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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Từ trước đến nay khi nói đến nguồn nhân lực thì chỉ nói đến nguồn 

nhân lực chủ yếu như người lao động, nhưng lại không để ý rằng các doanh 

nhân, các nhà tổ chức, các nhà khoa học mới là nguồn nhân lực nòng cốt, là 

lực lượng dẫn dắt kinh tế phát triển  Và ngày nay không ai phủ nhận được vai 

trò lớn lao của đội ngũ này  Chính vì vậy, công tác phát triển nguồn nhân lực 

là một việc làm hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng lao động và phát 

triển tài nguyên nhân lực, đảm bảo sự phát lâu dài và bền vững cho tổ chức  

Tuy nhiên việc sử dụng nguồn nhân lực này còn nhiều bất cập và tồn tại, tình 

trạng thừa, thiếu lao động, trình độ lao động không đồng đều và còn hạn chế, 

việc sử dụng lao động không hợp lý, năng suất lao động thấp.   

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn là đơn vị sự nghiệp công 

lập tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc UBND huyện Bình Sơn, thực 

hiện chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực 

hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá 

quyền sử dụng đất; thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai  Với 

chính sách về quản lý đất đai được cải thiện tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh 

Quảng Ngãi nói chung và huyện Bình Sơn nói riêng chủ động, linh hoạt và 

phản ứng nhanh với những yêu cầu cấp bách về khai thác, sử dụng nguồn lực 

đất đai, từ đó tạo môi trường thông thoáng, nâng cao sức cạnh tranh cho tỉnh 

nhà trong việc thu hút đầu tư các dự án động lực trên địa bàn để phát triển 

kinh tế-xã hội và góp phần thúc đẩy sớm thu hút một số dự án đầu tư trọng 

điểm có tính chất dẫn dắt, lan tỏa, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng 

phát triển  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, hội nhập kinh tế 

ngày càng sâu rộng, sự bùng nổ của cách mạng 4 0, đồng thời chiến lược phát 
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triển Chính phủ điện tử tạo thách thức mới xu hướng chuyển dịch nguồn nhân 

lực có trình độ cao. Hiện nay, trên địa bàn huyện Bình Sơn đã thu hút được 

nhiều nhà đầu tư dự án, đòi hỏi công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư và phát 

triển quỹ đất ngày càng nhiều. Tuy nhiên nguồn nhân lực của Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện Bình Sơn có trình độ chuyên môn chưa cao, kỹ năng làm 

việc còn hạn chế đặc biệt là với công nghệ thông tin và ngoại ngữ, nhận thức 

trong công việc còn thấp do thói quen môi trường làm việc của đơn vị nhỏ, 

công tác quản lý và phát triển nhân lực yếu kém. Điều này đặt ra yêu cầu mới 

đối với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên của Trung tâm   

Vì những lý do trên, tác giả quyết định chọn đề tài “Phát triển nguồn 

nhân lực tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi” để thực hiện nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mình với hy vọng góp 

phần hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Bình Sơn   

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Mục tiêu nghiên cứu chung 

Ðề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ở Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn. 

 - Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 

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

+ Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Bình Sơn thời gian qua; từ đó đánh giá những kết quả đạt 

được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế  

+ Ðề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ở Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn trong thời gian đến   

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác phát triển nguồn nhân lực ở Trung 

tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn. 
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- Phạm vi nghiên cứu  

+ Phạm vi nội dung: Đề tài nghiên cứu các nội dung về phát triển 

nguồn nhân lực tại của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn. 

+ Phạm vi thời gian: dữ liệu thứ cấp thu thập trong giai đoạn 2018-

2020, các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong giai đoạn đến 

năm 2025. 

+ Phạm vi không gian: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn. 

 4. Phƣơng pháp nghiên cứu  

 - Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 

 Dữ liệu thứ cấp gồm các tài liệu liên quan công tác phát triển nguồn 

nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chính sách nhân sự, chế độ đãi 

ngộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn giai đoạn 2018-2020 để 

có thêm thông tin, chính sách phát triển nguồn nhân lực  Dữ liệu thứ cấp còn 

là các nghiên cứu, luận văn, luận án, bài báo, bài viết liên quan đến phát triển 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp nói chung và đơn vị hành chính sự 

nghiệp nói riêng liên quan đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực   

 - Phương pháp thống kê: được sử dụng để nêu ra các dữ liệu thu thập 

được, những nội dung, kiến thức có liên quan đến phát triển nguồn nhân lực 

của đơn vị sự nghiệp công lập  

 - Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu nhằm tổng hợp các dữ liệu 

thu thập được, sau đó phân tích làm rõ các nội dung liên quan đến công tác 

phát triển nguồn nhân lực  

5. Bố cục đề tài  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, cấu trúc của luận văn 

bao gồm các 3 chương như sau:  

Chương 1  Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực. 

Chương 2  Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện Bình Sơn. 
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Chương 3  Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện Bình Sơn. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Trần Thị Nhung và Nguyễn Duy Dũng đồng chủ biên (2005), Phát 

triển nguồn nhân lực trong các công ty Nhật Bản hiện nay [13]. Các tác giả 

đã phân tích hiện trạng phát triển nguồn nhân lực, những phương thức đào tạo 

lao động chủ yếu trong các công ty Nhật Bản từ những năm 1990 đến nay. 

