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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, toàn bộ đội ngũ CBCC 

trong bộ máy HCNN tạo thành một nguồn lực lớn phục vụ cho quá 

trình tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Đội ngũ CBCC hành chính 

có một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý và thúc đẩy sự 

phát triển của xã hội. Vì vậy, phải luôn tìm cách hoàn thiện đội ngũ 

CBCC HCNN. Trong đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực HCNN 

luôn biện pháp cơ bản và lâu dài.  

Đối với huyện Duy Xuyên, việc nâng cao chất lượng đội ngũ 

CBCC trong nhiều năm qua đã có những tiến bộ rõ nét, tuy nhiên 

công tác đào tạo vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, vẫn 

còn nhiều yếu kém, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất 

nước trong thời kỳ mới. Xuất phát từ yêu cầu đó, tác giả chọn đề tài: 

“Đào tạo nguồn nhân lực hành chính huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam” để nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình với mong muốn 

góp phần hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực hành chính 

huyện Duy Xuyên trong thời gian đến. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đào tạo nguồn 

nhân lực hành chính. 

- Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực hành 

chính huyện Duy Xuyên trong thời gian qua. 

- Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo 

nguồn nhân lực huyện Duy Xuyên trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 
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Là những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo 

nguồn nhân lực hành chính huyện Duy Xuyên. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Tập trung phân tích thực trạng công tác đào tạo 

nguồn nhân lực hành chính huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và 

đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực hành 

chính huyện. 

- Về không gian: Đề tài nghiên cứu việc đào tạo CBCC tại các 

cơ quan hành chính cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Duy Xuyên. 

- Về thời gian: Giải pháp hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực tại 

các cơ quan hành chính huyện Duy Xuyên từ nay đến năm 2020. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, luận văn sử dụng các 

phương pháp sau: 

- Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích 

chuẩn tắc; 

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

- Các phương pháp khác ... 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục và danh mục tài 

liệu tham khảo, bố cục nội dung luận văn gồm ba chương: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực  

Chương 2: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực hành chính 

huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

Chương 3: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực hành 

chính huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN  

NHÂN LỰC  

1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.1. Một số khái niệm 

- Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng của con người, 

trước hết và cơ bản nhất là tiềm năng lao động, bao gồm: thể lực, trí 

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

chức hoặc cơ cấu kinh tế - xã hội đòi hỏi.  

- Đào tạo nguồn nhân lực là một hoạt động có tổ chức, được 

thực hiện trong một thời gian nhất định và nhằm đem đến sự thay đổi 

nhân cách và nâng cao năng lực của con người. Ngoài ra, đào đạo nguồn 

nhân lực còn là quá trình học tập để chuẩn bị con người cho tương lai, để 

họ có thể chuyển tới công việc mới trong thời gian thích hợp. 

1.1.2. Ý nghĩa của công tác đào tạo nguồn nhân lực 

- Đối với các tổ chức:  

+ Tạo lợi thế cạnh tranh  

+ Duy trì và nâng cao chất lượng NNL 

+ Nâng cao tính ổn định và năng động 

- Đối với người lao động 

+ Nâng cao kiến thức và kỹ năng công việc 

+ Tạo ra sự gắn bó giữa người lao động và tổ chức 

+ Thỏa mãn nhu cầu phát triển của người lao động 

1.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực hành chính 

- Là những người thực thi công vụ 

- Là những người cung ứng dịch vụ công 

- Là một đội ngũ chuyên nghiệp 

- Được Nhà nước đảm bảo lợi ích khi thực thi công vụ 
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1.1.4. Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực hành chính 

- Đào tạo phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch 

công chức 

- Bảo đảm tính tự chủ của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng 

công chức trong hoạt động đào tạo 

- Kết hợp cơ chế phân cấp và cơ chế cạnh tranh trong tổ chức 

đào tạo 

- Đề cao vai trò tự học và quyền của công chức trong việc lựa 

chọn chương trình bồi dưỡng theo VTVL 

- Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả 

1.2. NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

1.2.1. Xác định mục tiêu đào tạo 

Xác định mục tiêu đào tạo là xác định cái đích đến, tiêu chuẩn 

cần đạt được, những kết quả cần được của người tham gia đào tạo khi 

kết thúc chương trình đào tạo. 

Việc xác định mục tiêu đào tạo rất cần thiết, nếu không, đào 

tạo sẽ không có mục đích, không đúng đối tượng thực sự cần đào tạo, 

gây lãng phí. Xác định mục tiêu đào tạo là một nội dung quan trọng, 

làm cơ sở để định hướng công tác đào tạo, xây dựng các nội dung của 

chương trình đào tạo và là căn cứ đánh giá hiệu quả công tác đào tạo. 

Việc xác định mục tiêu đào tạo trước hết phải xuất phát từ yêu 

cầu công việc, từ mục tiêu của tổ chức, từ chiến lược phát triển của tổ 

chức đó. 

Tiêu chí để xác định mục tiêu đào tạo như sau : 

- Trước hết, phải xác định chiến lược phát triển KT – XH; 

- Xác định VTVL, phân tích công việc và phân tích nhân viên; 

- Quy hoạch nhân viên; 

- So sánh giữa thực trạng và yêu cầu; 
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- Xác định mục tiêu đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển 

KT – XH. 

