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MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Nguồn nhân lực trong tổ chức đóng vai trò quan trọng và 

quyết định  đến sự thành công hay thất bại của một tổ chức. Nhằm 

đạt được mục tiêu và thành công các tổ chức, doanh nghiệp luôn 

quan tâm tìm cách hoàn thiện nguồn nhân lực. Việc phát triển nguồn 

nhân lực có thể thực hiện qua nhiều hình thức, nhưng một trong 

những cách thức phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, bền vững, 

nhanh nhất và cơ bản nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực  trong 

tổ chức. 

Viện VSDT Tây Nguyên là đơn vị nghiên cứu triển khai khoa 

học về y tế dự phòng vừa có tính đa ngành vừa có tính chuyên sâu, 

đứng chân trên địa bàn chiến lược về kinh tế - xã hội và an ninh quốc 

phòng của đất nước, giữ vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và 

bảo vệ sức khoẻ cộng đồng khu vực Tây Nguyên, do đó để đáp ứng 

được yêu cầu  nhiệm vụ đòi hỏi  nguồn nhân lực có chất lượng cao, 

được đào tạo chuyên sâu mang tính cấp thiết. Trong thời gian qua, 

Viện VSDT Tây Nguyên đã có sự phát triển đáng kể các nguồn lực, 

trong đó nguồn nhân lực được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, công tác 

đào tạo vẫn còn thụ động và nhiều bất cập, nguồn nhân lực chưa 

tương xứng với vị trí, vai trò và yêu cầu của nhiệm vụ được giao. 

Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác 

đào tạo nguồn nhân lực tại Viện VSDT Tây Nguyên ’’ làm đề tài  

nghiên cứu cho luận văn cao học. 

2. Mục tiêu nghiên cứu: 

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản và chung nhất về 

công tác đào tạo NNL trong các tổ chức, doanh nghiệp.  

- Nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác đào tạo NNL tại 

Viện VSDT Tây Nguyên thời gian qua. 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN 

NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 

1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

  1.1.1. Các khái niệm 

 - Nhân lực: là nguồn lực của mỗi người, gồm thể lực, trí lực 

và nhân cách được sử dụng trong quá trình lao động sản xuất. 

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

người, gồm: thể lực, trí lực và nhân cách của con người được huy 

động vào quá trình lao động nhằm đáp ứng mục tiêu của một tổ chức, 

hoặc một cơ cấu kinh tế - xã hội nhất định. 

 - Đào tạo nguồn nhân lực: là quá trình cung cấp các kiến 

thức, kỹ năng, nhận thức cụ thể cho người lao động, giúp họ có được 

năng lực cần thiết  theo những tiêu chuẩn nhất định nhằm thực hiện 

có hiệu quả mục tiêu của tổ chức.  

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

- Đào tạo NNL giúp cho NLĐ nâng cao kiến thức, kỹ năng  

nhờ đó có thể áp dụng những  tiến bộ về  khoa học, công nghệ và 

quản lý vào tổ chức, cập nhật kiến thức mới. 

- Đào tạo NNL giúp làm tăng năng suất lao động, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả của hoạt động sản xuất, bù đắp sự thiếu hụt 

về nhân lực cho tổ chức, giảm tai nạn lao động, rủi ro nghề nghiệp, 

giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, xung đột giữa NLĐ và nhà quản lý. 

- Thỏa mãn nhu cầu  học tập, phát triển của NLĐ, tạo được sự 

gắn bó giữa NLĐ và tổ chức, sự thích ứng giữa NLĐ với công việc 

hiện tại và tương lai. Đồng thời tạo ra tính chuyên nghiệp, giúp cho 

NLĐ có thái độ tích cực và động cơ làm việc tốt hơn, có nhiều cơ hội 

thăng tiến.  
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- Đối với xã hội, đào tạo NNL là vấn đề sống còn đối với một 

quốc gia, nó quyết định sự phát triển của xã hội, là điều kiện giúp 

cho đất nước ngày càng phồn vinh. 

  1.1.3.  Đặc điểm của ngành y tế ảnh hƣởng đến công tác 

đào tạo nguồn nhân lực 

  - Ngành y tế là  ngành nghề đặc thù liên quan đến sức khoẻ, 

tính mạng con người nên đòi hỏi sự phát triển cao về khoa học, kỹ 

thuật và công nghệ; có rất nhiều chuyên ngành, mỗi chuyên ngành 

vừa có tính độc lập vừa có tính gắn kết với các chuyên ngành khác. 

- Đòi hỏi một số lượng lớn nhân viên trong các chuyên ngành 

khác nhau, có trình độ và kỹ năng chuyên môn cao và đạo đức tốt. 

- Đào tạo nhân viên y tế là một quá trình liên tục được thực 

hiện một cách bài bản, công phu, tốn kém và mất nhiều thời gian, 

công sức.  

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 phải căn cứ vào chiến lược phát 

triển và chức năng nhiệm vụ của tổ chức trong từng giai đoạn cụ thể 

để xác định nhiệm vụ và khối lượng công việc phát sinh, đồng thời 

phải căn cứ vào khả năng, trình độ hiện tại của NNL. 

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

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

kết thúc chương trình đào tạo.  

Xác định mục tiêu đào tạo là xác định khối lượng kiến thức, 

loại kiến thức chênh lệch cần bổ sung cho NLĐ, tương ứng với từng 

mục tiêu cần có những loại kiến thức đào tạo nhất định và mức độ 

cần đạt được. 

Quá trình xác định mục tiêu đào tạo tiến hành theo các bước 

sau: 
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Hình 1.1: Phương pháp xác định mục tiêu đào tạo 

  1.2.2 Xác định nội dung kiến thức đào tạo 

Xác định nội dung kiến thức đào tạo là xác định khối lượng 

kiến thức, loại kỹ năng cần bổ sung cho NLĐ  phù hợp với mục tiêu 

cần đạt được. Xác định kiến thức đào tạo phải căn cứ vào kết quả của 

phân tích công việc và phân tích nhân viên trong tổ chức.  