Tác giả đã nêu ra một số gợi ý và kiến nghị về sự phát triển nguồn nhân lực ở 

Việt Nam nói chung và trong các công ty nói riêng trong thời gian tới  

Lê Thị Mỹ Linh (2009), Luận án tiến sĩ Phát triển nguồn nhân lực 

trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, 

Đại học Kinh tế Quốc dân [7]  Tác giả đã khái quát hóa, phát triển những vấn 

đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân 

lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, đề xuất những quan điểm, 

giải pháp để hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

Nguyễn Văn Long (2010), Báo cáo khoa học Phát huy nguồn nhân lực 

bằng động lực thúc đẩy, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng số 

4 (39) [8]. Theo bài viết, trong nền kinh tế tri thức, khi giá trị sản phẩm hơn 

80% là hàm lượng chất xám, tài sản nguồn nhân lực càng được đặt vào môt vị 

trí quan trọng  Thúc đẩy người lao động làm việc hiệu quả là vấn đề quan 

trọng trong các tổ chức  Người lao động làm việc nhiệt tình, năng suất, hiệu 

quả công việc cao thì các mục tiêu của tổ chức sẽ dễ dàng đạt được hơn, từ đó 

tạo thuận lợi không ngừng phát triển   

Trần Thị Thu và Vũ Hoàng Ngân đồng chủ biên (2011), Giáo trình 

quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công, Nhà xuất bản đại học kinh tế 

quốc dân [17]. Các tác giả nhận thấy trong các tổ chức ngày nay trên thế giới 

cũng như ở Việt Nam, việc quản lý nguồn nhân lực như thế nào cho hiệu quả 



5 

 

ngày càng được lưu tâm  Tuy nhiên, sự quan tâm này là rất khác nhau giữa 

các tổ chức  Nếu như khu vực tư nhân được đánh giá là có sự nhận thức và 

thực hiện vấn đề này một cách khá nhanh chóng, thì các tổ chức thuộc khu 

vực công vẫn còn khá chậm chạp  Và chính điều này đã làm chậm quá trình 

đổi mới của các tổ chức công  Nhận thức được tầm quan trọng này, các tác 

giả đã tiến hành biên soạn để giảng dạy cho các học viên cao học, các nghiên 

cứu sinh  

Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân (2012), giáo trình Quản trị 

nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [3]  Cuốn sách gồm 19 chương, 

cung cấp các kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản trị nguồn nhân lực 

trong tổ chức như chính phủ, các tổ chức kinh doanh, các tổ chức về giáo dục, 

các tổ chức bảo vệ sức khỏe, các tổ chức phục vụ vui chơi giải trí và các tổ 

chức khác từ khi người lao động bước vào làm việc cho đến khi ra khỏi quá 

trình lao động tương ứng với ba giai đoạn, đó là hình thành nguồn nhân lực, 

duy trì nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức   

Nguyễn Thị Lê Trâm (2015), bài viết Phát triển nguồn nhân lực của 

doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hội nhập, đăng trên Tạp chí Tài chính [21]. 

Bài viết nhấn mạnh nguồn nhân lực là nhân tố quyết định đối với sự phát triển 

của mỗi quốc gia, đặc biệt là nền kinh tế tri thức, trình độ phát triển của 

nguồn nhân lực là thước đo sự phát triển của một quốc gia  Sau khi phân tích 

một số hạn chế của chất lượng nguồn nhân lực, tác giả đã đề xuất một số giải 

pháp để phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp nhà nước : xây dựng 

chiến lược phát triển nhân lực, khuyến khích người lao động nâng cao trình 

độ lành nghề của mình qua đào tạo, đào tạo lại, huy động nguồn lực tài chính 

cho phát triển nhân lực và đẩy mạnh hội nhập quốc tế  

Trần Kim Dung chủ biên (2018), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất 

bản Tài chính [2]  Cuốn sách được viết ra với mục đích giới thiệu các kiến 

thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực cho các quản trị 



6 

 

gia và sinh viên ngành quản trị kinh doanh  Sách được viết nhằm giải quyết 

các vấn đề nhân lực trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động 

mạnh mẽ, thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các nhà quản trị gia Việt 

nam phải nắm được các quan điểm quản trị mới để quản trị nguồn nhân lực 

hiệu quả hơn  

Nguyễn Thị Mai Thanh (2018), Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà 

nước, Đại học Đà Nẵng [15]  Trong luận văn này, tác giả triển khai nội dụng 

phát triển nguồn nhân lực theo 04 nội dung, đó là sự thay đổi về quy mô, cơ 

cấu nguồn nhân lực của SCIC; sự phát triển của nguồn nhân lực tại SCIC 

trong thời gian qua và các chính sách và biện pháp phát triển nguồn nhân lực 

tại SCIC trong thời gian qua  Sau khi phân tích, tác giả đề xuất các giải pháp 

nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn 

nhà nước trong thời gian tới.  

Những công trình nghiên cứu này đã đề cập đến một số vấn đề lý luận, 

thực tiễn đối với việc phát triển nguồn nhân lực cấp vĩ mô  Mặc dù, các 

nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực tại các đơn vị hành chính sự nghiệp 

ít được nghiên cứu một cách hệ thống và sâu sắc  Đến thời điểm hiện tại, 

chưa có nghiên cứu nào đến việc phát triển nguồn nhân lực được thực hiện 

tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  Vì vậy, 

công trình nghiên cứu của tác giả là một công trình nghiên cứu độc lập và 

không trùng lặp  Hơn nữa, đề tài nghiên cứu này là cần thiết và có ý nghĩa lý 

luận, thực tiễn đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi trong giai đoạn phát triển hiện nay ”    
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

1.1.1. Một số khái niệm  

a. Nguồn nhân lực 

Trong phạm vi đề cương luận văn, nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 

chỉ lực lượng người lao động trong doanh nghiệp với khả năng đáp ứng công 

việc trong quá trình sản xuất phát triển của doanh nghiệp  

b. Phát triển nguồn nhân lực  

Phát triển nguồn nhân lực là quá trình gia tăng, biến đổi đáng kể về chất 

lượng của nguồn nhân lực theo hướng tiến bộ để đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của tổ chức và yêu cầu của người lao động. 