1.2.2. Xác định kiến thức đào tạo 

Xác định kiến thức đào tạo là xác định các ngành học, môn 

học, cấp bậc học và kết cấu chương trình đào tạo phù hợp với mục 

tiêu cần đạt được.   

Phải xác định kiến thức đào tạo vì nếu không học viên sẽ tự 

lựa chọn theo ngành nghề mình thích mà không theo mục tiêu của tổ 

chức đã đề ra. 

Để xác định kiến thức đào tạo cần phải:  

- Phân tích công việc: nhằm xác định những chức năng, nhiệm 

vụ, các mối quan hệ trong công việc và điều kiện làm việc của từng vị 

trí việc làm. Đồng thời giúp xác định những kiến thức, kỹ năng cần 

thiết mà người lao động phải có để có thể thực hiện công việc. 

- Phân tích nhân viên: giúp xác định những kiến thức, kỹ năng 

hiện có của người lao động so với yêu cầu công việc; trên cơ sở đó 

xác định những kiến thức cần phải đào tạo cho người lao động để đáp 

ứng yêu cầu công việc.  

- Xác định sự thiếu hụt về năng lực hiện có của nhân viên và 

yêu cầu cần có của công việc. 

1.2.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo  

Xây dựng kế hoạch đào tạo là dự báo nhu cầu và khả năng sẵn 

có về nguồn nhân lực trên cơ sở đó xác định sự dư thừa hay thiếu hụt 

về số lượng, chất lượng lao động. Từ đó, tiến hành xác định nhu cầu 

về số lượng, chất lượng, đối tượng tham gia đào tạo và thời gian cụ 

thể để tiến hành đào tạo. 

Các nội dung của kế hoạch đào tạo bao gồm: 
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- Xác định nhu cầu đào tạo: là xác định thời điểm, số lượng và 

bộ phận nào cần phải đào tạo, đào tạo bao nhiêu người và  kỹ năng 

nào cần đào tạo. 

- Xác định nguồn để đào tạo: là lựa chọn những đối tượng cụ 

thể, bộ phận nào và đang làm công việc gì để đào tạo. Việc xác định 

đúng đối tượng đào tạo quyết định đến hiệu quả thành công của công 

tác đào tạo. 

Các bước xây dựng kế hoạch đào tạo: 

- Căn cứ mục tiêu đào tạo; 

- Xác định sự dư thừa hay thiếu hụt về số lượng, chất lượng lao 

động; 

- Từ đó xác định nhu cầu về số lượng, chất lượng, đối tượng 

tham gia đào tạo và thời gian, địa điểm cụ thể để tiến hành đào tạo. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo sao cho vẫn đảm bảo công việc 

hoạt động bình thường. 

1.2.4. Lựa chọn phƣơng pháp đào tạo  

- Phương pháp đào tạo là cách thức truyền đạt kiến thức, kỹ 

năng đến người được đào tạo để đạt được mục tiêu cho trước một 

cách phù hợp và hiệu quả nhất. 

- Các phương pháp đào tạo hiện nay: 

+ Đào tạo trong công việc gồm phương pháp kèm cặp và chỉ 

bảo, phương pháp luân chuyển công việc. 

+ Đào tạo ngoài công việc gồm phương pháp nghiên cứu tình 

huống, phương pháp cử đi học ở các trường chính quy và phương 

pháp đào tạo từ xa. 

- Phải lựa chọn phương pháp đào tạo vì mỗi phương pháp có 

cách thức thực hiện khác nhau và có những ưu, nhược điểm riêng. 

Đồng thời, đối với các đối tượng đào tạo khác nhau, với mỗi loại kiến 
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thức khác nhau, mỗi VTVL và điều kiện tham gia đào tạo của người 

học cũng khác nhau đòi hỏi các phương pháp đào tạo cũng phải khác 

nhau.  

- Vì vậy, cần lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp nhằm 

giúp cho người được đào tạo tiếp thu các kiến thức, kỹ năng tốt hơn, 

qua đó nâng cao được hiệu quả của công tác đào tạo. 

1.2.5. Kinh phí cho đào tạo 

- Kinh phí cho đào tạo là toàn bộ những chi phí diễn ra trong 

quá trình người lao động tham gia khóa học và những chi phí khác 

liên quan đến quá trình đào tạo. 

- Kinh phí đào tạo có thể do tổ chức hoặc cá nhân người lao 

động chi trả. Nếu tổ chức bỏ ra kinh phí đào tạo thì có ưu điểm là 

thực hiện đúng mục tiêu của tổ chức, đúng vị trí việc làm, gắn việc 

đào tạo với quy hoạch, bố trí, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực 

của tổ chức. 

- Tuy nhiên, chương trình học mà tổ chức yêu cầu đôi khi 

không phù hợp với nguyện vọng của người được đào tạo, vì vậy học 

tham gia đào tạo một cách thụ động. Ngược lại, khi cá nhân bỏ ra 

kinh phí đào tạo để học ngành nghề mình yêu thích thì chất lượng 

đào tạo được nâng lên một cách rõ rệt, nhưng lại có nhược điểm là 

không đúng với mục tiêu của tổ chức đề ra, không phù hợp với công 

tác quy hoạch. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Nguồn của kinh phí đào tạo 

+ Số lượng kinh phí đào tạo 

1.2.6. Đánh giá kết quả đào tạo  

- Đánh giá kết quả đào tạo là xác định xem chương trình đào 

tạo có đáp ứng được mục tiêu đào tạo đưa ra hay không để có những 
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điều chỉnh cần thiết cho công tác đào tạo. 

