn tỉnh.  

- Phân bổ nhân lực theo lĩnh vực hoạt động và vùng miền 

Lao động ở Kon Tum hoạt động chủ yếu trong các ngành 

nông, lâm nghiệp, CN chế biến, xây dựng, thương nghiệp, GD-ĐT và 

hoạt động phục vụ cộng đồng.  

d. Văn hóa xã hội 

- Các lĩnh vực xã hội như giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, 

văn hóa… đều có chuyển biến tích cực.   

- An ninh quốc phòng: đã duy trì, củng cố, tăng cường tiềm lực 

quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã 

hội; ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù 

địch; an toàn giao thông đã đạt được tiến bộ đáng kể. 

2.1.3. Tình hình nguồn nhân lực của tỉnh Kon Tum 

a. Thực trạng nhân lực về số lượng 

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

của Tỉnh không ngừng gia tăng về số lượng và trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. Số cán bộ có trình độ ĐH trở lên tăng từ 0,18 % năm 2012 

lên 0,98% năm 2015.  

b. Thực trạng về chất lượng NNL  

- Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: 

+ Cơ cấu nhân lực theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Nhìn chung, trình độ chuyên môn kỹ thuật của LLLĐ đang 

tăng lên ở các cấp trình độ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của Tỉnh tăng 
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từ năm 2012 lên  năm 2015.  

+ Cơ cấu nhân lực theo ngành nghề : 

Cơ cấu nhân lực của tỉnh Kon Tum đang chuyển dịch theo 

hướng tích cực: tăng nhanh lao động làm việc trong các ngành DV 

(từ 22,67%  năm 2012 lên 24,55% năm 2015) và tăng khá lao động 

trong ngành CN (từ 11,33% năm 2012 lên 15,10% năm 2015); giảm 

lao động làm việc trong ngành NN (từ 66% năm 2012 xuống còn 

60,34% năm 2015).  

- Đặc điểm tâm lý – xã hội và những kỹ năng mềm của nhân 

lực 

2.2. THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CLC 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 

2.2.1. Thực trạng xác định nhu cầu và đối tƣợng thu hút 

NNLCLC 

a. Công tác quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2011-2020 

- Cách thức xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực Kon Tum 

giai đoạn 2011-2020: Dự báo cung cầu, xác định phương hướng, mục 

tiêu phát triển nhân lực của Tỉnh đến năm 2020 và đề xuất hệ thống 

các giải pháp đồng bộ, khả thi để phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2011-2020 có số lượng và cơ cấu hợp lý, có trình độ và kỹ 

năng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng 

CNH-HĐH, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của nhân lực 

trong tỉnh, đưa nhân lực trở thành lợi thế của địa phương trong phát 

triển và hội nhập quốc tế. 
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Bảng 2.11: Số lượng NNL cần thu hút của từng ngành 

giai đoạn 2010-2020 

    ĐVT: người 

Ngành 

Năm 
2010 2011 2015 2020 

Nông 

nghiệp 

0 0 0 693 

CN-XD 0 0 479 686 

Dịch vụ 0 721 4419 2768 

Tổng cộng 0 721 4898 4147 

 (Nguồn: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) 

Dựa vào bảng trên ta có thể nhu cầu về NNL CLC của ngành 

dịch vụ và công nghiệp giai đoạn 2011-2015 là tăng lên. Vì vậy 

UBND tỉnh cần ban hành thêm nhiều chính sách mới nhằm thu hút 

NNL CLC về công tác tại địa phương. 

b. Hình thức và đối tượng thu hút 

- Thu hút bằng hình thức mời gọi trực tiếp chuyên gia đầu 

ngành, chuyên gia giỏi ở một số ngành, lĩnh vực, cán bộ quản lý theo 

yêu cầu của tỉnh từng thời kỳ. 

