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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chính quyền xã là chính quyền Nhà nước ở cơ sở, có vị trí, vai 

trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng của bộ máy Nhà nước, là yếu tố 

chi phối mạnh mẽ đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của 

cộng đồng dân cư trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ công chức cơ sở có 

vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng làm cầu nối 

giữa Đảng với nhân dân, giữa công dân với Nhà nước. Họ là những 

cán bộ trực tiếp tuyên truyền. phổ biến, vận động và tổ chức nhân 

dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước trên địa bàn, giải quyết nhu cầu của dân cư, bảo đảm 

sự phát triển kinh tế của địa phương, duy trì trật tự, an ninh, an toàn 

xã hội trên địa bàn. Sự nghiệp đổi mới đất nước muốn thành công phải 

tạo sự chuyển biến tích cực từ cơ sở, mà sự chuyển biến ở cơ sở lại phụ 

thuộc ở chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt là cán bộ lãnh 

đạo quản lý chủ chốt cấp cơ sở.  

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở, 

trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay, bước vào thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc 

tế, việc phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân 

lực hành chính cấp xã nói riêng là một thiết yếu. Để góp phần nghiên 

cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

hành chính cấp xã tôi chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực hành 

chính cấp xã tại huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

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

lực.  

- Phân tích thực trạng của nguồn nhân lực hành chính cấp xã 

tại huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua. 
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- Đề xuất các giải pháp phát triển nguôn nhân lực hành chính 

cấp xã tại huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề lý luận và thực tiễn 

liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực hành chính. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số nội 

dung về phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã gồm: Chủ tịch, 

phó chủ tịch ủy ban nhân dân và 07 chức danh công chức cấp xã. 

+ Về không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung trên tại địa bàn 

huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Về thời gian: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực hành 

chính cấp xã tại huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2010 đến 

năm 2014. Đề xuất giải pháp phát triển đến năm 2020. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

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

phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc; 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh; 

- Các phương pháp khác … 

5. Bố cục đề tài  

Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham 

khảo và phụ lục đề tài được chia làm 3 chương như sau: 

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực 

hành chính  

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

cấp xã tại huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi 

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

cấp xã tại huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN 

 NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH 

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

HÀNH CHÍNH 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Nhân lực: là nguồn lực của con người bao gồm: thể lực, trí 

lực và nhân cách con người, nó phản ánh khả năng lao động của con 

người và là điều kiện tiên quyết của quá trình lao động sản xuất của 

xã hội. 

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

người (trước hết và cơ bản nhất là tiềm năng lao động) gồm: thể lực, 

trí lực và nhân cách 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, biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất 

lượng của nguồn nhân lực nhằm đáp ứng đòi hỏi về nguồn nhân lực 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. 

1.1.2. Ý nghĩa của việc phát triển nguồn nhân lực hành chính  

- Giúp cho cán bộ, công chức nâng cao năng lực để theo kịp sự 

phát triển của khoa học kỹ thuật; tăng động lực làm việc, gắn bó với 

nghề nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tăng ý chí phấn 

đấu và nỗ lực cho nghề nghiệp hơn. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, việc điều hành cơ quan được thuận lợi 
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hơn, tăng niềm tin của người dân đối với cơ quan.  

- Phát triển nguồn nhân lực giúp sử dụng có hiệu quả hơn các 

nguồn lực khác trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 

1.1.3. Đặc điểm của nguồn nhân lực hành chính cấp xã 

- Là chủ thể của nền công vụ, là những người thực thi công vụ. 

Nhà nước quy định nhiệm vụ cụ thể đối với từng chức danh công 

chức cấp xã trong quá trình thực thi công vụ. 

     - Là những người cung ứng dịch vụ công. Dịch vụ công mà 

CBCC hành chính cấp xã cung ứng là loại dịch vụ gắn liền với chức 

năng quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, của tổ 

chức. Đây là một phần trong chức năng quản lý nhà nước.  

- Được nhà nước đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp khi thi hành 

công vụ. 

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.2.1. Xác định cơ cấu nguồn nhân lực 

Cơ cấu nguồn nhân lực phản ánh thành phần, tỷ lệ các bộ phận 

hợp thành và mối quan hệ tương tác giữa các bộ phận đó trong tổng 

thể nhân lực. Việc xác định cơ cấu nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt 

quan trọng đối với địa phương, ngành, tổ chức để thực hiện được 

nhiệm vụ, mục tiêu thì cơ cấu nguồn nhân lực được xác định một 

cách đúng đắn và đồng bộ.  

Để xác định cơ cấu nguồn nhân lực cần phải căn cứ vào nhiệm 

vụ, mục tiêu cụ thể của địa phương để xem xét, phân tích, đánh giá công 

việc một cách khoa học từ đó xác định nhu cầu nhân lực cho từng loại 

công việc cụ thể. Tùy vào mục đích, yêu cầu quản lý khác nhau, từ đó 

người ta xác định và phân loại cơ cấu nguồn nhân lực cho phù hợp.  