- Đối với lao động chuyên môn: nội dung chương trình mà cần 

đào tạo cho học viên là đào tạo định hướng công việc, huấn luyện 

các kỹ năng và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. 

- Đối với lao động quản lý: nội dung đào tạo nhằm phát triển 

kỹ năng quản trị, điều hành.  

  1.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo 

Xây dựng kế hoạch đào tạo là xác định nhu cầu về số lượng và 

chất lượng, thời gian, địa điểm và đối tượng tham gia đào tạo, xác 

định được việc sử dụng, bố trí nhân viên sau khi đào tạo. 

Chiến lược phát triển của tổ chức 

 Hoạch định NNL cần có: Số 

lượng, cơ cấu, khả năng hiện tại 

 

Yêu cầu công việc 

 

So sánh tương quan 

 

Xác định mục tiêu đào tạo phù hợp với định hướng phát triển 

NNL 

 

Đặc điểm NNL 

 

Hoạch định NNL cần có: Số 

lượng, cơ cấu, định hướng 

năng lực tương lai 

Xác định nhiệm vụ phát sinh và các  công việc cần thiết 

khác 
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- Xác định nhu cầu đào tạo là xác định sự khác nhau, sự chênh 

lệch giữa năng lực hiện có so với yêu cầu năng lực cần có trong 

tương lai của mỗi vị trí công việc nhằm đưa ra những nội dung và 

hoạt động đào tạo cần thiết cho người học. 

+ Xác định nhu cầu đào tạo  là xác định thời điểm, số lượng, 

bộ phận cần đào tạo; đào tạo những kỹ năng, đối tượng lao động nào. 

- Xác định đối tượng đào tạo là lựa chọn con người cụ thể, bộ 

phận nào, và đang làm công việc gì để đào tạo, khả năng, kỹ năng, 

trình độ cũng như nhu cầu được đào tạo của NLĐ. 

+ Đối với người lao động: Nâng cao trình độ kiến thức kỹ 

năng làm việc, từ đó có thể tìm kiếm một công việc theo trình độ 

chuyên môn hoặc có thể đảm nhận và phát huy tốt công việc hiện 

hành. Thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhân viên.  

+ Đối với tổ chức: Khi xác định đúng đối tượng để đào tạo thì 

chi phí bị bỏ ra để đào tạo sẽ có hiệu quả. 

  1.2.4. Lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 

Phương pháp đào tạo là cách thức để tiến hành đào tạo hay nói 

cách khác, đó là phương thức cụ thể để truyền tải kiến thức cần đào 

tạo cho người học để đạt được  mục tiêu cho trước một cách hiệu quả 

nhất. Có hai phương pháp đào tạo chủ yếu hiện nay:  

- Phương pháp đào tạo trong công việc là đào tạo trực tiếp tại 

nơi làm việc thông qua thực tế thực hiện công việc dưới sự hướng 

dẫn của những người lành nghề, có kỹ năng cao hơn với những nhân 

viên có trình độ tay nghề thấp. Có các dạng đào tạo sau: 

+ Phương pháp kèm cặp và chỉ bảo: Nhân viên giầu kinh 

nghiệm nhất sẽ chỉ dẫn cho học viên ngay tại nơi làm việc về công 

việc và các kỹ năng nghề nghiệp.  

+Phương pháp luân phiên công việc: Chuyển người từ công 

việc này sang công việc khác để nhằm cung cấp cho họ những  kinh 

nghiệm rộng hơn, làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong tổ chức. 
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- Các phương pháp đào tạo ngoài công việc là phương pháp 

đào tạo trong đó người học được tách khỏi sự thực hiện các công 

việc để cung cấp các kiến thức và kỹ năng. Có các dạng đào tạo sau: 

+ Phương pháp gửi đi học: Học viên được cử học tập ở các 

trường: Đại học, Cao Đẳng, Trường đào tạo cán bộ quản lý. 

+ Phương pháp tình huống: Học viên tự nghiên cứu phân tích 

tình huống để nhận diện, trình bày suy nghĩ, đề xuất các giải pháp và 

lựa chọn quyết định đúng đắn trong tình huống cụ thể.  

+ Phương pháp đào tạo từ xa: người dạy và người học không 

trực tiếp gặp nhau tại một địa điểm và cùng một thời gian mà thông 

qua phương tiện nghe nhìn trung gian.  

  1.2.5.  Kinh phí cho đào tạo 

- Chi phí cho việc học là những chi phí phải trả trong quá trình 

NLĐ học việc như: chi trả trả lương cho nhân viên đi học, chi về 

nguyên vật liệu dùng trong học tập; chi phí của giảm sản lượng do 

hiệu quả làm việc thấp. 

- Chi phí cho việc giảng dạy là những chi phí phải trả bao gồm 

tiền lương của những cán bộ quản lý, giáo viên trong thời gian họ 

kèm cặp nhân viên học việc. 

- Chi phí cơ hội như là cho các sản phẩm lỗi của học viên, giá 

trị kinh doanh bị bỏ lỡ do NLĐ tham gia khóa đào tạo. 

  1.2.6.  Đánh giá kết quả đào tạo 

Đánh giá nhằm xác định chương trình đào tạo có đáp ứng 

được mục tiêu đề ra và cho ta biết mục tiêu đào tạo đã đạt được ở 

mức nào để có những điều chỉnh cần thiết phù hợp cho các lần đào 

tạo tiếp theo. Hiệu quả của đào tạo được đánh giá qua bốn giai đoạn: 

Sự thỏa mãn của người học: Họ nghĩ như thế nào về việc đào 

tạo trước, trong, cuối khoá đào tạo và  những thời điểm sau đào tạo.   
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Kết quả học tập: Đánh giá kết quả học tập của học viên trong 

quá trình đào tạo bao gồm việc kiểm tra kiến thức, kỹ năng, thái độ 

và đối chiếu với những mục tiêu đề ra. 