- Thu hút bằng hình thức tiếp nhận 

- Thu hút bằng hình thức không qua thi tuyển hoặc xét tuyển  

- Trợ cấp ban đầu: Tỉnh Kon Tum áp dụng mức trợ cấp ban 

đầu khi vào làm việc như sau:  

+ Giaó sư, Tiến sĩ khoa học: 40 triệu đồng 

+ Phó Giáo sư; Tiến sĩ; Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa II: 30 

triệu đồng 

+ Thạc sĩ; Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa I: 20 triệu đồng 

- Hỗ trợ đất ở, nhà ở: Được ưu tiên bố trí chỗ ở không phải trả 

tiền thuê nhà trong thời gian 5 năm đầu.  
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2.2.2. Công tác quảng bá, xúc tiến thu hút nguồn nhân lực 

chất lƣợng cao 

Về thời gian và thủ tục thực hiện chính sách thu hút, đa số đối 

tượng thu hút đều tương đối đồng ý rằng thời gian thực hiện nhanh 

chóng, hợp lý và thủ tục đơn giản. Mặc dù có đến 50% đối tượng 

khảo sát cho rằng chính sách thu hút của tỉnh được quảng bá rộng rãi, 

nhưng việc quảng bá chủ yếu là qua các phương tiện như Website 

tỉnh, Sở Nội vụ, qua bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Không có 

trường hợp nào biết thông tin này tại nơi đào tạo. Kết quả này cho 

thấy, tỉnh nên mở rộng các phương thức quảng bá chính sách trong 

thời gian tới, nhất là các phương thức tiếp cận trực tiếp đến đối tượng 

tiềm năng.  

Bảng 2.12. Kết quả khảo sát, đánh giá về chính sách, thủ tục thu hút 

TT Hỗ trợ 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Tƣơng 

đối 

đồng ý 

Tƣơng 

đối 

không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Lựa 

chọn 

nhiều 

nhất 

(Mode) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

% % % % % 

1 

Thông tin 

về chính 

sách, thủ 

tục thu hút 

được quảng 

bá rộng rãi 

16,8 33 50,2 0 0 3 

2 Hồ sơ, thủ 

tục thực 

hiện chính 

sách thu hút 

đơn giản 

16,8 16,8 50 16,4 0 3 

2.2.3. Thực trạng tạo môi trƣờng làm việc. 

Theo kết quả khảo sát về môi trường làm việc. Đánh giá của 

đối tượng thu hút về môi trường làm việc là khá tốt. Trong đó, yếu tố 
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“đồng nghiệp thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ” được đánh giá cao nhất 

với 83,5% ý kiến hoàn toàn đồng ý, yếu tố “Cấp trên trực tiếp có tôn 

trọng ” và yếu tố “luôn được lắng nghe và hồi đáp” được đánh giá 

với 66,7% ý kiến hoàn toàn đồng ý, yếu tố “được thừa nhận về trình 

độ và năng lực” được đánh giá với 50% ý kiến hoàn toàn đồng ý. 

Đối với yếu tố bố trí công việc đúng chuyên môn và công việc 

phát huy hết được năng lực thì hầu như mọi người đều đánh giá là 

hoàn toàn đồng ý và đồng ý. Điều này thể hiện các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh đã chú trọng vào công tác bố trí vị trí việc làm đúng 

với trình độ, năng lực, sở trường của nhân viên. 

Bảng 2.14. Đánh giá về tạo dựng môi trường làm việc của người 

được thu hút 

TT 
Tạo dựng môi trƣờng 

làm việc 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Tƣơng 

đối 

đồng ý 

Tƣơng 

đối 

không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Lựa 

chọn 

nhiều 

nhất 

(Mode) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

% % % % % 

1 Đồng nghiệp của Ông/Bà 

luôn thân thiện, sẵn sàng 

giúp đỡ 

83,5 0 0 14,8 1,7 1 

2 Cấp trên trực tiếp của 

Ông/Bà có tôn trọng 

ông/bà 

66,7 0 33,3 0,0 0,0 1 

3 Ông/Bà được thừa nhận 

về năng lực 
50,0 0,0 33,3 0 16,7 1 

4 Ý kiến của Ông/Bà luôn 

được lăng nghe và hồi 

đáp 

66,7 16,7 16,7 0,0 0,0 1 

5 Bố trí làm việc đúng 

chuyên môn 
30 50 10 10 0 0 

6 Công việc có phát huy 

hết được năng lực 
20 40 30 10 0 0 

2.2.4. Thực trạng các chính sách đãi ngộ. 

*Chính sách đãi ngộ: 

Các cá nhân có chức danh khoa học, học vị cao, tốt nghiệp loại 
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khá, giỏi, có năng lực thực tiễn, có tay nghề cao phù hợp với sự phát 

triển kinh tế, xã hội của địa phương nếu tự nguyện về tỉnh công tác 

lâu dài từ 5 năm trở lên và được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định 

tiếp nhận (theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/2/2015 

của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản 

lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà 

nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các 

doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum) thì được hưởng 

chế độ trợ cấp. 