Các tiêu chí đánh giá cơ cấu nguồn nhân lực: 

+ Cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề đào tạo; 

+ Cơ cấu nguồn nhân lực theo địa bàn công tác; 

+ Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi, giới tính. 
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1.2.2. Nâng cao năng lực nguồn nhân lực 

Năng lực nguồn nhân lực gồm kiến thức người lao động, kỹ 

năng làm việc, nhận thức và sức khỏe của nguồn nhân lực. Nâng cao 

năng lực nguồn nhân lực là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 

kỹ năng nghề nghiệp và nhận thức cho nguồn nhân lực. Được xác 

định là mục tiêu của quá trình phát triển nguồn nhân lực. 

Để phát triển nguồn nhân lực, địa phương cần phải nâng cao 

năng lực cho nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu, mục tiêu phát triển 

của địa phương. 

Nội dung của việc nâng cao năng lực nguồn nhân lực bao gồm: 

a. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nguồn nhân lực 

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là cấp bậc đào tạo hay trình 

độ chuyên môn được đào tạo để người lao động thực hiện các công 

việc cụ thể. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là nâng cao cấp 

bậc đào tạo hay trình độ chuyên môn cho người lao động thông qua 

đào tạo bồi dưỡng, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao 

năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động. Trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ của nguồn nhân lực càng cao thì khả năng tiếp thu, vận 

dụng các kiến thức vào công việc sẽ tốt hơn. 

Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân 

lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, địa phương cần phải xây dựng và 

thực hiện các kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

Tiêu chí để đánh giá nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

nguồn nhân lực gồm: 

+ Sự gia tăng về số lượng lao động đã qua đào tạo trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ. 

+ Tốc độ tăng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao 

động. 

+ Sự gia tăng về số lượng lao động được đào tạo so với lực 

lượng lao động đang làm việc. 
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b. Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của người lao động 

Kỹ năng nghề nghiệp của người lao động là sự thành thạo, tinh 

thông về các thao tác, động tác, nghiệp vụ trong quá trình hoàn thành 

một công việc cụ thể nào đó. Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của 

người lao động là nâng cao khả năng vận dụng những kiến thức thu 

nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế nhằm tạo ra kết quả 

mong đợi.  

Để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động trước 

hết cần phải hình thành trên cơ sở tập luyện, sau đó những kỹ năng 

này phải được tập luyện, thực hiện đến mức thuần thục, nhuần 

nhuyễn, khéo léo, tinh tế. 

Các tiêu chí đánh giá kỹ năng nghề nghiệp: 

+ Kỹ năng cần có: Kỹ năng giao tiếp hành chính, kỹ năng công 

nghệ thông tin, kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản hành chính, 

kỹ năng phát triển nhóm và làm việc nhóm...  

+ Khả năng vận dụng kiến thức vào các thao tác công việc. 

+ Khả năng xử lý tình huống, khả năng truyền đạt, giao tiếp. 

+ Trình độ của các kỷ năng: yếu, trung bình, tốt, rất tốt. 

c. Nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực 

Nhận thức là một quá trình phản ánh biện chứng, tích cực, tự 

giác và sáng tạo thế giới khách quan vào đầu óc con người trên cơ sở 

thực tiễn. Trình độ nhận thức của người lao động là trình độ phản ánh 

mức độ hiểu biết về chính trị, xã hội, pháp luật và tính tự giác trong 

hoạt động lao động. Vì trình độ nhận thức của mỗi người khác nhau 

nên dẫn đến hành vi, thái độ khác nhau, hiệu quả công việc cũng 

khác nhau.  

Để nâng cao trình độ nhận thức cho người lao động thì cần 

phải có nội dung, phương pháp, thời gian để nâng cao kiến thức, 

phẩm chất, đạo đức, nhân cách của người lao động.  

Các tiêu chí đánh giá nhận thức của nguồn nhân lực: 
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+ Nhận thức của người người người lao động đối với công 

việc: ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm, sự say mê nghề nghiệp, đạo 

đức nghề nghiệp… 

+ Mức độ hài lòng của người được cung cấp dịch vụ. 

1.2.3. Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 

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

động. Động lực xuất phát từ nhu cầu rồi đến mong muốn, các mục 

tiêu dẫn đến thôi thúc thỏa mãn nhu cầu, tiếp đó đến hành động để 

đạt các mục tiêu và cuối cùng là thõa mãn những mong muốn. 

     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.  

      Việc nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực được thực 

hiện thông qua các chính sách: 

a. Cải thiện điều kiện làm việc 

Điều kiện làm việc được thể hiện qua môi trường làm việc, các 

trang thiết bị hỗ trợ cho người lao động trong quá trình làm việc. Điều 

kiện làm việc tốt sẽ giúp người lao động phát huy khả năng của mình. Cải 

thiện điều kiện làm việc không những bảo vệ sức khỏe, nâng cao năng suất 

lao động mà còn giúp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa 

phương. 

Các tiêu chí đánh giá điều kiện làm việc của nguồn nhân lực: 

+ Điều kiện, môi trường làm việc của người lao động có tốt hay không. 