Năng lực thực hiện công việc: Những thay đổi đối với việc 

thực hiện công việc sau khi được đào tạo. 

Tác động, ảnh hưởng đối với tổ chức: Đào tạo có tác động, 

ảnh hưởng như thế nào tới việc thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả của 

tổ chức.  

1.3.  CÁC  NHÂN  TỐ  ẢNH  HƢỞNG  ĐẾN  CÔNG  TÁC  ĐÀO  

TẠO  NGUỒN  NHÂN  LỰC 

  1.3.1.Các nhân tố thuộc về môi trƣờng xã hội 

-Yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội 

- Những tiến bộ khoa học – kỹ thuật 

- Cơ chế, chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước 

Các nhân tố thuộc về tổ chức  

- Mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức 

- Điều kiện làm việc và tính chất công việc 

- Chính sách sử dụng cán bộ 

1.3.2.Các nhân tố thuộc ngƣời lao động 

 -Quyết định gắn bó lâu dài với nghề nghiệp và tổ chức 

- Kỳ vọng của người  lao động về lợi ích  

- Nhu cầu tự khẳng định, tự hoàn thiện bản thân, tôn trọng và thừa 

nhận. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI 

VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TÂY NGUYÊN 

2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA VIỆN VSDTTN ẢNH  

HƢỞNG  ĐẾN  CÔNG  TÁC  ĐÀO  TẠO  NGUỒN  NHÂN LỰC  

   2.1.1 Đặc điểm về công tác tổ chức  

        a.  

 Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên được thành lập vào ngày 

22/10/1975, là cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ 

trực thuộc Bộ Y tế.  

        

Nghiên cứu khoa học, chỉ  đạo  tuyến về  Y  học  dự  phòng, đề 

xuất  với  Bộ Y tế các biện pháp phòng chống bệnh dịch phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh vùng Tây Nguyên. 

        ổ chứ  

Tổ chức theo -

ối các khoa chuyên môn kỹ thuật y tế dự phòng; khối các 

trung tâm trực thuộ ức năng. 

  2.1.2 Định hƣớng kế hoạch hoạt động 

Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, không để dịch bệnh lây 

lan rộng, hạn chế số mắc và tử vong, triển khai các chương trình mục 

tiêu y tế, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm, các 

hoạt động y tế dự phòng. 

2.1.3 nhân   

- Số lượng lao động: Số lượng lao động có biến động tăng 

trong các năm gần đây, tuy nhiên tỷ lệ  tăng không đồng đều, lao 
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động trực tiếp chiếm tỷ lệ cao, khoảng 73%; lao động gián tiếp 

chiếm tỷ lệ  khoảng  27 %, điều này được thể hiện qua bảng 2.1 

      Bảng 2.1: Số lượng và cơ cấu lao động theo tính chất công việc 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

SL 

(ng) 

TL 

(%) 

SL 

(ng) 

TL 

(%) 

SL 

(ng) 

TL 

(%) 

1.Tính chất công việc       

LĐ gián tiếp 28 25.45 35 26.92 38 26.76 

LĐ trực tiếp  82 74.55 95 73.08 104 73.24 

2.Phân theo giới tính       

Lao động Nam 49 44.55 58 44.62 63 44.37 

Lao động Nữ 61 55.45 72 55.38 79 55.63 

3.Phân theo độ tuổi        

Dưới 30 tuổi 23 20.91 39 30.00 52 36.62 

Từ 30-40 tuổi 37 33.64 41 31.54 40 28.17 

Từ 40-50 tuổi 22 20,00 24 18.46 28 19.72 

Trên 50 tuổi 28 25.45 26 20.00 22 15.49 

 (Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính) 

- Chất lượng lao động 

Cơ cấu theo giới tính, lao động nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam 

giới khoảng 10%, điều này phù hợp với tính chất công việc của 

ngành y tế. 

NNL có độ tuổi dưới 40 chiếm tỷ lệ là 65%, đây là NNL được 

đào tạo bài bản, đa số có trình độ đại học trở lên, năng động sáng tạo, 

ham học hỏi do đó sẽ thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo.  

Nhóm tuổi 40-50 tuổi chiểm tỷ lệ khoảng 20%, NNL thuộc 

nhóm này có nhiều kinh nghiệm công tác, có trình độ  chuyên môn 
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cao, đây là  nguồn giảng viên có chất lượng, đủ khả năng huấn luyện 

đào tạo công việc tại chổ cho các nhân viên mới. 

 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN 

NHÂN LỰC TẠI VIỆN VSDTTN 

  2.2.1 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo 

 Trong thời gian qua Viện có xác định mục tiêu đào tạo, tuy 

nhiên việc xác định mục tiêu đào tạo chưa được quan tâm đúng mức, 

chưa căn cứ vào chiến lược phát triển NNL, chủ yếu bù đắp những 

thiếu hụt hiện tại nên chỉ dừng lại ở mục tiêu ngắn hạn, chưa tập 

trung đào tạo mang tính dài hạn phục vụ phát triển NNL. 

Mục tiêu đào tạo chưa được xác định cụ thể, rõ ràng cho từng 

khoá đào tạo, cho từng đối tượng đào tạo, bỏ qua các bước cần thiết 

trong đánh giá nhu cầu đào tạo như phân tích tổ chức, phân tích công 

việc và phân tích nhân viên dẫn đến tình trạng NNL được đào tạo 

chưa phù hợp, xuất hiện tình trạng vừa thiếu vừa thừa tại các bộ 

phận. 