Bảng 2.15. Đãi ngộ của chính sách thu hút NNL CLC của tỉnh Kon 

Tum 

 GS, 

TSKH 

P.GS TS BS, 

DS 

CK II 

Thạc 

sĩ 

BS,DS 

CK I 

Trợ cấp ban 

đầu(triệu 

đồng) 

40 30 30 30 20 20 

Hỗ trợ hàng 

tháng 

Hỗ trợ 1,5 lần lương tối 

thiểu trong 5 năm đầu 

Không áp dụng 

Đãi ngộ khác - Tạo điều kiện cho vợ 

(hoặc chồng) vào làm 

việc tại các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn nếu 

có nhu cầu hoặc chuyên 

môn phù hợp 

- Sau 03 năm công tác 

được cử đào tạo chuyên 

môn ở bậc cao hơn 

   

*Chính sách về tiền lƣơng 

Tỉnh Kon Tum cũng dã ban hành nhiều chính sách cải cách 

tiền lương như Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền 
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lương tối thiểu chung,... 

* Chính sách cải thiện điều kiện làm việc và đời sống tinh thần 

Số liệu điều tra về đánh giá chính sách thu hút về cải thiện điều 

kiện làm việc, đời sống tinh thần được thực hiện thông qua bản câu 

hỏi điều tra đối với đối tượng được thu hút. 

*Chính sách thăng tiến 

- Đưa ra các chính sách khuyến khích nhằm khai thác tiềm 

năng của người lao động như:  

+ Thiết lập danh sách các vị trí công việc, chức danh cần quy 

hoạch và xác định số lượng người dự bị cho từng vị trí; dự đoán về 

thời gian thay thế cho từng vị trí cụ thể và khả năng thay thế. 

+ Căn cứ vào nguồn nhân lực hiện tiến hành xem xét đánh giá 

và lựa chọn những cá nhân đáp ứng yêu cầu công việc cần quy 

hoạch. 

* Chính sách đào tạo, phát triển 

UBND tỉnh đã ban hành một số chính sách đào tạo và phát 

triển như: Quyết định số 381-QĐ/TU ngày 09 tháng 02 năm 2007 của 

Tỉnh ủy Kon Tum về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn đến năm 2020;... 

Ngoài ra trong năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra 06 quyết 

định cử các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành 

chính nhà nước đi đào tạo tại nước ngoài. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CLC 

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc 

Bước đầu tỉnh đã thu được một số kết quả: Từ năm 2012 đến 

cuối năm 2015 tỉnh đã thu hút được 380 đối lượng là NL CLC về tỉnh 

công tác, trong đó có 03 tiến sỹ (chiếm khoảng 0,8%), 359 thạc sỹ 

(chiếm khoảng 94,47%), 342 học viên viên tốt nghiệp loại giỏi 
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(chiếm khoảng 90%), 38 sinh viên tốt nghiệp loại khá (chiếm khoảng 

10%). Hầu hết các đối tượng thu hút đều yên tâm công tác, chấp 

thuận với chính sách đãi ngộ của địa phương, và đã phát huy tốt khả 

năng về chuyên môn nghiệp vụ. 

2.3.2. Những hạn chế 

Thứ nhất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu còn thiếu, 

chưa đầy đủ và hiện đại. 

Thứ hai: Về cơ chế tuyển dụng, đánh giá tài năng của tỉnh còn 

cũ và đóng kín.  

Thứ ba: Công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng 

cao tỉnh Kon Tum chưa được quan tâm đúng mức. 

Thứ tư: Chế độ lương chưa đáp ứng nhu cầu của bản thân và 

gia đình của nhân lực chất lượng cao.  