+ Mọi người trong tổ chức có đoàn kết, gắn bó với nhau không. 

b. Chính sách khen thưởng 

Khen thưởng là động viên về mặt vật chất và tinh thần cho 

người lao động khi họ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao. Khen thưởng giúp cho người lao động hăng say học tập, 

nghiên cứu, lao động để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Để 

làm tốt công tác khen thưởng thì cần phải thường xuyên cải tiến công 
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tác thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để 

người lao động hoàn thành tốt công việc. 

Tiêu chí đánh giá chính sách khen thưởng: Khen thưởng có kích 

thích tinh thần, sự hăng say công việc của người lao động hay không;  

c. Sự thăng tiến 

Thăng tiến là đạt được một vị trí cao hơn trong tổ chức. Đối 

với người lao động thì sự thăng tiến là động lực thôi thúc để họ nỗ 

lực phấn đấu trong công việc. Người được thăng tiến sẽ được sự thừa 

nhận về năng lực, sự quý nể của nhiều người. 

Các tiêu chí đánh giá sự thăng tiến: 

+ Số lao động hàng năm được bố trí theo đúng quy hoạch. 

+ Số lao động bất mãn, chán chường với công việc hiện tại. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

- Vị trí địa lý, địa hình, đất đai. 

- Thời tiết, khí hậu. 

1.3.2. Điều kiện kinh tế 

- Tốc độ phát triển kinh tế. 

- Cơ cấu kinh tế. 

- Cơ sở hạ tầng. 

     1.3.3. Điều kiện xã hội 

     - Dân số, lao động.  

    - Truyền thống văn hóa. 

    - Hệ thống chính sách, pháp luật của nhà nước. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐỨC PHỔ 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN ĐỨC 

PHỔ TỈNH QUẢNG NGÃI ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT 

TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

2.1.1. Đặc điểm về tự nhiên 

Đức Phổ là một huyện đồng bằng ven biển, nằm về phía Nam 

của tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Đức Phổ có 15 đơn vị hành chính cấp 

xã, gồm 14 xã và 01 thị trấn, trong đó có 07 xã đồng bằng, 06 xã bãi 

ngang ven biển và 02 xã thuộc khu vực miền núi. Tổng diện tích tự 

nhiên của huyện Đức Phổ năm 2014 là 37.287,61 ha. Trong đó: đất 

nông nghiệp: 30.312,93 ha; đất phi nông nghiệp: 5.932,33 ha; đất 

chưa sử dụng: 1.042,35 ha,  

Đức Phổ nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Khí hậu được chia 

thành 2 mùa: mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, mùa khô từ tháng 1 

đến tháng 8.  

2.1.2. Đặc điểm về kinh tế 

        Năm 2014, tổng giá trị sản xuất đạt 5.778,2 tỷ đồng gấp 2,01 lần 

so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất là 13,31%.  

         Cơ cấu kinh tế: năm 2010 tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây 

dựng là 40,4%; Thương mại - Dịch vụ là 34,5%; Nông - Lâm - Ngư 

nghiệp là 25,1%; đến năm 2014 tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây 

dựng là 44,8%; Thương mại - Dịch vụ là 41,6%; Nông - Lâm - Ngư 

nghiệp là 13,6%. Cơ cấu kinh tế của huyện nghiên về ngành Công 

nghiệp - Xây dựng. 

    Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 

2010-2014 là 9.179 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư của nhân dân và 
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doanh nghiệp ngoài nhà nước 5.744,7 tỷ đồng, vốn ngân sách 3.434,3 

tỷ đồng. Hiện nay có 100% số hộ trên địa bàn huyện sử dụng điện. 

Hạ tầng bưu chính viễn thông được nâng cấp và mở rộng, chất lượng 

phục vụ ngày càng tốt hơn. 

2.1.3. Đặc điểm về xã hội 

Dân số trung bình toàn huyện năm 2014 là 147.174 người, tỷ 

lệ tăng dân số tự nhiên toàn huyện là 0,9%. Dân số, mật độ dân số 

từng xã thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2010-2014 cũng như số 

người trong độ tuổi lao động và số người được giải quyết việc làm 

của huyện tăng lên qua từng năm. 

Huyện Đức Phổ có truyền thống sản xuất nông nghiệp bao 

gồm cả nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp. Các lễ 

hội được tổ chức hàng năm với sự tham gia của đông đảo quần chúng 

nhân dân: Lễ Hội ra quân nghề cá, ngày Đại đoàn kết toàn dân…  

2.2. THỰC TRẠNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐỨC PHỔ TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

2.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện 

Đức Phổ trong thời gian qua. 

a. Cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã theo vị trí công 

tác 

    Thực trạng cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã theo vị trí 

công tác là tương đối hợp lý so với quy định, phù hợp với yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2014 các chức danh 

Chủ tịch UBND, Phó CT UBND đảm bảo số lượng theo quy định. 