Bảng 2.2: Số lượt NLĐ được đào tạo của Viện VSDTTN qua 

các năm 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số lượt đào tạo dài hạn 16 23 21 

Số lượt đào tạo ngắn hạn 45 62 85 

Tổng số 71 85 105 

(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính) 

Qua số liệu bảng 2.2 cho thấy, số lượt đào tạo dài hạn còn thấp 

khoảng 20%, điều này chưa phù hợp với chiến lược phát triển NNL 

của Viện đó là đào tạo NNL có trình độ chuyên môn cao: Đại học, 

Sau đại học.  
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2.2.2. Thực trạng xác định kiến thức cần đào tạo  

- Đa số NLĐ được đào tạo ngắn hạn, kiến thức đào tạo chủ 

yếu là bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ như: kỹ năng lãnh đạo, kỹ 

năng quản lý kinh tế, kế toán, nghiệp vụ y tế, tham gia các hội thảo 

chuyên đề nhằm bổ sung, cập nhật  những kiến thức cần thiết cho 

CBCNV để đáp ứng với yêu cầu công việc trong hiện tại.  

- Đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo nước ngoài số lượng 

vẫn còn hạn chế. Đào tạo kiến thức liên quan đến quản lý kinh tế, 

cao cấp lý luận chính trị, an ninh quốc phòng  chủ yếu dựa trên yêu 

cầu của từng chức danh cán bộ viên chức mà Viện xem xét cử đi đào 

tạo. 

Bảng 2.3: Kết quả khảo sát các chƣơng trình đào tạo đã 

tham gia của NLĐ tại Viện VSDTTN trong thời gian qua 

TT Các chương trình đào tạo Số ý kiến điều tra Tỷ lệ % 

1 Tập huấn , hội thảo, bồi dưỡng 52 57.78 

2 Đào tạo kiến thức, chứng chỉ ngắn hạn 16 17.78 

3 Đào tạo kỹ năng 9 10.00 

4 Đại Học 4 4.44 

5 Sau Đại học 9 10.00 

(Nguồn: Kết quả khảo sát tại Viện VSDT TN) 

Qua số liệu điều tra bảng 2.3 cho thấy,các chương trình đào 

tạo ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (chiếm 75.56%), tỷ lệ NLĐ tham gia 

đào tạo bậc đại học và sau đại học còn thấp (chiếm 14.44%).  

Bảng 2.4: Kết quả khảo sát mức độ phù hợp giữa 

kiến thức đào tạo với trình độ học viên 

Nội dung Mức độ Số ý kiến điều tra Tỷ lệ (%) 

Sự phù hợp giữa 

kiến  

 thức đào tạo với 

trình độ học viên 

Rất phù hợp 9 10.00 

Khá phù hợp 16 17.78 

Phù hợp 45 50.00 

Ít phù hợp 17 18.89 

Không phù hợp 3 3.33 

(Nguồn: Kết quả khảo sát tại Viện VSDTTN) 
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Qua số liệu điều tra bảng 2.4 cho thấy, có 77.78% số phiếu 

đánh giá nội dung kiến thức đào tạo phù hợp với trình độ của học 

viên. Tuy nhiên vẫn còn tỉ lệ 22.22% số phiếu cho rằng kiến thức đào 

tạo ít phù hợp với trình độ học viên, vì vậy Viện VSDT Tây Nguyên 

cần nghiên cứu điều chỉnh nội dung kiến thức đào tạo cho phù hợp 

hơn với trình độ, khả năng của từng đối tượng học viên trong thời 

gian tới. 

2.2.3.Thực trạng xây dựng kế hoạch đào tạo tại Viện 

VSDTTN thời gian qua 

- Trong thời gian qua Viện VSDTTN chưa tiến hành đánh giá, 

phân loại cán bộ, đối chiếu với yêu cầu quy hoạch, bổ nhiệm; không 

phân tích công việc một cách chi tiết nên gặp khó khăn trong việc dự 

báo nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng NNL trong từng giai 

đoạn.  

- Kế hoạch đào tạo của cấp Khoa, Phòng, Trung tâm hầu như 

ít đề cập đến. Việc đánh giá nhu cầu về số lượng và chất lượng chỉ 

dựa chủ yếu vào cấp quản lý, chưa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của 

khoa phòng chuyên môn. 

Bảng 2.5: Số lượng NLĐ được đào tạo phân theo thời gian 

Thời gian đào tạo 

Năm 2011 Năm 2012     Năm 2013 

SL 

(ng) 

TL 

(%) 

SL 

(ng) 

TL 

(%) 

SL 

(ng) 

TL 

(%) 

Dưới 1 tháng 24 50.00 27 48.21 29 48.33 

Từ 1 tháng đến 3 tháng 2 4.17 3 5.36 3 5.00 

Từ 3 tháng đến 1 năm 6 12.50 6 10.72 7 11.67 

Trên 1 năm 16 33.33 20 35.71 21 35.00 

Tổng số  48  56  60  

ế hoạch – QLKH) 
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Qua số liệu điều tra bảng 2.5 cho thấy, đa số NLĐ được đào 

tạo ngắn hạn (tỷ lệ trên 65%). Đào tạo dài hạn cũng đã được quan 

tâm đầu tư với tỷ lệ khoảng 35% trên tổng số NLĐ được đào tạo. 

Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo: nhu cầu đào tạo chủ yếu 

là  do đề xuất của NLĐ và ý kiến của lãnh đạo trực tiếp các khoa 

phòng, thực tế chưa tổ chức phân tích công việc, phân tích nhân viên 

do đó công việc đào tạo còn thiếu sự chủ động và tính chuyên 

nghiệp. 