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

a. Chính sách được ban hành thiếu tính đột phá 

b. Chế độ, chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng 

c. Chính sách chưa được quảng bá rộng rãi đến các đối 

tượng thu hút 

 d. Thiếu sự kiểm tra, đánh giá, giám sát trong thực hiện các 

chính sách ưu đãi, thu hút nhân lực chất lượng cao 

 

CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC 

CLC CỦA TỈNH KON TUM 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

3.1.1. Quan điểm của Đảng và nhà nƣớc về đổi mới quản lý 

nhà nƣớc về thu hút nhân lực  

Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ đột phá 
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của tỉnh, vừa có tính cấp bách vừa có tính chiến lược, nhằm xây dựng 

lực lượng lao động có phẩm chất và năng lực ngày càng cao, có cơ 

cấu ngành nghề hợp lý. Trong điều kiện thực tế về các mặt, nhất là về 

trình độ, xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ nay đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030, nhiệm vụ thu hút nguồn nhân lực 

phải tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 

trong hệ thống chính trị vững mạnh theo hướng trí thức hoá đội ngũ 

cán bộ cấp xã, chuyên môn hoá cán bộ cấp huyện và đào tạo cán bộ 

cấp tỉnh có tầm chiến lược; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức sự nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ. 

3.1.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực CLC của tỉnh 

Kon Tum 

Trên cơ sở các quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển nhân 

lực tỉnh Kon Tum đến năm 2020 là: 

a. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển nhân lực bảo đảm đủ về số lượng, có cơ cấu phù 

hợp, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất, nhân cách, năng lực 

nghề nghiệp, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp. 

b. Mục tiêu cụ thể 

* Đến năm 2020 

Nhân lực trình độ cao: đào tạo mới mới 280 Thạc sĩ, 20 Tiến sĩ 

và tương đương phục vụ cho các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, 

quản lý, khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ vào 

sản xuất, kinh doanh. 

* Đến năm 2030 

- Nhân lực trình độ cao: đào tạo mới 05 Giáo sư, 10 Phó Giáo 

sư, 400 Thạc sĩ và 50 Tiến sĩ phục vụ cho các lĩnh vực y tế, giáo dục 

- đào tạo, quản lý, khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công 
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nghệ vào sản xuất, kinh doanh.  

3.1.3. Định hƣớng thu hút NNL CLC của tỉnh Kon Tum 

1. Nghiên cứu xây dựng ban hành các dự án và cơ chế, chính 

sách phục vụ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. 

2. Sắp xếp, bố trí, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng hợp lý và có 

hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có. 

3. Tổ chức thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ, 

dự báo nhu cầu nguồn nhân lực. 

4. Thu hút, tuyển dụng mới cán bộ, công chức viên chức; chú 

trọng nguồn lực có chất lượng cao, được đào tạo cơ bản, có trình độ 

sau Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, có hàm Phó giáo sư, Giáo sư, các 

chuyên gia đầu ngành. 

5. Tiếp tục cũng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công 

chức cấp xã. Có cơ chế chính sách tạo cơ sở để thu hút bổ sung 

nguồn lực có trình độ chuyên môn cao ngoài xã hội vào bộ máy cán 

bộ chuyên trách và công chức xã. 

6. Đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn 

hoá thông tin, thể thao và các lĩnh vực khác có điều kiện. Tăng quyền 

chủ động cho các đơn vị sự nghiệp, đồng thời có cơ chế phối hợp 

quản lý nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp. Xác định cơ cấu hợp lý 

về số lượng y, bác sĩ, dược sĩ ở các cơ sở y tế. Quan tâm y tế tuyến 

cơ sở. Tuyển chọn xây dựng chuyên gia đầu ngành cho các khoa của 

y tế tuyến tỉnh. Nâng cao y đức, thái độ phục vụ nhân dân. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

3.2.1. Đổi mới công tác dự báo, quy hoạch, xác định đối 

tƣợng và chính sách thu hút NNL CLC 

Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, từng cơ quan, đơn vị, dự báo nhu 

cầu và xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực CLC trong ngắn hạn 
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cũng như dài hạn, trong đó cần xác định cụ thể số lượng, ngành nghề, 

tiêu chuẩn, thời gian dự kiến tuyển dụng, đào tạo để làm cơ sở cho 

các dự báo cầu lao động, lao động qua đào tạo của các cơ quan chức 

năng có cơ sở thực tiễn và hiệu quả.  