Chức danh Trưởng công an xã có 8 người chưa đảm bảo số lượng 

theo quy định, chiếm tỷ lệ 4,2%; chức danh Chỉ huy trưởng quân sự 

có 13 người, chiếm tỷ lệ 6,8%; Các chức danh: Văn phòng - Thống 

kê có 26 người, chiếm tỷ lệ 13,7%; Địa chính - Xây dựng có 22 

người, chiếm tỷ lệ 11,6%; Tài chính - Kế toán có 27 người, chiếm tỷ 



11 

lệ 14,2%; Tư pháp - Hộ tịch có 21 người, chiếm tỷ lệ 11,5%; Văn hóa 

- Xã hội có 30 người; chiếm tỷ lệ 15,8%. Tuy nhiên việc tuyển dụng 

CBCC còn dựa vào mối quan hệ cá nhân. 

 b. Cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã theo địa bàn 

công tác 

Toàn huyện Đức Phổ có 15 đơn vị hành chính cấp xã, trong 

đó có 07 xã đồng bằng, 06 xã ven biển và 02 xã miền núi. Cơ cấu 

nguồn nhân lực hành chính cấp xã, được ràng buộc bởi các văn bản 

quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp theo địa bàn công tác. Cụ 

thể như: 

- Cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã theo khu vực đồng bằng; 

- Cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã theo khu vực ven biển;  

- Cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã theo khu vực miền núi; 

c. Cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã theo độ tuổi, 

giới tính 

- Cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã theo độ tuổi là hợp 

lý. CBCC HC độ tuổi từ 31 - 45 có tỷ lệ ngày càng tăng dần, còn độ 

tuổi từ 46 trở lên có tỷ lệ ngày càng giảm dần. Cụ thể: độ tuổi dưới 

30, năm 2010 chiếm tỷ lệ 15,5%, đến năm 2014 chỉ chiếm tỷ lệ 

12,1%; độ tuổi từ 31 - 45, năm 2010 chiếm tỷ lệ 33,3%, đến năm 

2014 chiếm tỷ lệ 56,3%; độ tuổi từ 46-60, năm 2010 chiếm tỷ lệ 

48,3%, đến năm 2014 chiếm tỷ lệ 31,6%; độ tuổi trên 60, năm 2010 

chiếm tỷ lệ 2,9%, đến năm 2014 thì không có lao động theo độ tuổi 

này, đảm bảo theo quy định của nhà nước về độ tuổi lao động. 

- Cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã theo giới tính: có sự 

chênh lệch cao giữa tỷ lệ CBCC nam và nữ. Mặc dù tỷ lệ CBCC nữ tăng 

lên qua các năm tuy nhiên vẫn còn thấp. Năm 2010 số lượng CBCC 

HC nữ là 50 người, trong đó: không có CB nữ giữ chức danh Chủ 

tịch UBND xã, chức danh Phó CT UBND xã nữ có 5 người, chức 

danh Công chức xã nữ 45 người. Đến năm 2014, số lượng CBCC HC 
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nữ có 58 người, chiếm tỷ lệ 30,5%; trong đó: chức danh Phó CT 

UBND xã nữ có 9 người, chiếm tỷ lệ 32,1%; chức danh Công chức 

xã nữ có 49 người, chiếm tỷ lệ 33,3%. 

2.2.2. Thực trạng nâng cao năng lực của nguồn nhân lực 

hành chính cấp xã tại huyện Đức Phổ 

a. Thực trạng nâng cao trình độ chuyên môn 

Thực trạng trình độ chuyên môn của CBCC hành chính cấp xã 

từ năm 2010-2014 được thể hiện qua bảng số liệu 2.15 sau. 

Bảng 2.15. Thực trạng trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực 

hành chính cấp xã tại huyện Đức Phổ từ năm 2010-2014 

    Đơn vị tính: người 

Trình độ  

chuyên môn 
2010 2011 2012 2013 2014 

Tổng số 174 175 182 186 190 

Trong đó:            

- Chưa qua  

đào tạo 
5 4 4 4 3 

- Sơ cấp 4 4 3 3 2 

- Trung cấp 128 121 117 113 106 

- Cao đẳng 6 8 7 7 8 

- Đại học 31 38 51 59 71 

(Nguồn: Phòng Nội vụ của UBND huyện Đức Phổ) 

Từ bảng số liệu 2.15 trên cho thấy số lượng CBCC HC chưa 

qua đào tạo so với tổng số CBCC HC năm 2010 là 5/174 người, 

chiếm tỷ lệ 2,9%, đến năm 2014 giảm còn 3/190 người, số lượng 

CBCC HC có trình độ sơ cấp so với tổng số CBCC hành chính năm 

2010 là 4/174 người, đến năm 2014 giảm còn 2/190 người, số lượng 

CBCC HC có trình độ trung cấp so với tổng số CBCC HC năm 2010 

là 128/174 người, đến năm 2014 là giảm còn 106/190 người, số 

lượng CBCC HC có trình độ cao đẳng so với tổng số CBCC HC năm 
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2010 là 6/174 người, đến năm 2014 là 8/190 người, số lượng CBCC 

HC có trình độ đại học so với tổng số CBCC HC năm 2010 là 31/174 

người, đến năm 2014 tăng lên với 71/190 người, Trình độ chuyên 

môn của CBCC ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên một số chuyên 

ngành đào tạo đại học chưa phù hợp với ví trí việc làm của CBCC. 