1.1.2. Vai trò phát triển nguồn nhân lực 

- Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội  

- Đối với tổ chức và các đơn vị sử dụng lao động  

- Đối với người lao động 

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.2.1. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nguồn nhân 

lực  

Trình độ chuyên môn là mức độ hiểu biết của người lao động về công 

việc đang đảm nhận tại tổ chức  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là một trong 

những yếu tố hình thành nên năng lực làm việc của mỗi cá nhân, là kết quả 

của quá trình đào tạo, phát triển và kinh nghiệm được tích lũy theo thời gian  

Trình độ chuyên môn bao gồm các kiến thức tổng hợp, kiến thức chung về 

ngành nghề và các kiến thức đặc thù riêng cho một công việc cụ thể  Trình độ 

chuyên môn có được thông qua quá trình học tập, nghiên cứu và tiếp cận thực 

tế  

Nâng cao kiến thức chuyên môn cho người lao động là tìm cách trang 
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bị cho người lao động những kiến thức mới liên quan đến chuyên môn nghiệp 

vụ của họ [8]  Nói cách khác, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là 

việc nâng cao trình độ đào tạo, phát triển năng lực nghề nghiệp cho người lao 

động để họ có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và mục tiêu chiến lược 

trong tương lai của tổ chức  

Trong tổ chức, việc nâng cao kiến thức chuyên môn có ý nghĩa rất quan 

trọng, nó giúp người lao động có đủ năng lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu 

công việc được giao  Việc xây dựng các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ phù hợp cho từng chức danh cho từng giai đoạn cụ thể cũng như 

quá trình kiểm tra kết quả đào tạo là công việc không thể thiếu  Đồng thời 

chính các cấp lãnh đạo, quản lý cũng phải thường xuyên nâng cao trình độ 

chuyên môn cùng các kỹ năng liên quan đến quản trị, phát triển nguồn nhân 

lực để có thể đáp ứng tốt công việc trong tình hình mới. 

Chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

người lao động đó là [10]: 

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo: là tỷ lệ % số lao động đã qua đào tạo so 

với tổng số lao động đang làm việc  

- Tỷ lệ lao động theo cấp bậc đào tạo: là tỷ lệ % số lao động được đào 

tạo ở cấp bậc đào tạo hiện đang làm việc (trung cấp, đại học, sau đại học) so 

với tổng số lao động hiện đang làm việc  

1.2.2. Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của nguồn nhân lực 

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

về các thao tác nghiệp vụ để thực hiện một công việc cụ thể trong giới hạn về 

thời gian, sức lực và chi phí cụ thể  Kỹ năng nghề nghiệp là một dạng năng 

lực nghề nghiệp phản ánh sự hiểu biết về trình độ nghề nghiệp, mức độ tinh 

xảo, khéo léo; việc lặp đi lặp lại các thao tác một cách thành thạo trở thành kỹ 

xảo  Kỹ năng nghề nghiệp có được nhờ quá trình giáo dục, đào tạo và sự rèn 

luyện trong công việc  
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Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp là tìm cách nâng cao tay nghề, mức độ 

thuần thục trong công việc cũng như tạo điều kiện để người lao động tích lũy 

các kinh nghiệm cần thiết phục vụ cho công việc  

Kỹ năng nghề nghiệp được phân thành hai loại là kỹ năng cứng và kỹ 

năng mềm [15]. 

- Kỹ năng cứng là những kỹ năng có được do đào tạo, bao gồm trí tuệ, 

tính logic, khoa học    Đây là loại kỹ năng có tính nền tảng  

- Kỹ năng mềm là những kỹ năng có được từ hoạt động thực tế cuộc 

sống hoặc hoạt động nghề nghiệp, bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương 

lượng đàm phán, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế 

hoạch và tổ chức công việc, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn 

đề      Các kỹ năng này rất phong phú và cũng không kém phần quan trọng so 

với kỹ năng cứng  

Việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho nguồn nhân lực có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng  Khi kỹ năng nghề nghiệp được nâng cao, người lao động làm 

việc hiệu quả hơn và để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đòi hỏi người lao động 

phải có sự rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn  Trong một tổ chức, 

hoạt động con người thể hiện ở ba khía cạnh chủ yếu: làm việc với con người, 

với số liệu và với các vật dụng  

Kỹ năng nghề nghiệp của nguồn nhân lực được nâng cao và tăng dần 

lên khi có sự quan tâm và giải quyết tốt việc lập kế hoạch và quản lý nghề 

nghiệp của tổ chức  

Lập kế hoạch nghề nghiệp là quá trình được xây dựng bởi tổ chức và 

thông qua đó từng cá nhân sẽ nhận diện và thực hiện từng bước nhằm đạt đến 

những mục tiêu nghề nghiệp của mình  

Quản lý nghề nghiệp là quá trình mà thông qua đó các tổ chức tuyển 

chọn, đánh giá, phân công và phát triển nhân viên nhằm đảm bảo một tập thể 

có đủ trình độ để đáp ứng các mục tiêu chung của tổ chức  
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Các hoạt động lập kế hoạch nghề nghiệp và quản lý nghề nghiệp gồm 

[14]: 