 Thực trạng xác định đối tượng đào tạo 

+ Do NNL có nền tảng đào tạo đa dạng với nhiều lĩnh vực 

chuyên ngành khác nhau, nên việc đánh giá chính xác từng đối tượng 

cần đào tạo rất phức tạp, đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, việc lựa 

chọn các đối tượng đào tạo trong thời gian qua chưa chính xác, mang 

nhiều cảm tính, chủ quan của cán bộ quản lý dẫn đến kết quả đào tạo 

không đáp ứng mục tiêu đề ra.  

+ Việc tăng nhanh số lượng và đa dạng ngành nghề, chức danh 

đào tạo, cộng với số lượng cán bộ quản lý công tác đào tạo còn hạn 

chế nên hiệu quả của việc xác định đối tượng cần đào tạo rất thấp. 

   2.2.4. Thực trạng lựa chọn phƣơng pháp đào tạo thời 

gian qua 

Trong thời gian qua  Viện VSDTTN chủ yếu  áp dụng hai 

phương pháp đào tạo là đào tạo trong công việc và đào tạo ngoài 

công việc. 

- Đào tạo trong công việc: thường chỉ áp dụng cho các nhân 

viên mới tuyển. Các đối tượng này đa số đã được đào tạo chuyên 

ngành, đã có trình độ chuyên môn và kỹ năng, tuy nhiên do đặc thù  

của quy trình kỹ thuật do đó cần có cán bộ đào tạo có kinh nghiệm, 

kỹ năng chuyên môn cao hướng dẫn. Phương pháp này cũng được áp 

dụng để cập nhật  quy trình kỹ thuật mới, nhân viên sau khi được cử 
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đi bồi dưỡng, học tập quy trình, kỹ thuật mới sẽ về hướng dẫn cho 

các nhân viên khác chưa được đào tạo.  

- Đào tạo ngoài công việc: Hiện nay chủ yếu là đào tạo ngắn 

hạn (đào tạo lấy chứng chỉ, tập huấn, tham dự hội nghị, hội thảo). 

Đào tạo theo hệ thống đào tạo văn bằng quốc gia cũng được chú 

trọng, hằng năm khoảng 13 -15% cán bộ viên chức được cử đi đào 

tạo tại các trường chuyên ngành cho các bậc đào tạo cử nhân, thạc 

sỹ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa. 

Bảng 2.6: Số lượng đào tạo ngoài nơi làm việc 

TT Nội dung Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1 Đào tạo dài ngày tại các lớp 

chính quy, tại chức 
16 20 21 

2 Đào tạo ngắn ngày tại các lớp 

nghiệp vụ, quản lý 
14 15 17 

3 Tham gia hội thảo chuyên đề 18 25 29 

4 Tham quan học tập trong nước 6 7 5 

5 Tham quan học tập nước ngoài 3 2 4 

6 Tổng số  57 67 76 

ế hoạch – QLKH) 

 2.2.5. Thực trạng kinh phí sử dụng cho đào tạo 

Viện chưa xây dựng được kế hoạch đào tạo một cách cụ thể 

nên chưa có kế hoạch dài hạn về ngân sách đào tạo, dẫn đến việc tổ 

chức đào tạo còn bị động, đa phần đào tạo để đáp ứng phục vụ mục 

tiêu ngắn hạn. 

+ Không lập kế hoạch chi phí đào tạo hằng năm, chủ yếu chi 

theo chí phí của chương trình đào tạo nên chưa chủ động được công 

tác đào tạo. 

+ Chi phí đào tạo vẫn chưa tính đến chi phí cơ hội nên việc chi 

tính chi phí chưa thể hiện một cách toàn diện. 
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Bảng 2.7: Ngân sách đào tạo của Viện VSDTTN qua các 

năm 

TT Nội dung Đvt 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

 Năm 

2013 

1 
Tổng ngân sách chi 

thường xuyên 
Tr.đ 19.450 23.780  25.600 

2 
Ngân sách chi cho đào 

tạo 
Tr.đ 208 245 268 

3 
Tổng số LĐ được đào 

tạo 
Người 48 56 60 

4 
Kinh phí đào tạo bình 

quân cho 1 LĐ 
Tr.đ 4.33 4.34 4.47 

5 

Tỷ lệ ngân sách đào 

tạo/Tổng ngân sách chi 

thường xuyên 

% 1.07 1.03 1.05 

 

Qua số liệu khảo sát bảng 2.7 cho thấy ngân sách chi cho đào 

tạo hàng năm đều tăng lên, do số lượng NLĐ được đào tạo tăng lên. 

Tuy nhiên tỷ lệ ngân sách chi cho đào tạo trên tổng chi ngân sách 

không tăng và mức chi bình quân cho mỗi lao động tăng không đáng 

kể, mức chi bình quân chưa vẫn còn thấp, khoảng 4.4 triệu 

đồng/người, chủ yếu là chi cho đào tạo ngắn hạn như tham gia hội 

thảo chuyên đề, dự hội nghị khoa học, tập huấn. 

 2.2.6. Công tác đánh giá kết quả đào tạo 

- Trong các năm qua Viện VSDT Tây Nguyên cũng có đánh 

giá kết quả đào tạo nhưng chỉ dừng lại ở mức độ quan sát chủ quan 

của bộ phận chuyên môn, ý kiến nhận xét đánh giá của cấp quản lý 

trực tiếp, không có chương trình khảo sát đánh giá một cách cụ thể, 

chưa có sự điều tra và phân tích thực tế, chưa đánh giá được mức độ 

thiết thực và nhận thấy những tồn tại của khóa đào tạo lần trước để 
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rút kinh nghiệm cho khoá đào tạo. Chưa có công tác tổng kết, đánh 

giá chất lượng đào tạo và phân tích mức độ ảnh hưởng của đào tạo 

đến hiệu quả công việc. 