- Hiệu quả của khóa đào tạo thường được đánh giá thành hai 

giai đoạn: 

Giai đoạn nhận thức: Học viên tiếp thu, học hỏi được gì sau 

khi tham gia khóa đào tạo. Để đánh giá giai đoạn này cần phải: 

- Tìm hiểu phản ứng của người học 

- Đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức 

- Đánh giá sự thay đổi hành vi sau khi tham gia đào tạo. 

Giai đoạn vận dụng: người học áp dụng các kiến thức, kỹ năng 

đã học vào thực tế công việc như thế nào.  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO 

TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

1.3.1. Nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên: 

Bao gồm vị trí địa lý, quy mô diện tích đất đai, trữ lượng tài 

nguyên khoáng sản.  

Điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo điều kiện cho kinh tế địa 

phương phát triển, từ đó tạo thuận lợi cho phát triển nguồn nhân lực 

và ngược lại. 

1.3.2. Nhân tố thuộc về điều kiện xã hội 

- Chất lượng và số lượng lao động   

- Giáo dục đào tạo tạo 

- Truyền thống văn hóa 

- Hệ thống các chính sách xã hội  

1.3.3. Nhân tố thuộc về điều kiện kinh tế  

- Tốc độ phát triển nền kinh tế   

- Cơ cấu nền kinh tế  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH 

CHÍNH HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM 

 

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

DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG 

TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Duy Xuyên nằm ở vị trí cầu nối giữa các đô thị hạt nhân của 

khu vực miền Trung và miền Tây nguyên, có di sản văn hóa thế giới 

Mỹ Sơn và sát với đô thị cổ Hội An. Có tọa độ địa lý từ 150 43’ – 

150 49’ vĩ độ Bắc và 1080 02’- 1080 22’ kinh độ Đông, với tổng diện 

tích tự nhiên là 299,09 km
2
.Trung tâm huyện cách thành phố Đà 

Nẵng 30km và cố đô Huế 125km về phía Bắc và cách thành phố Tam 

Kỳ 40km về phía Nam.  

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

- Về dân số:  Đến năm 2013, dân số trung bình toàn huyện là 

123.816 người, mật độ dân số trung bình là 414 người/km², tỷ lệ tăng 

dân số tự nhiên toàn huyện là 1,048%.  

- Về nguồn nhân lực: NNL của huyện có qui mô khá lớn. Năm 

2013 dân số trong độ tuổi lao động chiếm 57,5% dân số toàn huyện. 

Toàn huyện có 464 CBCC, trong đó số CBCC có trình độ chuyên môn 

Trung cấp là 122, cao đẳng là 12, đại học và sau đại học là 261. 

2.1.3. Đặc điểm kinh tế 

- Về tăng trưởng kinh tế: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai 

đoạn 2011 - 2014 nhanh, tăng 23,66%, trong đó nông – lâm – thủy 

sản  tăng 22,25%; CN-XD tăng 23,39%; dịch vụ tăng 18,97%.  

- Về cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng ngành nông nông nghiệp giảm 
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dần còn 12,75%, tỷ trọng CN-XD tăng nhanh chiếm 61,82%, dịch vụ 

chiếm tỷ trọng cao 25,43% nhưng có xu hướng chững lại.  

Chính những điều kiện và sự phát triển về KT – XH của huyện 

Duy Xuyên đã đặt ra vấn đề phát triển và đào tạo nguồn nhân lực đáp 

ứng yêu cầu mới của quá trình hội nhập kinh tế.  

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy UBND huyện Duy Xuyên  

Hiện nay, UBND huyện Duy Xuyên gồm có 12 phòng ban và 

14 xã, thị trấn với tổng biên chế HCNN là 464 gồm 137 CBCC khối cơ 

quan thuộc UBND huyện và 327 CBCC thuộc các xã, thị trấn.     

 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN 

LỰC HÀNH CHÍNH HUYỆN DUY XUYÊN 

2.2.1. Thực trạng việc xác định mục tiêu đào tạo 

Trong những năm qua, mục tiêu đào tạo cho CBCC có xác 

định nhưng trên thực tế chưa cụ thể cho từng giai đoạn của quá trình 

đào tạo, chưa thực sự phù hợp với công việc của từng chức danh.  