- Đối với nhân viên: Tự đánh giá khả năng, các mối quan tâm và các 

giá trị; phân tích các phương án lựa chọn nghề nghiệp; quyết định về những 

mục tiêu và nhu cầu phát triển; trình bày những sở thích phát triển cho nhà 

quản trị, vạch ra các kế hoạch hành động thống nhất cùng nhau cùng với nhà 

quản trị; theo đuổi kế hoạch hành động đã thỏa thuận  Cung cấp cho lãnh đạo 

thông tin chính xác về kỹ năng, kinh nghiệm công tác, mối quan tâm và 

những khát vọng về nghề nghiệp  

- Đối với nhà quản trị: Đánh giá tính hiện thực của những mục tiêu do 

nhân viên trình bày và những nhu cầu phát triển mà họ thấy được; tư vấn cho 

nhân viên và xây dựng một kế hoạch thống nhất; theo dõi và cập nhật các kế 

hoạch của nhân viên cho phù hợp  Cung cấp thông tin về những vị trí còn 

thiếu  Thẩm định và sử dụng tất cả các thông tin do quá trình đó cung cấp để 

nhận dạng tất cả các ứng viên có thể phù hợp với vị trí còn thiếu, để tuyển 

chọn; nhận dạng những cơ hội phát triển công việc thiếu người, các chương 

trình đào tạo, phân công luân chuyển nhân viên và bố trí, sắp xếp sử dụng lao 

động cho phù hợp  

- Đối với tổ chức: Đảm bảo mô hình lập kế hoạch nghề nghiệp, các 

nguồn tài nguyên, tư vấn và những thông tin cần thiết cho việc lập kế hoạch 

nghề nghiệp cá nhân; đảm bảo đào tạo và tư vấn nghề nghiệp cho quản trị, 

nhân viên; đảm bảo các chương trình đào tạo kỹ năng và những cơ hội tích 

lũy kinh nghiệm trong công việc  Đảm bảo quá trình thông tin phục vụ những 

yêu cầu ra quyết định của ban lãnh đạo  Tổ chức và cập nhật tất cả các thông 

tin.  

Kỹ năng nghề nghiệp của nguồn nhân lực sẽ được nâng cao khi tổ chức 

làm tốt các vấn đề sau [17]: 

- Thực hiện tốt công tác hoạch định nguồn nhân lực để đảm bảo đủ số 
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lượng và chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng mục tiêu của tổ chức  

- Khuyến khích người lao động làm việc bằng cách nâng cao động cơ 

thúc đẩy nhằm tạo điều kiện để nguồn nhân lực phát huy hết năng lực của 

mình, đặc biệt là một bộ phận nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ 

năng nghề nghiệp tốt. 

1.2.3. Nâng cao trình độ 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 dựa trên cơ sở thực tiễn   

Trình độ nhận thức của người lao động được coi là tiêu chí đánh giá 

trình độ phát triển nguồn nhân lực  Trình độ nhận thức của mỗi người là khác 

nhau dẫn đến kết quả cũng khác nhau  Vì vậy, cần nâng cao chất lượng một 

cách toàn diện trên cả ba mặt: nâng cao kiến thức trình độ, phẩm chất đạo 

đức, năng lực công tác cho đội ngũ lao động tạo ra người lao động có đạo 

đức, phẩm chất tốt đẹp, có kiến thức và trình độ văn hóa, chuyên môn để hoàn 

thành nhiệm vụ [17]. 

Hành vi, thái độ và phẩm chất thể hiện trình độ nhận thức của người lao 

động, là cách nhìn nhận của họ về vai trò, trách nhiệm, mức độ tận tâm, nhiệt 

tình đối với công việc  Hành vi, thái độ của người lao động là tiêu chí đánh 

giá mức độ phát triển của nguồn nhân lực, vì trình độ nhận thức của mỗi 

người khác nhau dẫn đến các kết quả công việc khác nhau  Nâng cao hành vi, 

thái độ của nguồn nhân lực là tìm cách nâng cao trình độ nhận thức cho người 

lao động, nâng cao trình độ hiểu biết về các kiến thức xã hội, nâng cao tính tự 

chủ, tự giác trong công việc  

Nâng cao hành vi, thái độ và phẩm chất giúp người lao động có hành 

vi, thái độ đúng đắn trong công việc, giúp họ hoàn thành công việc ở mức tốt 

nhất có thể, giúp tổ chức tận dụng tối đa khả năng của người lao động trong 

công việc  

Tiêu chí phản ánh hành vi, thái độ và phẩm chất của người lao động là 
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mức độ hiểu biết về xã hội, kinh tế, đoàn thể, trình độ văn hóa, tính tự giác và 

khả năng tiếp thu kiến thức một cách cơ bản nhất của người lao động. 

Tiêu chí đánh giá trình độ nhận thức của người lao động đối với tổ chức 

gồm: 

- Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác và hợp tác 

 - Trách nhiệm và niềm say mê nghề nghiệp, yêu nghề, năng động trong 

công việc 

- Thể hiện trong các mối quan hệ xã hội, thái độ trong giao tiếp, ứng xử 

trong cuộc sống và công việc  

1.3. CĂN CỨ ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.3.1. Phân tích công ty 

Phân tích công ty là phân tích mức độ đạt được mục tiêu thông qua các 

chỉ tiêu như năng suất lao động, chất lượng thực hiện lao động, hiệu quả, chi 

phí lao động, tỷ lệ thuyên chuyển, vắng mặt,    Phân tích công ty giúp nhà 

quản trị xác định được các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, từ đó có những 

điều chỉnh chiến lược phát triển NNL của doanh nghiệp một cách kịp thời  

Môi trường kinh doanh liên tục thay đổi nên chức năng phát triển 

nguồn nhân lực lại càng quan trọng hơn để giúp doanh nghiệp duy trì được lợi 

thế cạnh tranh và chuẩn bị cho tương lai  Để có được năng lực cạnh tranh, 

thích ứng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sự phát triển của thị trường 

lao động, doanh nghiệp buộc phải thay đổi tổ chức, cách thức hoạt động, tính 

chất công việc và trang bị các kiến thức, kỹ năng cho nhân viên [8]. 