b. Thực trạng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp  

Thực trạng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho CBCC được thể 

hiện qua bảng số liệu 2.17 sau: 

Bảng 2.17. Những kiến thức, kỹ năng đã đào tạo bồi dưỡng cho 

CBCC hành chính cấp xã tại huyện Đức Phổ đến năm 2014 

Kiến thức, 

 kỹ năng  

đã đào tạo, 

bồi dưỡng 

Tổng 

 số 

Tỷ  

lệ 

 (%) 

Số lượng CBCC (người) 

C
T

 U
B

N
D

 

P
C

T
 U

B
N

D
 

T
C

A
 

C
H

T
Q

S
 

V
P

 –
 T

K
 

Đ
C

 –
 X

D
 

T
C

 –
 K

T
 

T
P

 –
 H

T
 

V
H

 –
 X

H
 

Tổng số CBCC HC 190 100 15 28 8 13 26 22 27 21 30 

Kỹ năng lãnh đạo 

điều hành, kỹ năng 

phát triển nhóm, làm 

việc nhóm 

32 16,8 15 17        

Kỹ năng giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố 

cáo; kỹ năng giải 

quyết xung đột 

38 20,0 15 23        

Kỹ năng diễn thuyết 

trước công chúng 
68 35,8 15 23      15 15 

Kỹ năng giao tiếp 

hành chính, văn hóa 

công sở 

114 60,0 10 15 3 10 15 15 16 15 15 
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Kiến thức, 

 kỹ năng  

đã đào tạo, 

bồi dưỡng 

Tổng 

 số 

Tỷ  

lệ 

 (%) 

Số lượng CBCC (người) 

C
T

 U
B

N
D

 

P
C

T
 U

B
N

D
 

T
C

A
 

C
H

T
Q

S
 

V
P

 –
 T

K
 

Đ
C

 –
 X

D
 

T
C

 –
 K

T
 

T
P

 –
 H

T
 

V
H

 –
 X

H
 

Kỹ năng soạn thảo 

văn bản, ban hành 

văn bản 

127 66,8 12 20 5 7 18 15 20 10 20 

Kiến thức công nghệ 

thông tin 
107 56,3 10 15 8 13 10 7 15 14 15 

Kiến thức về xây 

dựng nông thôn mới 
45 23,7 15 15     15   

Kiến thức quản lý an 

ninh, trật tự an toàn 

xã hội 

19 10,0   8 11      

(Nguồn: Phòng Nội vụ của UBND huyện Đức Phổ) 

  Qua bảng số liệu 2.17 trên cho thấy CBCC cấp xã đã được trang 

bị những kiến thức cơ bản nhất và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp 

phục vụ tốt hơn trong quá trình công tác. Tuy nhiên chưa đầy đủ. 

c. Thực trạng nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực 

Việc nâng cao nhận thức đối với CBCC được thực hiện bằng 

nhiều hình thức như đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền.  

Có thể nói để nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực hành 

chính thì nâng cao trình độ lý luận chính trị là điều kiện cần thiết và 

cơ bản nhất, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý và điều 

hành ở địa phương. Thực trạng trình độ lý luận chính trị của CBCC 

được thể hiện qua bảng số liệu 2.18 sau. 
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Bảng 2.18. Thực trạng trình độ lý luận chính trị của nguồn nhân lực  

hành chính cấp xã tại huyện Đức Phổ từ năm 2010-2014 

Trình độ  

lý luận 

 chính trị 

Số lượng CBCC HC (người) Tốc độ phát triển (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 

2011

/ 

2010 

2012

/ 

2011 

2013

/ 

2012 

2014

/ 

2013 

2014/ 

2010 

Tổng cộng 174 175 182 186 190 100,6 104,0 102,2 102,2 109,2 

Trong đó:           

- Chưa qua  

đào tạo 
74 59 56 55 47 79,7 94,9 98,2 85,5 63,5 

- Sơ cấp 24 29 29 34 36 120,8 100 117,2 105,9 150 

- Trung cấp 75 86 96 94 104 114,7 111,6 97,9 110,6 138,7 

- Cao cấp 1 1 1 3 3 100 100 300 100 300 

(Nguồn: Phòng Nội vụ của UBND huyện Đức Phổ) 

Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng một số CBCC hành chính có 

tinh thần làm việc, hợp tác, chấp hành nội quy quy chế cơ quan đơn 

vị, ý thức tổ chức kỹ luật chưa cao. 

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

a. Cải thiện điều kiện làm việc 

   - Về cơ sở vật chất: tất cả trụ sở làm việc của UBND xã đều 

được xây dựng kiên cố, khang trang. Trang thiết bị phục vụ công tác 

được trang bị tương đối đẩy đủ nhưng vẫn còn thiếu thốn, nhất là 

phương tiện máy vi tính, trung bình có 1,5 người/máy vi tính, chưa 

đáp ứng được nhu cầu công vụ của CBCC cấp xã.  