Vì thế mục tiêu đưa ra mang tính chung chung, không có tiêu chí 

đánh giá kết quả cụ thể, không có yêu cầu cho từng loại CBCC tham gia 

đào tạo làm cho CBCC được đào tạo không biết được yêu cầu về kỹ 

năng cụ thể để họ tích cực học tập. Điều này thể hiện ở chỗ số lượt 

CBCC được đào tạo đúng với yêu cầu còn hạn chế, thể hiện ở bảng 2.10: 

Bảng 2.10. Số lượt CBCC được đào tạo đúng với yêu cầu so với tổng 

số CBCC đã tham gia đào tạo qua các năm 

Chỉ tiêu Đvt 2011 2012 2013 2014 

Tổng số đào tạo (lượt người) Người 217 230 310 333 

Số lượt người ĐT đúng với yêu cầu Người 121 154 232 283 

Tỷ lệ người được ĐT đúng với yêu cầu 

so với tổng số đã tham gia ĐT 
% 55,8 67 74,8 85 

(Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Duy Xuyên giai đoạn 2011-2014) 
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Qua bảng số liệu bảng 2.10 cho thấy huyện đã chú trọng đến 

công tác xác định mục tiêu đào tạo nên số lượng và tỷ lệ CBCC được 

đào tạo đúng với yêu cầu so với tổng số đã tham gia đào tạo tăng lên 

qua từng năm, tuy nhiên tỷ lệ đó vẫn còn thấp. Vì vậy, trong thời gian 

đến cần xác định mục tiêu đào tạo rõ ràng, cụ thể, hợp lý. 

2.2.2.Thực trạng việc xác định kiến thức đào tạo 

Trên thực tế, việc xác định kiến thức cần đào tạo cho CBCC 

vẫn chưa được đảm bảo, kiến thức đào tạo chưa phù hợp với yêu cầu 

công việc của từng chức danh, chưa phù hợp với chuyên môn công 

tác mà họ đang đảm nhận. Nguyên nhân của thực trạng này là do: 

- Hầu hết công chức chủ động đăng ký để tham gia các khóa 

đào tạo mà không theo sự định hướng, kế hoạch cụ thể của địa 

phương nên phần lớn các kiến thức đào tạo không phù hợp với yêu 

cầu công việc. 

- Hiện nay tại địa phương vẫn chưa có tổ chức nào có đủ khả 

năng đảm nhiệm công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan, 

đơn vị HCNN, do đó phương pháp đào tạo chủ yếu hiện nay mà địa 

phương áp dụng là đào tạo theo hình thức từ xa, tại chức do các trung 

tâm, cơ sở đào tạo ngoài đơn vị thực hiện. 

 Vì vậy, kiến thức, kỹ năng cung cấp cho người học phụ 

thuộc vào các trung tâm, cơ sở đào tạo, công tác xây dựng chương 

trình, giáo trình hầu như là do các cơ sở đào tạo tự biên soạn và 

giảng dạy.  

2.2.3. Thực trạng việc xây dựng kế hoạch đào tạo 

Hằng năm định kỳ vào tháng 10, Phòng Nội vụ có báo cáo với 

Sở Nội vụ về kế hoạch đào tạo cụ thể, tuy nhiên việc dự báo chưa 

đúng được nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng CBCC trong 

tương lai nên Phòng Nội vụ cũng chưa có kế hoạch dài hạn cho việc 
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đào tạo.  

a. Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo  

- Việc xác định nhu cầu đào tạo được tiến hành hằng năm chứ 

chưa dựa vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

- Đa phần việc cử CBCC đi đào tạo đều do ý kiến cá nhân của 

lãnh đạo cơ quan đó. Khi Sở Nội vụ thông báo mở lớp thì các cơ 

quan, địa phương mới cử người phụ trách mảng công việc liên quan 

đến nội dung đào tạo tham gia chứ chưa xuất phát từ yêu cầu công 

việc. 

- Việc xác định nhu cầu chưa dựa vào kết quả phân tích, mô tả 

từng vị trí công việc cụ thể. Do đó, số lượng đào tạo các chức danh 

CBCC trong thời gian qua còn hạn chế và chưa đúng với yêu cầu 

công việc.  

Bảng 2.13. Số lượng, tỷ lệ tăng số CBCC được đào tạo qua các năm 

Chỉ tiêu Đvt 2011 2012 2013 2014 

Tổng số CBCC đào tạo Người 217 230 310 333 

Tổng số CBCC Người 404 425 433 464 

Tỷ lệ đào tạo so với 

tổng số CBCC 
% 53,7 54,1 71,6 71,8 

(Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Duy Xuyên năm 2011-2014) 

Qua bảng 2.13 cho thấy, tỷ lệ lao động được đào tạo hàng năm 

so với tổng số lao động tăng qua các năm nhưng vẫn còn khá thấp. Đến 

năm 2014 số lượng lao động được đào tạo cũng chỉ chiếm 71,8% so 

với tổng số lao động. Tỷ lệ lao động được đào tạo hàng năm là rất thấp, 

do công tác xác định nhu cầu chưa chính xác.  

b. Thực trạng nguồn đào tạo 

Trong thời gian qua đội ngũ CBCC ở các địa phương thuộc 
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huyện được cử đi đào tạo còn bất cập và số lượng chưa nhiều.  

Rất nhiều trường hợp đề nghị được cử đi đào tạo để nâng cao 

trình độ chuyên môn nhưng lại khác với trình độ chuyên môn trước 

đây đã được đào tạo.  

Việc lựa chọn CBCC tham gia đào tạo là chưa hợp lý vì: 

- Chưa xác định đúng nhu cầu đào tạo cho từng VTVL, còn 

mang nhiều cảm tính. 

- Về phía CBCC được cử đi đào tạo chủ yếu vẫn là đối phó, 

học để chuẩn hóa bằng cấp chuyên môn theo tiêu chuẩn các chức 

danh hay để được đề bạt, bổ nhiệm, được chuyển ngạch cao hơn, 

chưa thực sự có động cơ học để nâng cao trình độ chuyên môn, năng 

lực để đáp ứng công việc. 