 Khi phân tích công ty, cần chú ý đến 2 nhóm nhân tố ảnh hưởng, đó là 

môi trường bên trong và môi trường bên ngoài  

 - Môi trường bên ngoài gồm: 

 + Tình hình phát triển kinh tế, xã hội: Kinh tế phát triển không chỉ trực 

tiếp giúp cải thiện đời sống người dân mà còn giúp tạo ra nhiều việc làm mới 

với mức thu nhập cao  Kinh tế phát triển còn tạo điều kiện thuận lợi để nâng 
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cao chất lượng nguồn nhân lực  Hơn nữa, xã hội ổn định và an toàn cũng là 

điều kiện để giúp phát triển nguồn nhân lực  

 + Chính trị pháp luật: Bộ luật lao động, các văn bản pháp luật liên quan 

đến vấn đề lao động, sử dụng lao động, quản lý điều hành hoạt động doanh 

nghiệp,… là cơ sở pháp lý giúp các doanh nghiệp và người lao động giải 

quyết tốt các mối quan hệ  Đây cũng là tiền đề giúp doanh nghiệp xây dựng 

các tiêu chuẩn pháp lý khi hình thành, củng cố, và phát triển nguồn nhân lực  

 + Khoa học công nghệ: Tiến bộ khoa học, công nghệ khiến cơ cấu lao 

động bị thay đổi nhưng cũng cung cấp cho doanh nghiệp những tiện ích hỗ 

trợ, giúp xử lý các quy trình nghiệp vụ một cách nhanh chóng, chính xác  Để 

sử dụng được khoa học công nghệ, doanh nghiệp phải đào tạo, đào tạo lại cho 

đội ngũ nhân viên của mình [8]. 

 + Khách hàng: Khách hàng là mục tiêu của mỗi doanh nghiệp  Muốn 

thỏa mãn và làm hài lòng khách hàng, doanh nghiệp buộc phải nâng cao chất 

lượng dịch vụ, hàng hóa và làm sao để nguồn nhân lực của mình đáp ứng 

được sự mong muốn của khách hàng  

 - Môi trường bên trong gồm: 

 + Mục tiêu phát triển của doanh nghiệp: Mục tiêu của doanh nghiệp 

gồm mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn  Mục tiêu này góp phần quan 

trọng trong phát triển nguồn nhân lực  Mục tiêu phát triển của doanh nghiệp 

phải phù hợp với luật lệ, thể chế chính sách của nhà nước, văn hóa xã hội, 

công nghệ, đặc điểm sản xuất, quy định, quy chế quản lý nội bộ và các chính 

sách phát triển nguồn nhân lực, khả năng tài chính của daonh nghiệp, đặc biệt 

phải thỏa mãn nhu cầu đa dạng, cụ thể của các đối tượng liên quan, nhất là 

khách hàng. 

 + Nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Nhu cầu nguồn nhân lực 

gồm nhu cầu về số lượng và chất lượng  Mỗi người lao động đều có nguyện 

vọng khác nhau nên doanh nghiệp phải làm thế nào để người lao động được 
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thỏa mãn và gắn bó với doanh nghiệp [8]  Hơn nữa, bằng hoạch định nhân sự, 

đặc biệt là nhân sự chủ chốt để xây dựng đội ngũ nhân viên có chất lượng cao, 

phù hợp với những vị trí quan trọng cho doanh nghiệp trong tương lai  

 + Khả năng tài chính của doanh nghiệp: Khả năng tài chính của doanh 

nghiệp quyết định nhiều đến công tác thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực  Nếu tài chính của doanh nghiệp giảm, nhà quản lý sẽ xem xét cắt giảm chi 

phí, trong đó có chi phí phát triển nguồn nhân lực và công tác phát triển nguồn 

nhân lực sẽ khó khăn hơn và ngược lại, nếu tài chính của doanh nghiệp tăng, 

doanh nghiệp sẽ có nhiều chi phí hơn cho phát triển nguồn nhân lực  

+ Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: gồm chi phí lao động, sản 

lựng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, tình hình sử dụng tài sản cố định, chi phí 

bảo dưỡng,… để xác định hiệu suất mà doanh nghiệp mong muốn được nâng 

cao thông qua việc đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực   

1.3.2. Phân tích công việc 

Phân tích công việc là quá trình tập hợp, phân tích, cấu trúc thông tin về 

các bộ phận cấu thành, đặc điểm và các yêu cầu của công việc  Đây là quá 

trình xác định một cách có hệ thống các kỹ năng, nhiệm vụ và các kiến thức 

cần thiết để thực hiện các công việc trong tổ chức [7, tr.69]. 

 Phân tích công việc bao gồm việc xác định những nhiệm vụ, trách 

nhiệm, kiến thức, kỹ năng và hành vi cần thiết mà người lao động cần có để 

thực hiện công việc  Phân tích công việc giúp xây dựng bản mô tả công việc 

và bản tiêu chuẩn công việc  

 Tiến trình phân tích công việc gồm 4 giai đoạn chính, đó là [7]: 

 - Xác định phạm vi phân tích công việc: Xác định mục đích của dự án, 

xác định công việc cần phân tích  

- Chuẩn bị phân tích công việc: Xác định loại dữ liệu cần thiết, xác định 

nguồn dữ liệu và lựa chọn phương pháp cụ thể để phân tích công việc  

- Thu thập dự liệu và phân tích: Thu thập dữ liệu công việc, phân tích 
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thông tin, báo cáo kết quả cho tổ chức và định kỳ kiểm tra thông tin phân tích 

công việc  

- Đánh giá giá trị chung của phân tích công việc: đánh giá kết quả dựa 

trên tiêu chuẩn về lợi ích, chi phí và tính hợp pháp. 