Bảng 2.8: Đánh giá kết quả chương trình đào tạo 

Nội dung đánh giá Mức độ Số phiếu điều 

tra (90 phiếu) 

Tỷ lệ  

(%) 

Việc tổ chức kiểm tra, 

đánh giá hiệu quả sau 

khi đào tạo bồi dưỡng 

Thường xuyên 12 13.33 

Thỉnh thoảng 16 17.78 

Hoàn toàn không 62 68.89 

(Nguồn: Kết quả khảo sát tại Viện VSDT TN) 

Qua số liệu khảo sát bảng 2.8 cho thấy có 13.33% ý kiến cho 

là có tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả sau đào tạo, có 17.78%  ý 

kiến cho là thỉnh thoàng có kiểm tra, còn lại 68.89 %  ý kiến cho là 

không có sự kiểm tra đánh giá. Như vậy có thể đánh giá thời gian 

qua Viện VSDTTN chưa quan tâm đến công tác kiểm tra, đánh giá 

công việc sau đào tạo.  

2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI VIỆN 

VSDTTN 

     2.3.1. Thành công và hạn chế  

       a. Thành công 

- Công  tác đào tạo NNL tại Viện VSDTTN phần nào đã được 

quan tâm và đạt những kết quả nhất định. Đội ngũ viên chức ngày 

càng phát huy được những kiến thức đã được trang bị để áp dụng vào 

thực tiễn công tác. 

 -Tinh thần hợp tác và sự thỏa mãn về vị trí công việc của 

CBCNV ngày càng cao, cán bộ viên chức gắn bó với đơn vị, tận tụy 

cống hiến công sức và trí tuệ, đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ được 

giao. 

      b. Hạn chế: - Chất lượng NNL được đào tạo chưa thực sự 

được quan tâm đúng mức, quá trình thực hiện chương trình đào tạo 
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còn nhiều hạn chế. Chưa có hệ thống đánh giá công việc với đúng ý 

nghĩa. 

 - Công tác đào tạo còn dàn trải, mới đáp ứng được nhu cầu 

trước mắt. Chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo một 

cách chuyên nghiệp, bài bản. 

 - Chưa xây dựng được khung chương trình đào tạo gắn với 

các chức danh cụ thể, chưa thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo. 

      2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế  

 a. Nguyên nhân thuộc về tổ chức:  

- Chính sách bố trí và sử dụng cán bộ sau đào tạo: Chưa có 

tiêu chí rõ ràng và nhất quán trong việc đề bạt, quy hoạch, lựa chọn 

bố trí nhân sự cho các bộ phận, chưa có sự gắn kết chính sách đào 

tạo với việc bố trí và sử dụng sau khi đào tạo. 

- Nhân lực quản lý công tác đào tạo: chưa 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 công tác đào tạo 

- Thiếu kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực: ạ

ản lý. 

-

 

b. Nguyên nhân thuộc về bản thân người lao động 

- CBCNV chưa nhận thức đúng về sự cần thiết phải nâng cao 

trình độ chuyên môn, chưa thực sự cố gắng và tận dụng điều kiện 

học tập để nâng cao trình độ. 
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-  NNL đa phần còn trẻ điều kiện kinh tế còn khó khăn, mặc 

dù đã được tạo điệu kiện cho đi đào tạo nhưng ngại đi học tập xa vì 

không đủ kinh phí để trang trãi trong cuộc sống điều đó hạn chế cơ 

hội được đào tạo. 

CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM  HOÀN THIỆN CÔNG 

TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆN VỆ SINH 

DỊCH TỄ TÂY NGUYÊN 

3.1  CƠ  SỞ  ĐỀ  XUẤT  GIẢI  PHÁP 

  3.1.1. Căn cứ  chiến lƣợc phát triển của Viện VSDTTN 

- Xây dựng Viện VSDTTN thành một trung tâm Y học dự 

phòng vừa đa ngành vừa chuyên sâu hiện đại đảm bảo các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, đào tạo huấn luyện, ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, chỉ đạo tuyến hiệu quả ở 5 tỉnh Tây Nguyên.  

- Xây dựng bộ máy chuyên môn hoá cao, nguồn nhân lực chất 

lượng cao đủ năng lực quản lý. 

- Chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật, tổ chức phòng chống 

các bệnh gây dịch, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng có hiệu quả. 

- Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu chuyên 

sâu, phối hợp với các trường Đại học đào tạo đại học và sau đại học về 

chuyên ngành. 

3.1.2. Căn cứ chiến lƣợc phát triển NNL của Viện 

VSDTTN 

 - Đào tạo NNL hướng mục tiêu xây dựng và phát triển đội 

ngũ cán bộ viên chức một cách toàn diện, có phẩm chất năng lực 

ngày càng cao, có cơ cấu hợp lý, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Đảm bảo tính hiệu quả của quá trình đào tạo nói riêng và 

thực hiện chức năng nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói chung. 
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- Đào tạo NNL đủ số lượng và chất lượng  

3.1.3  Một số quan điểm có tính nguyên tắc khi xây dựng 

giải pháp 

 - Đào tạo phải đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị  gắn với 

việc sử dụng hiệu quả NNL.   

- Đào tạo để phát triển NNL chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu 

hiện đại hóa của ngành y tế  nói chung và công tác y tế dự phòng nói 

riêng theo kịp tốc độ phát triển trong khu vực và quốc tế.  

- Nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, tất cả NLĐ 

đều có quyền được học tập và đào tạo như nhau. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

  3.2.1. Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo 

Viện VSDT Tây Nguyên phải xác định mục tiêu cho các khóa 

đào tạo một cách thật chính xác, rõ ràng và phải thỏa mãn các yêu 

cầu sau: 

-Có tính khả thi vì không thể đặt ra được một mục tiêu quá cao 

ngoài khả năng thực hiện. Mục tiêu đào tạo nên được xây dựng cho 

tất cả các chương trình đào tạo, ngoài những mục tiêu chung cho 

toàn bộ công tác đào tạo thì phải có những mục tiêu riêng cho từng 

chương trình đào tạo, cho từng khóa đào tạo. Những mục tiêu này 

phải cập nhật liên tục trong quá trình thực hiện.  