2.2.4. Thực trạng của việc lựa chọn phƣơng pháp đào tạo  

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy các phương thức đào tạo cho 

nguồn nhân lực hành chính của huyện hiện nay là phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương.  

Thực trạng việc lựa chọn phương thức đào tạo thể hiện quả 

bảng 2.14 sau: 

Bảng 2.14. Phương thức đào tạo cho CBCC HCNN của huyện hiện nay 

Đối tượng Các phương thức đào tạo Phương thức được chọn 

Lãnh đạo 

* Đào tạo tại nơi làm việc: 

- Kèm cặp và hướng dẫn 

- Kinh nghiệm trước kỳ hạn 

nhất thời 

- Luân chuyển công việc 

* Đào tạo ngoài nơi làm 

việc: 

- Đào tạo ở trường đại học 

- Hội nghị, hội thảo 

* Đào tạo ngoài nơi làm 

việc: 

- Đào tạo ở trường đại học 

(hình thức từ xa, tại chức) 
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Đối tượng Các phương thức đào tạo Phương thức được chọn 

Nhân viên 

* Đào tạo tại nơi làm việc: 

- Kèm cặp và hướng dẫn 

- Luân chuyển công việc 

* Đào tạo ngoài nơi làm 

việc: 

- Đào tạo ở trường đại học 

- Phương pháp tình huống 

- Tập huấn, huấn luyện 

* Đào tạo tại nơi làm 

việc: 

- Kèm cặp và hướng dẫn 

* Đào tạo ngoài nơi làm 

việc: 

- Đào tạo ở trường đại học 

(hình thức từ xa, tại chức) 

- Tập huấn, huấn luyện 

Qua bảng 2.14 cho thấy, phương thức đào tạo chủ yếu hiện nay 

được áp dụng để đào tạo cho các cán bộ lãnh đạo cũng như cho đội 

ngũ công chức của địa phương là đào tạo ở các trường đại học theo 

hình thức từ xa, tại chức.  

Phương thức kèm cặp, hướng dẫn được áp dụng đối với những 

công chức tập sự trẻ tuổi, người mới tuyển dụng hoặc mới thuyên 

chuyển đến vị trí công tác mới. 

2.2.5. Thực trạng việc xác định kinh phí cho đào tạo 

- Xác định kinh phí cho đào tạo giúp cho tổ chức có kế hoạch 

huy động nguồn để thực hiện công tác đào tạo, đồng thời là cơ sở để 

đánh giá hiệu quả công tác đào tạo so với chi phí bỏ ra 

- Nguồn kinh phí được dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 

CBCC hành chính của huyện chủ yếu được lấy từ 3 nguồn sau: 

+ Ngân sách do tỉnh chi trả (chủ yếu);  

+ Ngân sách huyện hỗ trợ (một phần); 

+ CBCC tự túc đi học. 

- Hàng năm tỉnh duyệt chi cấp kinh phí cho công tác đào tạo, 

bồi dưỡng của huyện theo số lượng CBCC được thỏa thuận cử đi học 

tại Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, 
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ngày 30/10/2013. 

Những năm gần đây, kinh phí dành cho đào tạo CBCC rất 

được quan tâm, cụ thể như sau: 

Bảng 2.15. Số kinh phí đào tạo qua các năm 

Chỉ tiêu Đvt 2011 2012 2013 2014 

Kinh phí ĐT Tr.đ  219,226  378,922 676,509   738,693 

Tốc độ tăng  (%)    173  298  109 

(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duy Xuyên 2011-2014) 

Qua bảng 2.15 ta thấy kinh phí dành cho công tác đào tạo 

tăng qua hằng năm. Năm 2012 là 378,922 triệu đồng tăng 73% so 

với năm 2011, năm 2013 là 676,509 triệu đồng tăng 198% so với 

năm 2012, đến năm 2014 là 738,693 triệu đồng tăng so với năm 

2013 là 9%. 

Tuy nhiên, nguồn kinh phí đào tạo hằng năm vẫn chưa tương 

ứng so với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCC ở địa 

phương.  

Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HCNN nhằm 

đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện thì cần tăng cường hơn nữa 

kinh phí dành cho đào tạo để đáp ứng được nhu cầu đào tạo của 

CBCC hiện nay. 

2.2.6. Thực trạng của việc đánh giá kết quả công tác đào tạo 

Thực tế trong những năm qua, UBND huyện Duy Xuyên  cũng 

đã rất chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các địa 

phương. Tuy nhiên, tại địa phương vẫn chưa thực hiện được việc 

đánh giá kết quả của các chương trình sau đào tạo.  

Vì vậy, công tác đánh giá chỉ dừng lại ở chỗ dựa vào kết quả 

học tập cuối khóa của CBCC, dựa vào bằng cấp, chứng chỉ do các tổ 

chức, cơ sở đào tạo cấp để đánh giá công tác đào tạo và việc đánh giá 
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chỉ mới dừng lại ở mức độ đánh giá nội dung chương trình đào tạo. 