Phân tích công việc giúp doanh nghiệp đinh hướng cho quá trình tuyển 

dụng và hoàn thiện việc bố trí nhân viên; lên kế hoạch bổ nhiệm, thuyên 

chuyển công tác cho nhân viên; xây dựng hệ thống đánh giá công việc, xếp 

hạng công việc và hệ thống tiền lương; hoàn thiện các biện pháp cải thiện môi 

trường làm việc, bảo vệ sức khỏe, khả năng gắn bó lâu dài cho nhân viên; xác 

định nhu cầu đào tạo nhân viên và lập kế hoạch cho các chương trình đào tạo  

Phân tích công việc dự đoán tính chất của các công việc tương lai, từ đó 

giúp doanh nghiệp thay đổi công việc, chuẩn bị lực lượng lao động có kiến 

thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất và gia 

tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp  

1.3.3. Phân tích con ngƣời 

 Phân tích con người là phân tích nhân viên, làm rõ năng lực, đặc tính cá 

nhân của nhân viên để xem ai phù hợp với vị trí công việc nào, ai cần được 

đào tạo và những kỹ năng, kiến thức nào cần được sử dụng để bồi dưỡng cho 

nhân viên đó  

 Phân tích con người là quá trình tìm hiểu người lao động thông qua hồ 

sơ nhân viên được lưu giữ, cập nhật hàng năm  Nhờ phân tích công việc, 

người sử dụng lao động sẽ biết được tình trạng thực tế về kiến thức, kỹ năng 

hiện có của người lao động [11].  

Bằng cách đánh giá hiệu quả làm việc của từng lao động, doanh nghiệp 

sẽ biết được thực tế về kiến thức, kỹ năng hiện có có người lao động  Trình độ 

chuyên môn của người lao động quyết định đến khả năng làm việc của người 

lao động  Bằng kết quả làm việc, doanh nghiệp có thể xác định được bộ phận 
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nào làm việc hiệu quả hay không, bộ phận nào cần được đào tạo và đào tạo kỹ 

năng, lĩnh vực gì cho phù hợp  

Phân tích con người phải đảm bảo đánh giá đúng khả năng cá nhân, kỹ 

năng nghề nghiệp của nhân viên đó. Bằng cách phân tích, doanh nghiệp có thể 

đưa ra các tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng cần thiết, liên quan đến công việc 

đối với nhân viên để thích ứng với sự thay đổi trong công việc như thay đổi 

về công nghệ thông tin, môi trường kinh doanh, từ đó tạo năng động và lợi thế 

cạnh tranh cho doanh nghiệp  

1.4. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC 

1.4.1. Tuyển dụng  

1.4.2. Đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực 

1.4.3. Tạo môi trƣờng tự học tập 

1.4.4. Đánh giá thực hiện công việc 

1.4.5. Nâng cao động lực thúc đẩy của nguồn nhân lực 

1.5. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 

CÔNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN 

LỰC 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 
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CHƢƠNG 2  

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BÌNH SƠN 

2.1. TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN 

BÌNH SƠN 

2.1.1. Vị trí, chức năng 

a. Vị trí 

b. Chức năng 

2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý 

a. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

b. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

c. Phòng bồi thường, giải phóng mặt bằng 

d. Phòng đầu tư, phát triển quỹ đất 

e. Trung tâm kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa chính 

2.1.4. Kết quả hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Bình Sơn năm 2020 

a. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Tính đến 31/12/2020, UBND huyện phê duyệt 66 Phương án bồi 

thường, hỗ trợ tại 07 công trình, dự án; với tổng diện tích đất thu hồi 150,54 

ha và 21,08 ha đất (không thu hồi đất) bị ảnh hưởng do hạn chế khả năng sử 

dụng tại hành lang tuyến 02 dự án Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 và 

Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; có 8474 hộ dân bị ảnh hưởng về 

đất đai, tài sản trên đất; 48 hộ dân được cấp đất tái định cư; tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ được phê duyệt 250,54 tỷ đồng. 
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b. Công tác đầu tư phát triển quỹ đất 

c. Công tác tổ chức hành chính và các lĩnh vực khác 

2.2. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

HUYỆN BÌNH SƠN 

2.2.1. Đặc trƣng nguồn nhân lực của Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

huyện Bình Sơn 

 Trung tâm đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Bình 

Sơn nên nguồn nhân lực của Trung tâm có những đặc trưng sau: 