- Mối quan hệ đồng nghiệp: các địa phương đã xây dựng được 

mối quan hệ này ngày càng bềnh vững, đã tạo được sức mạnh tập thể. 

b. Chính sách khen thưởng 

Hình thức khen thưởng hiện nay vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để 

lôi cuốn CBCC hăng say trong quá trình công tác. Nguồn ngân sách 

dành cho khen thưởng còn hạn chế, số lượng CBCC được khen 
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thưởng bị khống chế bởi tỷ lệ theo quy định, thường khen thưởng từ 

lãnh đạo rồi mới đến nhân viên, sự nể nang trong quá trình bình xét. 

c. Sự thăng tiến 

Việc bổ nhiệm CBCC đã tạo động lực thúc đẩy CBCC có tinh 

thần nỗ lực, phấn đấu trong công tác, đã trẻ hóa đội ngủ cán bộ quản 

lý. Tuy nhiên việc đề bạc, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo còn dựa vào mối 

quan hệ cá nhân.  

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

2.3.1. Thành công và hạn chế 

a. Thành công 

Cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã theo ngành nghề đào 

tạo; theo địa bàn công tác; theo độ tuổi, giới tính tương đối hợp lý so với 

quy định, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trình độ chuyên môn của CBCC ngày càng được nâng cao. Kỹ 

năng nghề nghiệp của CBCC được cải thiện và nâng cao. Nhận thức 

của CBCC đối với nghề nghiệp ngày càng được nâng cao về ý thức 

tổ chức kỹ luật, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. 

Điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện và nâng cấp về cơ sở 

vật chất cũng như mối quan hệ đồng nghiệp ngày càng tốt đẹp hơn.  

b. Hạn chế 

Một số CBCC được tuyển dụng có ngành nghề đào tạo chưa phù 

hợp với vị trí việc làm. Có sự chênh lệch cao giữa tỷ lệ CBCC nam và nữ.  

Một số chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với vị trí công việc 

mà CBCC đang đảm nhiệm. CBCC hành chính cấp xã còn thiếu 

những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết.  

Trang thiết bị phục vụ công tác còn thiếu thốn nhất là phương 

tiện máy vi tính chưa đáp ứng được nhu cầu công vụ của CBCC. 

Hình thức khen thưởng hiện nay vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để lôi cuốn 

CBCC hăng say trong quá trình công tác. Việc đề bạc, bổ nhiệm cán 

bộ lãnh đạo còn dựa vào mối quan hệ cá nhân.  
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2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế 

a. Về cơ cấu nguồn nhân lực chưa tốt 

Việc tuyển dụng CBCC chưa hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn 

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

danh công chức, còn dựa vào mối quan hệ cá nhân; còn mang nặng tư 

tưởng "trọng nam”.  

b. Năng lực nguồn nhân lực còn hạn chế 

Chưa xây dựng kế hoạch cụ thể về nhu cầu đào tạo bồi dưỡng 

đối với từng CBCC, việc cử CBCC đi đào tạo chưa chú trọng sự phù 

hợp của chuyên ngành đào tạo với vị trí việc làm của CBCC, ý thức 

của CBCC cho việc đào tạo bồi dưỡng là hợp thức hóa bằng cấp để 

đủ tiêu chuẩn theo quy định. Chưa xác định kiến thức, kỹ năng cần 

thiết phù hợp với từng chức danh để bồi dưỡng cho CBCC.  

c. Chưa tạo nên động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 

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. Kinh phí dành cho khen thưởng còn hạn chế, số lượng CBCC 

được khen thưởng bị khống chế bởi tỷ lệ theo quy định. Việc đề bạc 

bổ nhiệm còn mang tính chủ quan. 

  

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐỨC PHỔ 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

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

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

chính cấp xã 
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          3.1.3. Một số yêu cầu khi xây dựng giải pháp 

Các giải pháp đề xuất phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. 

- Phát triển phải đảm bảo hài hòa lợi ích của tổ chức và lợi ích của 

cá nhân.  

- Đào tạo và phát triển phải tạo động lực làm việc cho người lao động.   

- Phát triển nguồn nhân lực hành chính phải đảm bảo cơ cấu 

hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 

3.1.4. Dự báo nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện 

Đức Phổ đến năm 2020 

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đối với CBCC hành chính cấp xã: 

- 100% CBCC HC cấp xã đủ chuẩn về trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và đạo 

đức tốt. 

- 100% CBCC HC cấp xã được bồi dưỡng kiến thức về công 

nghệ thông tin. 

- 100% CBCC HC cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp 

trở lên. Trong đó sơ cấp chiếm tỷ lệ 15%, trung cấp chiếm tỷ lệ 80%, 

cao cấp chiếm tỷ lệ 5%. 

- Tỷ lệ CBCC HC cấp xã nữ 35%. Trong đó cán bộ lãnh đạo 

nữ chiếm tỷ lệ 25% trong số cán bộ lãnh đạo. 