3.2.2. Tăng cường quảng bá, xúc tiến thu hút nhân lực CLC 

Các kênh tuyên truyền, quảng bá cũng cần đa dạng hơn như 

gửi thông báo cụ thể về nhu cầu tuyển dụng đến các trường đại học, 

cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước; tham gia và tổ chức các buổi 

giới thiệu cơ hội nghề nghiệp,... 

Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền cần mở rộng quảng bá 

hình ảnh về môi trường sống tốt và điều kiện làm việc thuận lợi trong 

CQHCNN của tỉnh. 

3.2.3. Hoàn thiện môi trƣờng làm việc  

Cần có một số giải pháp cụ thể như sau: 

❖ Tạo bầu không khí làm việc tập thể trong cơ quan 

- Xây dựng mối quan hệ giữa CC,VC với lãnh đạo vững mạnh. 

Mối quan hệ này là mối quan hệ hai chiều 

-  Giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, sự không 

thỏa mãn về công việc của CC,VC 

-  Xử lý nghiêm minh các trường hợp CC,VC vi phạm các quy 

định, kể cả cá nhân đó làm việc ở cấp nào. 

❖ Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, ban, bộ 

phận 

Để công việc đạt hiệu quả và tạo ra bầu không khí tâm ký thoải 

mái, thuận lợi khi làm việc, đòi hỏi lãnh đạo cơ quan phải xác định rõ 

ràng về chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, bộ phận công việc 

và phải quản lý, chỉ đạo, điều hành tốt việc này, tạo điều kiện phát 
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triển các mối quan hệ, phối hợp giữa các phòng, ban, bộ phận khác 

nhau trong cơ quan. 

Nâng cao đời sống tinh thần của CC, VC nhà nước bằng các 

hoạt động văn nghệ, thể thao, các chuyến tham quan trong và ngoài 

nước, tạo một môi trường làm việc thân thiện 

3.2.4. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực CLC 

a. Hoàn thiện chính sách tiền lương 

Thứ nhất, ở trung ương cần có sự đổi mới về chính sách ưu 

đãi, thu hút nguồn nhân lực chất lượng về miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng khó khăn bằng việc quy định định mức phù hợp với điều 

kiện thực tiễn.  

Thứ hai, tỉnh cần mạnh dạn đầu tư nguồn lực kết hợp với 

nguồn lực từ trung ương để tạo ra hiệu ứng tích cực trong việc thu 

hút nguồn nhân lực.  

b. Cải thiện điều kiện làm việc và đời sống tinh thần cho 

NNL CLC 

Đảm bảo phục vụ tốt về điều kiện nơi làm việc 

- Tiếp tục cải thiện và xây dựng môi trường, điều kiện làm 

việc, văn hóa cơ quan, tâm lý phù hợp với nền hành chính ở trình độ 

cao và hiện đại. 

- Nơi làm việc phải thường xuyên được xem xét, hoàn thiện 

với mong muốn tránh sự cản trở về mặt thiết kế, bố trí; có thể thiết 

kế, cải tiến lại sao cho đảm bảo thuận tiện nhất cho quá trình làm việc 

của người lao động. 

c. Giải pháp nâng cao động lực thu hút nguồn nhân lực CLC 

bằng sự thăng tiến 

Thường xuyên có cơ chế giám sát, theo dõi hiệu quả làm 

việc của các vị trí quản lý, nếu người nào yếu kém, không đảm 
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trách tốt vai trò của mình, cần phải xem xét để có hướng thay đổi, 

bố trí với những cá nhân xứng đáng hơn. Cá nhân được cất nhắc là 

người thực sự có năng lực, tinh thần làm việc tốt, hiệu quả công 

việc cao, cầu tiến. 

d. Hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển 

Có chính sách ưu tiên về đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng 

trong nước và ngoài nước cho đối tượng được thu hút có khả năng và 

tiềm năng phát triển trở thành những chuyên gia, cán bộ đầu đàn 

trong tương lai. 