 - Lực lượng quản lý có kiến thức chuyên môn cao 

 - Lực lượng lao động đã qua đào tạo 

 - Lực lượng lao động đòi hỏi tính chính trực, đạo đức nghề nghiệp, phải 

tuân thủ tuyệt đối các quy trình, thủ tục giải quyết liên quan đến đất đai cho 

người dân  

2.2.2. Sự thay đổi về quy mô, cơ cấu nguồn nhân lực  

a. Cơ cấu theo phòng, ban chuyên môn 

Cơ cấu về số lượng nguồn nhân lực tại cơ quan được bố trí vào các 

phòng theo nhu cầu công việc của cơ quan nên số người không bằng nhau   

Phòng Bồi thường, giải phóng mặt bằng có tỷ lệ cao nhất là 49,56% vì 

Phòng này thực hiện nhiệm vụ chính của Trung tâm là bồi thường giải phóng 

mặt bằng, tạo nguồn thu cao nhất  Phòng Hành chính - Tổng hợp có số cán 

bộ, nhân viên ít nhất, có tỷ lệ là 7,96%  Do đó, về cơ bản, vậy việc bố trí số 

lượng nguồn nhân lực giữa các bộ phận tại Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Bình Sơn đã tương đối hợp lý   

b. Cơ cấu theo ngành nghề đào tạo 

 Đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm 

hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chiếm trên 49% qua các năm, tiếp đó là 

các cán bộ, công viên chức hoạt động trong lĩnh vực Luật, kinh tế. Các cán 
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bộ, công viên chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, văn thư lưu 

trữ và lĩnh vực khác chiếm tỷ trọng thấp hơn, chỉ khoảng 3% các năm  Việc 

phân công công việc cho cán bộ, công viên chức theo các lĩnh vực hoạt động 

đảm bảo phù hợp với chức năng và nhiệm vụ công việc mà Trung tâm thực 

hiện.  

c. Cơ cấu theo giới tính 

Giai đoạn từ năm 2018-2020, về số lượng lao động nam tăng lên 14 

người, trong khi đó lao động nữ lại tăng lên 4 người  Tỷ lệ lao động lao động 

nam năm 2018 là 69,5%, đến năm 2020 là 70,8%  nên với sự biến động số 

lượng như trên dẫn đến tỷ lệ lao động nam tăng lên và tỷ lệ lao động nữ giảm 

xuống  Đến năm 2020, số lao động nam của Trung tâm Phát triển quỹ đất là 

80 người chiếm 70,8%, số lao động nữ là 33 người, chiếm 29,2%   

2.2.3. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện Bình Sơn huyện Bình Sơn 

a. Nâng cao kiến thức chuyên môn 

Về cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ chuyên môn của TT PTQĐ, đa 

số cán bộ, công viên chức có trình độ đại học và sau  đại học ngày càng tăng, 

tăng từ tỷ lệ 57,90% vào năm 2018, đến năm 2020 là 71,68%  Bên cạnh đó, tỷ 

lệ người lao động có trình độ cao đẳng được giảm dần qua các năm   

b. Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp  

Bảng 2.7. Trình độ tin học, ngoại ngữ của cán bộ công viên chức của 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn giai đoạn năm 2018 – 2020  

TT Chỉ tiêu 

2018 2019 2020 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Trình độ tin học 95 100 107 100 113 100 

 Chứng chỉ   60 63,16 55 51,40 50 44,25 
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TT Chỉ tiêu 

2018 2019 2020 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

 Chứng chỉ B 22 23,16 34 31,78 42 37,17 

 Chứng chỉ C 13 13,68 18 16,82 21 18,58 

2 Trình độ ngoại ngữ 95 100 107 100 113 100 

 Chứng chỉ   61 64,21 52 48,60 47 41,59 

 Chứng chỉ B 24 25,26 34 31,78 42 37,17 

 Chứng chỉ C 10 10,53 21 19,63 24 21,24 

Nguồn: Phòng Tài chính-Tổng hợp Trung tâm PT quỹ đất huyện Bình Sơn 

   Nhìn bảng trên ta thấy, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người 

lap động của Trung tâm có chứng chỉ tin học B, C ngày càng cao  Năm 2018, 

tỷ lệ có chứng chỉ tin học B chiếm 23,16%; năm 2019 là 31,78% và năm 2020 

là 37,17%  Đây cũng là một yêu cầu bắt buộc được quy định trong bảng tiêu 

chuẩn nghiệp vụ cho các ngạch công chức   

c. Nâng cao thái độ, nhận thức của người lao động 

Trong thời gian qua phần lớn người lao động của Trung tâm còn mang 

thói quen và tập quán của người sản xuất nhỏ, tư tưởng còn thụ động thiếu 

năng động, năng lực sáng tạo còn yếu, trình độ nhận thức về phát triển nguồn 

nhân lực còn yếu  Do đó lãnh đạo Trung tâm thường xuyên quan tâm, tổ chức 

tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản 

liên quan đến lĩnh vực đảm nhiệm để NLĐ có thể hiểu biết sâu sắc hơn, đúng 

đắn hơn và có các hành vi ứng xử phù hợp hơn   

2.3. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

HUYỆN BÌNH SƠN 

2.3.1. Chính sách tuyển dụng 

Hàng năm, Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với ban lãnh đạo 
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cũng như các phòng tiến hành rà soát, kiểm tra các vị trí nhân sự trong phòng 

để có các phương án tiếp nhận cũng như tuyển dụng thêm cho phù hợp và đầy 

đủ số lượng cũng như đảm bảo chất lượng công việc.  