Dựa trên thực trạng trình độ chuyên môn, trình độ lý luận 

chính trị; căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, mục tiêu 

phấn đấu đến năm 2020 đối với CBCC HC cấp xã; sử dụng phương 

pháp dự báo định tính để dự báo nhu cầu đào tạo cho CBCC HC cấp 

xã đến năm 2020, cụ thể như sau: về trình độ chuyên môn: cao đẳng: 
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5 người, đại học: 15 người, sau đại học: 5 người; về trình độ lý luận 

chính trị: trung cấp: 15 người; cao cấp: 6 người. 
 

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH 

CHÍNH CẤP XÃ 

3.2.1. Hoàn thiện về cơ cấu nguồn nhân lực 

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

Để hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề đào tạo thì 

cần phải xây dựng khung tiêu chuẩn về chuyên ngành đào tạo đối với 

từng chức danh công chức, căn cứ vào khung tiêu chuẩn này để tuyển 

dụng CBCC; Đối với các chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và 

Trưởng Công an xã thì thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển. 

Còn các chức danh công chức còn lại thì thực hiện việc tuyển dụng 

thông qua thi tuyển.  

b. Cơ cấu nguồn nhân lực theo địa bàn công tác  

Căn cứ vào đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của từng địa 

phương, ngoài việc bồi dưỡng đồng bộ cho CBCC giữa các vùng 

miền những kiến thức chung nhất, cơ bản nhất thì đối với từng vùng 

miền khác nhau bổ sung các lớp bồi dưỡng kiến thức mang tính đặc 

thù tạo điều kiện cho CBCC nâng cao trình độ quản lý phù hợp với 

điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng miền. 

c. Cơ cấu theo độ tuổi, giới tính 

Để hoàn thiện cơ cấu theo độ tuổi, giới tính cần thực hiện tốt 

những việc như:  mạnh dạn giao việc, tạo cơ hội cho CBCC trẻ tiếp 

cận với công việc mới; đề cử, quy hoạch, bổ nhiệm CBCC trẻ tuổi có 

năng lực (ưu tiên nữ); công tác đào tạo bồi dưỡng cần ưu tiên cho 

CBCC nữ; khi tuyển dụng CBCC bằng hình thức thi tuyển hoặc xét 
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tuyển, trường hợp nam, nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nhau ở vị trí 

cần tuyển thì ưu tiên lựa chọn nữ. 

3.2.2. Hoàn thiện việc nâng cao năng lực nguồn nhân lực 

a. Hoàn thiện việc nâng cao trình độ chuyên môn của nguồn 

nhân lực 

Để hoàn thiện việc nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCC 

cần phải thực hiện các nội dung sau: 

- Đặt mục tiêu đến năm 2020: 100% công chức có trình độ từ 

trung cấp trở lên; 50% CBCC có trình độ đại học trở lên. 

- Xác định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đối với từng 

chức danh mà CBCC HC cần có, được thể hiện qua bảng 3.2 sau. 

Bảng 3.2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đối với từng chức danh 

mà CBCC hành chính cấp xã tại huyện Đức Phổ cần có. 

Trình độ chuyên môn 

Chức danh cán bộ, công chức 

C
T

 U
B

N
D

 

P
C

T
 U

B
N

D
 

T
C

A
 

C
H

T
Q

S
 

V
P

 -
 T

K
 

Đ
C

 -
 X

D
 

T
C

 -
 K

T
 

T
P

 -
 H

T
 

V
H

 -
 X

H
 

- Đại học trở lên X X        

- Trung cấp trở lên đối 

với các ngành hoặc 

nhóm ngành: 

         

+ Quản lý trật tự xã hội; 

cảnh sát; an ninh; công 

an. 

  X       

+ Quân sự.    X      

+ Hành chính - Văn 

phòng; Văn thư - Lưu 

trữ; Kinh tế; Thống kê; 

Công nghệ thông tin. 

    X     
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Trình độ chuyên môn 

Chức danh cán bộ, công chức 

C
T

 U
B

N
D

 

P
C
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 -
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Đ
C

 -
 X

D
 

T
C

 -
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T
P

 -
 H

T
 

V
H

 -
 X

H
 

+ Địa chính; Tài 

nguyên; Môi trường; 

Xây dựng; Kinh tế xây 

dựng; Quy hoạch; Kiến 

trúc; Đô thị; Nông 

nghiệp, Lâm nghiệp; 

Kinh tế nông lâm. 

     X    

+ Tài chính; Kế toán; 

Kiểm toán. 
      X   

+ Luật; Hành chính.         X  

+ Văn hóa - Thông tin; 

Lao động  - Xã hội - Tiền 

lươ & nhân văn; Phát 

thanh - Truyền hình; 

Hành chính;  

        X 

- Khuyến khích CB lãnh đạo có độ tuổi cao, không đạt chuẩn 

về trình độ chuyên môn thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về nhu cầu đào tạo bồi dưỡng.  