Sử dụng tổng hợp các phương pháp như kiểm tra nền tảng học 

vấn, kinh nghiệm và xem xét các lời giới thiệu của các cá nhân, tổ 

chức có trách nhiệm; tổ chức cho làm bài kiểm tra, sát hạch về khả 

năng nhận thức, về thành tích, tính cách và sở thích cá nhân; kết hợp 

nhiều hình thức phỏng vấn gián tiếp và trực tiếp khác nhau như: 

phỏng vấn dựa trên tình huống, phỏng vấn đo lường hành vi, phỏng 

vấn bằng các câu hỏi duy lý, phỏng vấn tạo áp lực. 

3.2.5. Các giải pháp hỗ trợ khác 

a. Chính sách đầu tư và chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế 

b. Chính sách tài chính và ngân sách cho thu hút nhân lực CLC 

c. Chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài 

3.2.5. Mở rộng, tăng cƣờng sự phối hợp và hợp tác để thu 

hút nhân lực 

Sự phối hợp và hợp tác với các cơ quan, tổ chức trung ương  

Các sở, ban, ngành liên quan như: Sở GD-ĐT, Sở LĐ-

TB&XH, Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT triển khai thực hiện và điều chỉnh 

quy hoạch phát triển nhân lực trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  
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Sự phối hợp và hợp tác với các tỉnh, thành phố khác  

Chủ động liên kết, hợp tác với các địa phương trong cả nước 

và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên như: Hà Nội, thành phố Hồ 

Chí Minh, Đà Nẵng, tỉnh Đắc Lắc, tỉnh Thừa Thiên - Huế... trong 

việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng bằng các hình thức hợp 

tác, liên kết, liên thông...  

Mở rộng và tăng cƣờng hợp tác quốc tế 

Mạnh dạn cử các cán bộ trẻ có năng lực và phẩm chất đạo đức 

tốt đi đào tạo ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách của Tỉnh và ngân 

sách trung ương.  



23 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi các hoạt động của nhà 

nước, của khu vực công đều phải đạt được mục tiêu chính trị và hiệu 

quả kinh tế - xã hội. Nhà nước đang dần chuyển từ “cai trị" sang phục 

vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - 

xã hội. Đội ngũ CC, VC nhà nước không chỉ là nguồn lực chủ yếu để 

cấu thành các cơ quan nhà nước mà còn quyết định cơ chế vận hành, 

tổ chức các hoạt động; quyết định sự thành công hay thất bại của  các 

hoạt động của nhà nước. Vì vậy Nhà nước phải cần một nguồn nhân 

lực CLC đáp ứng yêu cầu, trách nhiệm, điều chỉnh và phục vụ xã hội. 

Trong bối cảnh cạnh tranh của thị trường lao động, nguồn nhân 

lực CLC có nhiều cơ hội để lựa chọn nơi làm việc. Trong khi đó, hoạt 

động công vụ trong các cơ quan nhà nước có những đòi hỏi khắt khe 

về trình độ, đạo đức công vụ và khuôn khổ luật pháp nên việc thu hút 

các đối tượng này vào làm việc cần được nghiên cứu đầy đủ cả về lý 

luận lẫn thực tiễn. 

Muốn có một nguồn nhân lực CLC đòi hỏi một quá trình thu 

nhận kiến thức từ trường học và kiến thức được tích lũy trong quá 

trình làm việc đến thái độ, động cơ làm việc có hiệu quả. Trong các 

cơ quan nhà nước, có thêm những đòi hỏi khắt khe hơn về lợi ích, 

trách nhiệm cao hơn và phải chấp hành khuôn khổ luật pháp của 

nhà nước. 

Chính sách thu hút nguồn nhân lực CLC cho các cơ quan 

nhà nước đã và đang được nhiều địa phương, quốc gia triển khai, 

trong đó có Kon Tum. Qua thực tế, chính sách đã đạt được môt số 

kết quả nhất định, đã thu hút hơn 100 người có chất lượng cao về 

công tác, nhưng qua khảo sát và phân tích, chính sách cũng bộc lộ 

nhiều hạn chế.  
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