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Hội nhập kinh té' đò i hỏi phải nỗ lực tinh g iảm  bộ m áy chính quyền qua 
những cả i cá ch  về phi quy ché' hóa, giảm  c á c  d ịch  vụ cũng như áp  dụng 
công  nghệ thông tin trong nền hành chính công. Trong đó, quản lý nhân 
sự trong khu vực hành chính công  có  ý nghĩa hết sức quan trọng đố i với 

sự thành bạ i của  tổ  chức còng, ở  nước ta hiện nay chưa xây dựng đưỢc đồng bộ hệ 
thống bảng mô tả công việc phù hỢp với từng vị trí công việc, thiếu chính sách trọng 
dụng nhớn tài, ché' độ đã i ngộ cho nguồn nhân lực hỢp lý. Do đó, khu vực hành chính 
cõng cần  chuyển từ mò hình hành chính côn g  truyền thống sang mó hình quản lý 
công  mới.

1. Khu vực công và quản lý nhân sự 
trong khu vực công

Có nhiều cách hiểu khác nhau về khu vực 
công. Trong thực tế, thuật ngữ "khu vực 
công" (public sector) thường được hiểu đồng 
nghĩa với "khu vực nhà nước" (State sector). 
Theo đó, khu vực nhà nước là khu vực hoạt 
động của xã hội, trong đó nhà nước giữ vai 
trò quyết định, chi phối. Thuật ngữ này 
thường được dùng để phân biệt với "khu vực 
tư" hay " khu vực phi nhà nước", tức là khu 
vực hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ 
do tư nhân quyết định.

Một cách hiểu phổ biến về khu vực công 
dựa trên quan hệ sở hữu, theo đó khu vực 
công là khu vực thuộc sở hữu nhà nước. Tùy 
thuộc vào từng quốc gia trong việc phân chia 
quyền sở hữu mà hoạt động của nó thuộc về 
khu vực công, khu vực tư hay hỗn hợp giữa 
hai khu vực. Ví dụ, đất đai ở nhiều quốc gia 
là đối tưỢng thuộc khu vực công vì nó thuộc 
sở hữu nhà nước và vì vậy, quản lý đất đai 
được thực hiện theo những nguyên tắc quản 
lý tài sản công. Trong khi đó ở một số quốc 
gia khác, đất đai bao gồm cả sở hữu của nhà 
nước, sở hữu tư nhân, sở hữu tập thể.

(*) Viện nghiên cứu và phát triển

Quản lý công trước hết được xem xét từ 
giác độ cách thức quản lý được sử dụng 
trong khu vực công như thế nào. Nếu như 
trong quan niệm truyền thống, hành chính 
công được xem xét chủ yếu từ giác độ hiệu 
lực, tức là khả năng của nhà nước vận dụng 
pháp luật và các công cụ cưỡng chế nhà 
nước để cưỡng chế xã hội vào một trật tự 
định sẵn (trong pháp luật), thì quản lý công 
được hiểu là cách tiếp cận hành chính chủ 
yếu từ giác độ hiệu quả. Đó là sự vận dụng 
nghệ thuật và khoa học quản lý vào những 
hoàn cảnh cụ thể, dẫn dắt tổ chức sử dụng 
có hiệu quả các nguồn lực.

Quản lý nhân sự trong khu vực công có 
nhiệm vụ quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, 
huấn luyện và phát triển nhân sự, bố trí sử 
dụng, kiểm tra, giám sát... Thực tiễn đã chứng 
minh, quản lý nhân sự trong khu vực công có 
ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự thành 
bại của quốc gia nói chung, các tổ chức công 
nói riêng.