- Nội dung của kế hoạch đào tạo NNL cần nêu rõ những tiêu 

chuẩn, yêu cầu riêng đối với từng đối tượng, từ đó định hướng xây 

dựng chương trình đào tạo áp dụng riêng cho từng đối tượng.  Có thể 

sử dụng mẫu sau: 
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 Bảng 3.1: Xác định mục tiêu đào tạo của Viện VSDTTN 

Ngày: Người chuẩn 

bị: 

Tên công việc: Khoa/phòng: 

    

Những kiến thức và kỹ 

năng còn thiếu trong quá 

trình làm việc 

Sau khi đào tạo nhân viên phải 

có kỹ năng 

Nhân viên cần được 

đào tạo về (nội dung 

chương trình đào tạo) 

1.Sự hiểu biết  2.Biết về  

-Kiến thức chuyên môn 

-Kiến thức quản lý 

-Ngoại ngữ 

-Kỹ năng giao tiếp 

- …. 

- Điều trị lâm sàng 

- Điều tra dịch tễ học 

- Xét nghiệm y tế 

- Xét nghiệm sinh học 

- Kiểm nghiệm hoá học 

- Quản lý tài chính 

-Nghe nói, đọc viết thành thạo 

tiếng Anh 

-Sử dụng tốt cá phần mềm tin 

học chuyên dụng 

- Bác sỹ 

- Dược sỹ 

-Thạc sỹ, tiến sĩ 

- Cử nhân xét nghiệm 

-Cử nhân Công nghệ 

sinh học,  

-Cử nhân Hoá học 

-Kinh tế, pháp luật 

-Ngoại ngữ 

- Đào tạo sau đại học 

2.Các kỹ năng về 2. Có thể làm được  

-Quản lý 

-Nghiên cứu khoa học 

-Tổng hợp, phân tích, 

báo cáo 

-Khoa chuyên môn 

-Phòng chức năng 

-Trung tâm 

-Quản lý nhà nước 

-Nghiệp vụ kế toán 

-Đào tạo sau đại học 

3. Quan điểm, thái độ 3.  Có quan điểm, thái độ - Cao cấp chính trị 

-Trung cấp chính trị 

 3.2.2 Hoàn thiện lựa chọn kiến thức đào tạo 

 Nội dung kiến thức đào tạo phải đúng với mục tiêu đề ra, bù 

đắp những kiến thức, kỹ năng nhân viên còn thiếu, phải xác định cụ 

thể cho từng đối tượng đào tạo  để đào tạo đúng người, đúng việc. Để  

lựa chọn  đúng  kiến thức đào tạo cho nhân viên  nên thực hiện các 

bước: 
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-  Xác định rõ phương hướng nhiệm vụ của đơn vị trong từng 

giai đoạn, đặc biệt là sự phát triển về chuyên môn. 

- Đánh giá khả năng hoàn thành công việc của nhân viên , sử 

dụng có hiệu quả các kết quả kiểm tra, giám sát để xác định những 

kiến thức, kỹ năng còn thiếu hụt từ đó lựa chọn kiến thức, kỹ năng 

đào tạo tương ứng. 

- Tổ chức cho nhân viên thực hiện tự đánh giá kiến thức, kỹ 

năng của mình đối với công việc được giao và đề xuất những kiến 

thức, kỹ năng mà họ mong muốn được bổ sung, cập nhật. 

-Đối với nhân viên chuyên môn kỹ thuật: chương trình đào tạo 

cần chú trọng về thực hành, khảo sát tiếp xúc thực tế với các thiết bị, 

quy trình công nghệ mới. 

- Đối với phòng ban chức năng và cán bộ quản lý: Đào tạo về 

kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, quản lý hành chính nhà nước, 

nghiệp vụ kế toán, công nghệ thông tin.. 

3.2.3 Hoàn thiện xây dựng kế hoạch đào tạo  

   a. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo  

- Để  hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo thì việc 

đánh giá nhu cầu đào tạo phải dựa trên phân tích ba nội dung là phân 

tích nội bộ tổ chức, phân tích công việc và phân tích nhân viên.  

+ Phân tích nội bộ tổ chức: cần đánh giá được các tiêu thức tổ 

chức, kế hoạch chuẩn bị đội ngũ kế cận và môi trường của đơn vị, 

xác định nhiệm vụ và loại công việc mà đơn vị đang cần. 

+ Phân tích công việc: xác định được yêu cầu về khối lượng 

công việc được giao và xác định NLĐ cần làm gì để thực hiện tốt 

công việc đó.  

+ Phân tích nhân viên: dựa vào bảng tiêu chuẩn thực hiện công 

việc, bản yêu cầu của công việc đối với người thực hiện và đánh giá 

thực hiện công việc. 
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   b. Lựa chọn đối tượng cần đào tạo 

- Đối với cán bộ chuyên môn chưa qua đào tạo: Đưa đi đào 

tạo nhưng cần căn cứ vào nhu cầu công việc và nhu cầu tuyển dụng 

của đơn vị trong thời gian tới. 

- Đối với cán bộ chuyên môn kỹ thuật: Căn cứ vào kết quả 

đánh giá công việc của họ, người quản lý trực tiếp thấy mức độ hoàn 

thành công việc của họ là đạt hay không đạt, cần nâng cao nghiệp vụ 

chổ nào để đưa đi đào tạo. Để làm được điều này cần xây dựng các 

tiêu chuẩn để đánh giá kết quả công việc, sau đó căn cứ vào đó để 

lập kế hoạch đào tạo. 