2.3.2. Chính sách đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực 

Hàng năm, TT PTQĐ huyện Bình Sơn thực hiện rà soát, kiểm tra  trình 

độ chuyên môn của công chức, viên chức và người lao động để từ đó xác định 

nhu cầu cho việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị  Trên cơ sở 

đó, các đơn vị chủ yếu khuyến khích người lao động tự học tập, nâng cao 

trình độ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về người cán bộ theo quy định  Ban lãnh 

đạo TT PTQĐ cũng luôn tạo điều kiện cho các cán bộ được đi học các khóa 

học để nâng cao thêm trình độ chuyên môn cũng như trình độ chính trị cho 

bản thân   

2.3.3. Tạo môi trƣờng tự học tập 

Số lượng sáng kiến tham gia của người lao đông ngày càng tăng qua 

mỗi năm  Mỗi sáng kiến có thể do một công chức hay nhiều công chức cùng  

phối hợp và tham gia  Điều này giúp phát huy được tính thiết thực, hiệu quả 

cho sáng kiến, bên cạnh đó nâng cao được  kỹ năng làm việc nhóm và sự phối 

hợp giữa các công chức, người lao động với nhau   

2.3.4. Đánh giá thực hiện công việc 

Hàng năm, 1 năm/lần, thực hiện sự hướng dẫn của Huyện ủy, Ban giám 

đốc và Đảng ủy tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhận xét, đánh 

giá cán bộ với việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng 

viên  Từ đó làm căn cứ quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ, và xử lý các vi 

phạm của cán bộ đảng viên một cách kịp thời  

2.3.5. Nâng cao động lực thúc đẩy của nguồn nhân lực 

a. Thay đổi vị trí công việc 

Công tác này cũng được tiến hành thường xuyên và theo quy trình 4 

bước như sau: 
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- Các cán bộ tiến hành đề xuất việc đề bạt, luân chuyển cán bộ… với 

Ban giám đốc  

- Ban giám đốc dựa trên thực tế, kiểm tra, rà soát các vị trí cần đề bạt, 

luân chuyển  

- Ban giám đốc họp toàn thể cơ quan, tổng hợp ý kiến đề xuất trên  

- Ra quyết định luân chuyển  

b. Chính sách lương thưởng 

Lương, thưởng và phúc lợi là yếu tố có tác động rất lớn đến kết quả 

thực hiện công việc của cán bộ, công chức, viên chức tạo động lực cho người 

lao động hăng say cống hiến. Lương, thưởng và phúc lợi đang áp dụng tại 

trung tâm được thực hiện đúng Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 

của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

đó là thực hiện chi trả đầy đủ phụ cấp cho cán cán bộ, công viên chức; thực 

hiện việc nâng lương theo đúng quy định; tăng cường khen thưởng và tăng 

mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động  

2.3. ÐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BÌNH SƠN 

2.3.1. Kết quả đạt đƣợc 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân gây ra hạn chế  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

CHƢƠNG 3  

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG 

TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BÌNH SƠN 

3.1. PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Phân tích tổ chức 

3.1.2. Phân tích công việc 
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3.1.3. Phân tích cá nhân 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BÌNH SƠN  

3.2.1. Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dƣỡng phát triển nguồn 

nhân lực 

 a. Tiến hành xác định mục tiêu đào tạo  

b. Phân tích nhu cầu đào tạo của người lao động 

c. Xác định đối tượng đào tạo 

d. Xác định chương trình đào tạo 

e. Sử dụng đa dạng các hình thức và phương pháp đào tạo  

f. Xây dựng đội ngũ cán bộ đào tạo nội bộ 

g. Dự tính chi phí đào tạo 

h. Tổ chức đánh giá sau khi đào tạo 

3.2.2. Hoàn thiện việc tạo lập môi trƣờng học tập, văn hóa học tập 

3.2.3. Hoàn thiện công tác nâng cao năng lực của ngƣời lao động 

3.2.4. Hoàn thiện công tác nâng cao kỹ năng làm việc 

3.2.5. Hoàn thiện công tác nâng cao hành vi, thái độ cho ngƣời lao 

động 

3.2.6. Hoàn thiện công tác bố trí sử dụng lao động 

3.2.7. Nâng cao hiệu quả việc sử dụng các công cụ tạo động lực thúc 

đẩy ngƣời lao động 

a. Hoàn thiện chính sách tuyển dụng  

b. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 

c. Hoàn thiện chính sách về tiền lương, thưởng   

d. Về công tác đề bạt, bổ nhiệm  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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KẾT LUẬN  

  Phát triển nguồn nhân lực là một giải pháp quan trọng giúp doanh 

nghiệp thực hiện được các mục tiêu phát triển và vượt qua những thách thức 

của hội nhập kinh tế  Phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm chiến 

lược lâu dài nhưng cũng cần có kế hoạch cụ thể trước mắt nhằm đảm bảo cho 

sự phát triển bền vững của doanh nghiệp  

Luận văn đã hệ thống hóa những lý luận về phát triển nguồn nhân lực 

và đã nêu ra một cách tổng quát về nội dung, phương pháp và cách tiếp cận về 

phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp  Tác giả cũng đã đã thu thập 

thông tin, tìm hiểu và phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong 

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn, chỉ ra những mặt còn tồn tại 

trong công tác này  Qua đó ta thấy rằng không phải bộ phận nhân sự mà Ban 

lãnh đạo Trung tâm có vai trò trách nhiệm về phát triển nguồn nhân lực, 

không có chính sách và chiến lược phát triển nguồn nhân lực rõ ràng  Công 

tác quản lý đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp còn nhiều 

bất cập  Trên cơ sở đó luận văn đề ra những giải pháp cơ bản để phát triển 

nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu của Trung tâm đến năm 2025 như Hoàn 

thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; Hoàn thiện việc 

tạo lập môi trường học tập, văn hóa học tập; Hoàn thiện công tác nâng cao 

năng lực của người lao động; Hoàn thiện công tác nâng cao kỹ năng làm việc; 

Hoàn thiện công tác nâng cao hành vi, thái độ cho người lao động; Hoàn thiện 

công tác bố trí sử dụng lao động; Nâng cao hiệu quả việc sử dụng các công cụ 

tạo động lực thúc đẩy người lao động  Hi vọng các giải pháp này có thể giúp 

Lãnh đạo của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng nhất và đạt được nhiều kết quả kinh doanh đáng mừng 

trong thời gian tới! 