- Thực hiện việc quản lý đối với CBCC được chọn cử đi đào 

tạo bồi dưỡng, đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡng như việc thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn. 

b. Hoàn thiện việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của nguồn 

nhân lực 

Để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của CBCC cần quan tâm 

đến các vấn đề sau:  

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

dưỡng cho CBCC HC cấp xã, được thể hiện qua bảng 3.3 sau. 
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Bảng 3.3. Những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần đào tạo bồi 

dưỡng cho CBCC hành chính cấp xã tại huyện Đức Phổ 

STT 
Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp  

cần đào tạo, bồi dưỡng 

Đối tượng được 

đào tạo, bồi dưỡng 

1 Kỹ năng lãnh đạo điều hành CT, Phó CT 

2 
Kỹ năng giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo 
CT, Phó CT 

3 
Bồi dưỡng kiến thức về an ninh, quốc 

phòng 
CBCC hành chính 

4 
Kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản 

hành chính 
CBCC hành chính 

5 
Kỹ năng giao tiếp hành chính, văn hóa 

công sở, chuẩn mực thực thi nhiệm vụ 
CBCC hành chính 

6 
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông 

thôn mới 
CBCC hành chính 

7 
Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông 

tin 
CBCC hành chính 

8 

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao 

kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ phổ 

biến pháp luật 

CBCC hành chính 

9 
Bồi dưỡng kiến thức quản lý an ninh, 

trật tự an toàn xã hội 

Trưởng công an xã,  

Chỉ huy trưởng quân 

sự 

10 
Kỹ năng thu thập, tổng hợp và xử lý 

thông tin 

Văn phòng - Thống 

kê 

11 
Kỹ năng khảo sát, đo đạc và lập hồ sơ 

địa chính 

Địa chính - Xây 

dựng 

12 
Bồi dưỡng kế toán ngân sách xã và các 

hoạt động tài chính khác ở cấp xã 
Tài chính - Kế toán 
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STT 
Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp  

cần đào tạo, bồi dưỡng 

Đối tượng được 

đào tạo, bồi dưỡng 

13 
Kỹ năng diễn thuyết trước công chúng, 

Kỹ năng tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở 

Tư pháp - Hộ tịch, 

Văn hóa - Xã hội 

14 
Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

về Lao động - Xã hội 
Văn hóa - Xã hội 

      - Xây dựng nhu cầu bồi dưỡng về kỹ năng nghề nghiệp đối với 

từng CBCC. 

c. Hoàn thiện việc nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực 

Để nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực hành chính cấp xã 

thì cần chú ý đến việc rà soát, tổng hợp và xây dựng kế hoạch đào tạo 

trình độ lý luận chính trị. Quán triệt đến CBCC về tinh thần tự giác, ý 

thức, trách nhiệm, năng động trong công tác, kịp thời nắm bắt thông 

tin kinh tế, chính trị, xã hội.  

3.2.3. Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực  

a. Cải thiện điều kiện làm việc 

Để cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc thân 

thiện thì cần xây dựng kế hoạch mua sắm, ưu tiên mua sắm trang 

thiết bị được cho là thiết yếu nhất như máy vi tính, máy in… Xây 

dựng dự toán kinh phí mua sắm, tạo nguồn ngân sách phục vụ cho 

việc mua sắm như: từ nguồn ngân sách cấp trên phân bổ, nguồn xã 

hội hóa … Thực hiện tốt công tác dân chủ, thông qua các lớp học 

nghị quyết, bồi dưỡng, cuộc họp để tuyên truyền đến CBCC về sức 

mạnh tập thể, sức mạnh của đại đoàn kết.  

b. Công tác khen thưởng 

Để nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực bằng công tác 

khen thưởng thì cần phải tạo Quỹ khen thưởng và sử dụng đúng mục 

đích, cônng khai, minh bạch.  Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện được 

quy định để xem xét, đánh giá và bình chọn, ưu tiên bình chọn cho 

CBCC có những sáng kiến, thành tích vượt trội. 
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c. Sự thăng tiến 

Để tạo sự công bằng trong đề bạc bổ nhiệm và việc đề bạc bổ 

nhiệm thực sự là động lực thúc đẩy CBCC làm việc thì cần phải làm 

tốt công tác quy hoạch cán bộ. CBCC trong quy hoạch nhưng có 

những biểu hiện tiêu cực trong công tác, đạo đức lối sống thì không 

được đề bạc, bổ nhiệm. 

KẾT LUẬN 

 

Thông qua cơ sở lý luận về nguồn nhân lực, phát triển nguồn 

nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã 

nói riêng đã cho ta thấy vai trò mang tính quyết định của nguồn nhân 

lực hành chính cấp xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và của đất nước. Qua quá trình thu thập, tổng hợp và phân 

tích số liệu về nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Đức Phổ 

tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2010 -2014 đã đánh giá được thực trạng 

từng nội dung phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện 

Đức Phổ trong thời gian qua, từ đó cho thấy bên cạnh những thành 

công còn có những hạn chế nhất định và nguyên nhân của những hạn 

chế đó. Để phát triển nguồn nhân hành chính cấp xã của huyện trong 

thời gian tới cần phải thực hiện đồng bộ từ khâu đánh giá, xây dựng 

kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm đến sử 

dụng hợp lý nguồn nhân lực; cần thực hiện các giải pháp mang tính 

lâu dài, hợp lý nhằm góp phần thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện Đức Phổ nói riêng và của cả nước nói 

chung trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh 

tế quốc tế./. 

     