Nguyên nhân của thực trạng này là do hiện nay ở huyện và các 

địa phương vẫn chưa có đơn vị, tổ chức nào đủ khả năng thực hiện 

việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá và thực 

hiện việc đánh giá hiệu quả đào tạo.  

Hơn thế nữa, việc đánh giá hiệu quả đào tạo đòi hỏi phải tốn 

kém nhiều chi phí, thời gian và con người để thực hiện. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

2.3.1. Thành công và hạn chế 

a. Thành công 

- Trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 

HCNN huyện Duy Xuyên đã đạt được những kết quả đáng kể, số 

lượng CBCC qua đào tạo, bồi dưỡng hàng năm ngày càng tăng, góp 

phần vào việc nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ CBCC 

huyện nhà.  

 - Công tác đào tạo ngày càng đa dạng và phong phú, các lĩnh 

vực và loại hình ĐT ngày càng được mở rộng đáp ứng ngày càng 

tốt hơn nhu cầu của CBCC về nâng cao trình độ, chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

b. Hạn chế 

- Mục tiêu đào tạo còn mang tính chung chung, chưa có yêu 

cầu cụ thể cho từng đối tượng tham gia, chưa cụ thể cho từng giai 

đoạn của quá trình đào tạo. 

- Nội dung kiến thức đào tạo chưa phù hợp với yêu cầu công 

việc của từng chức danh, chưa phù hợp với chuyên môn công tác mà 

họ đang đảm nhận. Hơn nữa, kiến thức, kỹ năng cung cấp cho người 

học phần lớn phụ thuộc vào các trung tâm, cơ sở đào tạo. 

- Công tác lập kế hoạch đào tạo còn bị động, việc xác định nhu 
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cầu đào tạo mang tính ngắn hạn. 

- Nguồn kinh phí đào tạo hàng năm vẫn chưa tương ứng với 

nhu cầu đào tạo. 

- Công tác đánh giá kết quả đào tạo không được chú trọng. 

2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế 

- Chưa thực hiện phân tích công việc để đánh giá hoạt động 

CBCC trước và sau đào tạo. 

- Công tác xây dựng kế hoạch, việc xác định nhu cầu đào tạo 

CBCC là chưa chính xác; chưa phù hợp với yêu cầu của từng VTVL. 

+ Bộ phận nhân sự chưa làm tốt công tác phân tích công việc, 

xây dựng bản mô tả công việc và mô tả chi tiết về tiêu chuẩn thực 

hiện công việc 

+ Các ngành, lĩnh vực được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chưa 

phù hợp với từng vị trí công việc. 

+ Đội ngũ CBCC tham gia vào quá trình đào tạo là chưa hợp lý. 

- Việc xây dựng định mức và phân bổ chỉ tiêu ngân sách hàng 

năm dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của huyện là chưa hợp lý. 

Trình độ, năng lực của đội ngũ CBCC còn hạn chế, do đó, chi phí 

cho việc nâng cao trình độ của đội ngũ này là rất lớn.  

- Chưa có đơn vị nào đủ khả năng thực hiện đánh giá hiệu quả 

công tác đào tạo. Hơn nữa, việc đánh giá hiệu quả đào tạo đòi hỏi 

phải tốn kém nhiều chi phí, thời gian và con người để thực hiện. 

- Chính sách sử dụng CBCC sau đào tạo chưa hợp lý.  
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH 

CHÍNH HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM 

ĐẾN NĂM 2020 

 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội của huyện Duy 

Xuyên trong thời gian đến 

Năm 2015 là năm cuối của kế hoạch 5 năm (2011-2015), vì 

vậy, nhiệm vụ năm 2015 là phải tích cực khắc phục những hạn chế, 

phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, nỗ lực phấn 

đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH trong kế hoạch 5 năm 

theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. 

3.1.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực hành chính 

huyện Duy Xuyên năm 2015 và định hƣớng đến năm 2020 

- Đối với CBCC cấp xã, thị trấn: 

+ 100% đạt 3 chuẩn theo quy định. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND 100% có trình độ đại học chuyên môn và cao cấp chính trị; Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND-UBND 100%  

có trình độ đại học chuyên môn và 60% có trình độ cao cấp chính trị.  

- Đối với CBCC huyện: 

+ CBCC lãnh đạo Trưởng phòng, ban, ngành và tương đương trở 

lên 100% phải tốt nghiệp Đại học chuyên môn và cao cấp chính trị. Phó 

Trưởng phòng, ban, ngành và tương đương 100% phải tốt nghiệp Đại 

học chuyên môn, 60% trở lên có trình độ cao cấp chính trị. Phấn đấu đạt 

9% – 10% cán bộ, công chức có trình độ sau Đại học. 

+ CBCC trong quy hoạch và bổ nhiệm lần đầu dưới 35 tuổi phải 
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tốt nghiệp đại học hệ chính quy và cao cấp lý luận chính trị hệ tập 

trung. CBCC được bổ nhiệm lần đầu nói chung không quá 45 tuổi. 

3.1.3. Quan điểm khi xây dựng giải pháp 

- Đào tạo phải xuất phát từ chiến lược phát triển KT – XH 

- Đào tạo dựa trên yêu cầu công việc; đảm bảo cả chuyên môn 

nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. 

- Đào tạo phải được thực hiện đồng bộ với các khâu tuyển 

dụng, đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng CBCC HCNN. 

