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Tóm tắt: 

 Bài viết tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo và bôi dưỡng cán bộ, công chức trong 
thời gian vừa qua của tỉnh Kon Tum. Tác giả khảo sát 154 nhân viên và 48 cán bộ quản lý tại các 
phường, xã, ban ngành về hoạt động đào tạo nói chung chứ không tập trung vào một công việc 
cụ thể. Những hạn chế của công tác này như hiện các đơn vị xác định nhu cầu đào tạo dựa vào kế 
hoạch hàng năm của tỉnh, kế hoạch đào tạo không căn cứ vào nhu cầu đào tạo cũng như thực 
trạng thực hiện công việc, các chương trình học còn mang nặng hình thức, lý thuyết, ít liên hệ 
thực tế, các đơn vị chưa có quy định đánh giá sau đào tạo…Do vậy cần xây dựng lại quy trình 
đào tạo phù hợp, quan tâm đến nhóm tự đi học, các đơn vị cần xây dựng chính sách đánh giá sau 
đào tạo. Những biện pháp này nhằm hướng tới nâng cao năng lực cho cán bộ, công thức và giảm 
thiểu được kinh phí dành cho đào tạo của tỉnh Kon Tum. 
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Abstract: 

 This paper focuses on evaluating the efficiency of the training and development of public 
officials in Kon Tum over the last period. Focusing ongeneral training activities rather than any 
specific tasks, the researcher conducted a survey on 154 employees and 48 management staff 
members in wards, communes and departments, which shows that there remain some limitations 
as follows: agencies still determine training needs based on the province’s annual plan; the 
training plan is not based on training needs as well as the status quo of the task performance; 
training programs are still theoretically biased with little reference to reality; agencies have no 
regulations for post-training evalution,…Therefore, it is necessary to rebuild relevant training 
processes with attention paid to spontaneous groups and to develop policies for post-training 
evalution. These measures are aimed at enhancing public officials’ capacity and minimize Kon 
Tum’s training expenses. 
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