- Đối với cán bộ quản lý: Cần quy hoạch cụ thể từng người căn 

cứ năng lực, độ tuổi. xác định những cán bộ có tiềm năng  ghi lại 

điểm mạnh, điểm yếu của họ và dự đoán khả năng thăng tiến, mức 

độ hoàn thành công việc khi được đề bạt lên chức vụ cao hơn để từ 

đó ra quyết định người nào cần phải đào tạo. 

3.2.4  Hoàn thiện lựa chọn phƣơng pháp đào tạo  

- Đối với nhân viên tuyển dụng mới, cán bộ chuyên môn chưa 

qua đào tạo: Viện cần phải đào tạo ban đầu để cung cấp những kỹ 

năng thực hiện công việc thông qua việc tập sự để tiếp xúc với công 

việc, quan sát các đồng nghiệp thực hiện công việc để học tập  trước 

khi được phân công cụ thể; cử cán bộ  quản lý hay các nhân viên có 

kinh nghiệm hơn hướng dẫn các kỹ năng, chia sẻ những kinh nghiệm 

trong quản lý công việc hoặc kết hợp với Trung tâm đào tạo để mở 

các lớp đào tạo tại chỗ.  

+ Đối với nhân viên cần đào tạo lại, nâng cao kỹ năng: cử 

theo học các khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao tại các Viện, các Trung 

tâm nghiên cứu đầu ngành. Liên kết với các Trường đại học để tổ 

chức các lớp đào tạo đại học, sau đại học tại chỗ nhằm vừa đạt được 

mục tiêu đào tạo và giảm chi phí đào tạo. Tăng cường đào tạo ở nước 

ngoài. 

+ Đối với phòng ban chức năng và cán bộ quản lý: Viện nên 

sử dụng các phương pháp đào tạo ngoài công việc để nâng cao năng 
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lực quản lý, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và trình độ chuyên môn, 

khả năng ngoại ngữ, vi tính bằng các hình thức đào tạo ngắn hạn, dài 

hạn phù hợp. 

+ Tạo điều kiện để cán bộ được  tham dự các hội nghị, hội 

thảo khoa học, chuyên đề; trao đổi kinh nghiệm tại các đơn vị bạn  

có quy mô và chuyên sâu cao hơn; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến 

thức kỹ năng, tổ chức những buổi trao đổi, sinh hoạt chuyên môn, 

tọa đàm khoa học. 

3.2.5. Giải pháp về kinh phí đào tạo 

- Phòng Tài chính kế toán phối hợp với Phòng tổ chức cán bộ 

lập kế hoạch tài chính gắn với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng  hàng 

năm. Sử dụng hiệu quả kinh phí đã có, đầu tư đúng chỗ, đúng khoá 

học, đúng đối tượng. 

- Có thể sử dụng Quỹ dự phòng, quỹ phát triển sự nghiệp hổ 

trợ cho đào tạo. Tranh thủ kinh phí của các dự án hợp tác, dự án đầu 

tư mới. 

- Có cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp, như ban hành các chế 

độ hỗ trợ cho người đi học nâng cao trình độ chuyên môn; chế độ 

khuyến khích học sau đại học, đi tu nghiệp ở nước ngoài; điều chỉnh 

các định mức hỗ trợ cho cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo; có  

chế độ đãi ngộ thỏa đáng cán bộ có tài năng và có nguyện vọng phục 

vụ lâu dài cho đơn vị. 

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

- Hoạt động đào tạo cần phải được đánh giá thường xuyên để 

tìm ra ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục, tăng cường 

công tác giám sát, tổ chức đánh giá trong và sau khi đào tạo bằng 

cách sử dụng các mô hình đánh giá như: phân tích thực nghiệm, đánh 

giá những thay đổi của người học, sử dụng phiếu khảo sát nhân viên 

đối với chương trình đào tạo 

Cụ thể cần phải triển khai các công việc sau: Kiểm tra cuối 

khoá để đánh giá mức độ tiếp thu của người học đối với nội dung 

chương trình đào tạo thông qua các bài kiểm tra; Đánh giá của  học 
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viên về nội dung, phương pháp và công tác tổ chức lớp học; Đánh  

giá  mức độ học tập của học viên được tổ chức trước và sau khóa học 

rồi lấy kết quả so sánh với nhau; Đánh  giá  sự thay đổi của học viên 

trong công việc hằng ngày;  Đánh  giá  ảnh hưởng của khóa đào tạo 

tới kết quả hoạt động của đơn vị, học  viên đạt được các mục tiêu đào 

tạo không, năng suất lao động và chất lượng làm việc có tăng lên .. 

Tổ chức rà soát đánh giá định kỳ, quy hoạch cán bộ cho tương 

lai; Hoàn thiện việc đánh giá nhân viên để từ đó có chính sách sử 

dụng đề bạt, thuyên chuyển hợp lý. 

 

KẾT LUẬN 

Trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của 

nguồn nhân lực, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã quan tâm chăm 

lo đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, công tác  đào tạo 

trong thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và hạn chế nhất 

định, chưa khai thác hết tiềm năng trong đội ngũ cán bộ viên chức 

hiện có để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đề ra,  mối quan hệ giữa 

đào tạo và phát triển chưa thật rõ ràng, nguồn nhân lực chưa đáp ứng 

kip thời với sự phát triển của đơn vị.   

Luận văn đã phân tích thực trạng nguồn nhân lực, đánh giá 

thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Viện Vệ sinh dịch tễ 

Tây Nguyên, xác định một số nguyên nhân chủ yếu, làm rõ những 

thành công cũng như hạn chế trong công tác đào tạo nguồn nhân lực 

tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. 

Thông qua lý luận và thực trạng, luận văn đã đề xuất một số 

giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực 

tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên trong thời gian tới, góp phần 

xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có chất lượng, đáp ứng nhu cầu 

phát triển và hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao. 

  