3.2. GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH 

CHÍNH HUYỆN DUY XUYÊN ĐẾN NĂM 2020 

3.2.1. Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo 

Để hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo: 

- Địa phương cần phải xuất phát từ chiến lược phát triển KT-

XH của huyện và đánh giá nguồn lực hiện có để xác định mục tiêu 

đào tạo CBCC huyện trong những năm đến. 

- Từ đó tiến hành công tác dự báo số lượng CBCC. Dự báo 

nhu cầu CBCC giúp xác định vị trí công việc còn thiếu và có kế 

hoạch đảm bảo nguồn nhân lực cho địa phương. 

- Phân tích công việc giúp xác định những yêu cầu, đặc trưng 

của từng công việc trong phòng, ban, đơn vị, địa phương và xác định 

cần phải đào tạo nguồn nhân lực tương ứng để đáp ứng được yêu cầu 

của từng vị trí công việc. 

3.2.2. Hoàn thiện việc xác định nội dung đào tạo 

Nội dung đào tạo phải phù hợp với mục tiêu đã xác định ở trên 

và bổ sung những kiến thức, kỹ năng còn thiếu của CBCC.  

Để hoàn thiện nội dung đào tạo thì nội dung đó phải dựa trên 

các tiêu chuẩn như: đối tượng tham gia đào tạo là ai, công việc hiện tại 

của đối tượng được đào tạo, đối tượng đó còn thiếu những kiến thức, 
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kỹ năng gì để đáp ứng yêu cầu của công việc. 

Từ đó, công tác lựa chọn nội dung đào tạo sẽ sát với yêu cầu 

công việc cũng như trình độ chuyên môn của người được đào tạo.  

Việc hoàn thiện lựa chọn nội dung đào tạo dựa theo mô hình xác 

định nội dung kiến thức đào tạo như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung, chương trình đào tạo cần phải dựa trên thực tế công 

việc của CBCC. Việc xây dựng chương trình đào tạo phải xuất phát 

từ những kiến thức, kỹ năng cần trang bị; đảm bảo tính tiên tiến, phù 

hợp với từng đối tượng học viên.  

3.2.3. Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch đào tạo 

Để công tác xây dựng kế hoạch được hoàn thiện và có thể thực 

hiện được thì phải xác định đúng nhu cầu và đối tượng cần đào tạo. 

Có thể xây dựng kế hoạch đào tạo như biểu mẫu ở bảng 3.2 sau: 

Bảng 3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo CBCC chuyên môn 
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a. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo 

Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC là "khoảng trống" 

Nội 

dung 

kiến 

thức 

cần 

đào 

tạo 

Phân tích công việc: 

Năng lực cần có của 

CBCC: 

- Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ; 

- Trình độ kỹ năng; 

- Trình độ nhận thức 

Phân tích nhân viên: 

Năng lực hiện có của 

CBCC: 

- Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ; 

- Trình độ kỹ năng; 

- Trình độ nhận thức 
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giữa cái "thực trạng" và cái "yêu cầu". Vấn đề đặt ra cho khoá đào 

tạo, bồi dưỡng là "lấp" được "khoảng trống" đó. 

Để xác định được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng thì phải  đánh 

giá được thực trạng đội ngũ CBCC. Bởi vì đánh giá đúng "thực 

trạng", mới xác định đúng "nhu cầu" đào tạo, bồi dưỡng CBCC. 

Hiện nay, việc xác định nhu cầu đào tạo CBCC ở huyện Duy 

Xuyên vẫn còn nhiều hạn chế nhất định. Do đó, để xác định chính 

xác nhu cầu đào tạo thì phải căn cứ vào nội dung sau: 

- Chiến lược phát triển KT-XH của huyện trong thời gian đến. 

- Gắn công tác đào tạo với công tác quy hoạch CBCC 

- Xác định nhu cầu đào tạo trên cơ sở phân tích công việc với 

đánh giá kết quả thực hiện công việc của CBCC. Mặt khác, song song 

với việc phân tích nhu cầu đào tạo cần phải thực hiện phân tích nhu 

cầu, nguyện vọng được đào tạo, nâng cao trình độ của từng CBCC.  

b. Xác định đúng đối tượng đào tạo 

Có thể dựa vào các tiêu chuẩn sau: 

- Đào tạo những người trong diện quy hoạch 

- Xuất phát từ nhu cầu về nhân lực của các đơn vị thuộc huyện 

- CBCC có nhu cầu, nguyện vọng đi đào tạo sau đại học 

- Ngành nghề đào tạo phải phù hợp với nhu cầu của đơn vị 

- CBCC chưa đáp ứng được yêu cầu công việc do thiếu hụt các 

kiến thức, kỹ năng bắt buộc phải tham gia các khóa đào tạo nhằm cải 

thiện kết quả làm việc. 

3.2.4. Đổi mới phƣơng pháp đào tạo 

Đổi mới phương pháp đào tạo là vấn đề cốt l i của công tác 

đào tạo CBCC, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của đội ngũ 

CBCC của huyện.  

Phương pháp đào tạo hiện đang sử dụng theo phương pháp 
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truyền thống là "lên lớp" "thuyết trình": giảng viên giảng bài - học 

viên nghe và ghi chép, tức là thông tin một chiều. Để tổ chức được 

khoá học có hiệu quả, giảng viên phải lựa chọn được phương pháp 

truyền thụ kiến thức hai chiều giảng viên ↔ học viên để đạt được 

mục đích của đào tạo.  

Một phương pháp mà hiện nay được các nước phương tây áp 

dụng rất hiệu quả: Đó là phương pháp cùng tham gia (trao đổi) thực 

hiện cả bốn loại mục đích cơ bản gần như đồng thời là kiến thức 

nghiệp vụ, phương pháp, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp. 

Phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo phương pháp cùng 

tham gia có ưu điểm nổi trội so với phương pháp giảng dạy truyền 

thống là CBCC nhận thức tích cực nội dung đào tạo, bồi dưỡng. Qua 

các bài tập tình huống, học viên sẽ trau dồi phương pháp và kỹ năng 

tổ chức, thực hiện công vụ được giao, học hỏi được cách thiết lập 

quan hệ với mọi người (một nội dung rất quan trọng trong thực tế 

hoạt động công vụ của người công chức).  

Sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, tổ chức trao đổi, thảo 

luận nhóm. 

Đánh giá của giáo viên đối với học viên sau khóa học. 

3.2.5. Sử dụng có hiệu quả kinh phí cho đào tạo 

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể về sắp xếp CBCC đi 

học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, trình độ QLNN 

cho từng giai đoạn để phân bổ nguồn ngân sách cho hợp lý. 

- Tăng cường kinh phí cho công tác đào tạo như: Huy động 

nguồn kinh phí dành cho đào tạo từ các nguồn tài trợ của các dự án 

nước ngoài, từ nguồn thu của ngân sách huyện. 

Căn cứ những quy định về công tác đào tạo CBCC do Chính 

phủ ban hành và căn cứ vào kế hoạch đào tạo của địa phương, ta có 
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thể xác định mức chi ngân sách để hỗ trợ đào tạo cụ thể như sau: 

* Sinh hoạt phí: 

- Hỗ trợ 300.000 đồng /người/tháng tập trung học tập; ngoài ra: 

+ Nếu CBCC là người dân tộc thiểu số thì được hỗ trợ thêm 

100.000đồng/người/tháng. 

+ Nếu CBCC là nữ thì được hỗ trợ thêm 100.000 đồng 

/người/tháng. 

+ Nếu là nữ trong thời gian đi học phải nuôi con nhỏ dưới 25 

tháng tuổi thì được hỗ trợ thêm 300.000đồng/người/tháng. 

Chi hỗ trợ cho một người trong một năm học tối đa không quá 

10 tháng tập trung học tập. 

* Tiền học phí: 

- Đi học chuyên môn và bồi dưỡng 

+ Đối tượng là CBCC cấp huyện được thanh toán 50% tiền học phí.  

+ Đối tượng là CBCC cấp xã được thanh toán 70% tiền học 

phí. Đối tượng này nếu là người dân tộc thiểu số thì được thanh toán 

100% tiền học phí. 

- Đi học lý luận chính trị: Các đối tượng quy được thanh toán 

100% tiền học phí. 

* Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập, thanh toán tiền chỗ 

nghỉ cho CBCC trong những ngày tập trung học tập: 

Đảm bảo nguyên tắc các khoản chi hỗ trợ này không vượt quá 

mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí .  

3.2.6. Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả đào tạo 

- Đánh giá kết quả đào tạo cần được thực hiện thường xuyên 

trong công tác đào tạo. 

-  Các cơ quan, đơn vị cần tổ chức đánh giá ngay, trong và sau 

khi kết thúc quá trình đào tạo.  
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- Địa phương có thể đánh giá kết quả đào tạo sau khi hoàn 

thành khóa học qua việc sử dụng bảng câu hỏi, kết quả khảo sát sẽ 

giúp địa phương rút kinh nghiệm cho những khóa đào tạo tổ chức sau 

hiệu quả hơn.  

- Bên cạnh đó, địa phương chủ động tổ chức và kiểm tra quá trình 

áp dụng kiến thức sau khi khóa học kết thúc vào thực tế công việc. 

- Phải thường xuyên theo d i, so sánh kết quả hoàn thành công 

việc, thái độ, tác phong làm việc trước và sau khi được đào tạo. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

- Tạo điều kiện về thời gian 

- Chỉ đạo, hướng dẫn biên soạn lại chương trình 

- Bố trí sau đào tạo 

- Đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền lương, chính sách đào 

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

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

 

KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác đào tạo 

CBCC hành chính của huyện Duy Xuyên cho thấy công tác này vẫn 

còn nhều hạn chế nhất định. Để thực hiện tốt chiến lược phát triển 

KT - XH của huyện trong thời gian đến đòi hỏi phải có nguồn nhân 

lực tương ứng. Phát triển nguồn nhân lực HCNN tại huyện Duy 

Xuyên cần phải xây dựng kế hoạch đào tạo CBCC cho phù hợp với 

mục tiêu phát triển KT – XH, trên cơ sở đó thực hiện các giải pháp 

đồng bộ, lâu dài, chính sách hợp lý nhằm đảm bảo về số lượng, nâng 

cao chất lượng, phù hợp về cơ cấu để đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu 

nhiệm vụ phát triển của huyện Duy Xuyên trong thời gian đến./. 