Trên thực tế, công tác quản lý nguồn 
nhân lực khu vực công hiện nay vẫn còn gặp 
rất nhiều thách thức, trong đó thách thức lớn 
nhất không phải ià thiếu vốn hay trình độ kỹ 
thuật mà là làm thế nào để quản lý nguồn 
nhân lực có hiệu quả.
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Hiện nay, ở khu vực công trung bình chỉ 
sử dụng khoảng 40% năng suất của nguồn 
nhân lực đang sở hữu và tỷ lệ này còn khó lý 
giải hơn nữa ở nhóm nhân viên khối văn 
phòng. Nguyên nhân cơ bản là do sự yếu 
kém về công tác quản lý nguồn nhân lực. Cụ 
thể là do nhiều cán bộ lãnh đạo, nhân viên 
có nhận thức chưa đúng về vai trò then chốt 
của nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân 
lực đối với sự thành công của tổ chức công; 
trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao 
động chưa cao, thiếu cán bộ quản lý giỏi và 
các chuyên gia về quản lý nguồn nhân lực; 
nhiều tổ chức công rơi vào tình trạng thừa 
biên chế. Bên cạnh đó, các tổ chức công 
phải giải quyết tình trạng thiếu lao động có 
trình độ cao nhưng lại thừa lao động không 
có trình độ hoặc có những kỹ năng được đào 
tạo không còn phù hợp với yêu cầu nhiệm 
vụ, dẫn đến năng suất lao động thấp. Do đó, 
yêu cầu đặt ra là cần phải thay đổi cơ bản 
cách thức hoạt động quản lý con người. Các 
tổ chức công cần có hệ thống quản lý nhân 
sự với những chính sách về tuyển dụng, đào 
tạo, trả lương, khen thưởng, đánh giá mới 
ptiù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay của 
tổ chức.

2. Thực trạng quản lý nhân sự trong khu 
vực hành chính công

Hiện nay, ở Việt Nam đang áp dụng cả 
hai mô hình nhân sự: theo chức nghiệp cho 
công chức chuyên môn và theo việc làm cho 
công chức lãnh đạo (thiết kế tiêu chuẩn cho 
từng vị trí cụ thể; tổ chức thi tuyển vào từng 
chức vụ căn cứ vào bằng cấp và thành tích 
trong công tác). Xu hướng tích hợp hai mô 
hình "chức nghiệp" và "việc làm" này được 
thể hiện khá rõ trong Luật cán bộ, công chức 
năm 2008.

Tuy nhiên, việc quản lý và phát triển nhân 
lực trong khu vực công ở nước ta còn bộc lộ 
nhiều yếu kém, bất cập trước yêu cầu cải 
cách. Năng lực, trình độ chuyên môn của 
một bộ phận cán bộ, công chức (CBCC) 
chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Có 
nhiều nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém, bất

cập, trong đó phải kể đến cơ chế quản lý, 
chính sách tuyển chọn, đào tạo, bổi dưỡng, 
bố trí, sử dụng, kiểm tra, giám sát CBCC nhà 
nước. Cụ thể như sau:

Một là, việc tuyển chọn CBCC chưa khoa 
học.

Hình thức tuyển chọn CBCC chưa khoa 
học làm ảnh hưởng lớn đến chất iượng đầu 
vào. Các cơ quan, đơn vị nhà nước tuyển 
chọn CBCC chủ yếu dựa vào bằng cấp, ít 
quan tâm đến trình độ, năng lực thực tế của 
mỗi cá nhân. Không ít CBCC khi đưỢc nhận 
vào làm việc mới cử đi học để có đủ bằng cấp 
tương ứng với ngạch bậc họ đang giữ. Trong 
khi đó, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học 
hệ chính quy lại không tìm được việc làm.

Hiện nay ở nước ta cơ bản đã áp dụng 
việc tuyển chọn CBCC thông qua hình thức 
thi tuyển. Thi tuyển CBCC là hình thức tuyển 
chọn có thể bảo đảm tính công bằng, công 
khai cho các đối tượng tham gia công vụ. Tuy 
nhiên, nội dung và phương pháp tổ chức thi 
vẫn là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, 
sửa đổi. Mặc dù việc thi tuyển CBCC đã được 
nhiều địa phương tổ chức thực hiện nhưng 
còn thiếu chặt chẽ, chưa được tiến hành một 
cách nghiêm túc.

Hai là, những bất cập trong bổ nhiệm, tiến 
cử và sử dụng CBCC.

Các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong khu 
vực công ở nước ta hiện nay chủ yếu là do 
được bổ nhiệm mà không áp dụng chê' độ thi 
tuyển. Hình thức tiến cử chưa được quy định 
rõ ràng. Đây là khó khăn trong việc lựa chọn 
người vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong 
khu vực công.

Bên cạnh đó, chính sách sử dụng CBCC 
hiện nay còn chưa phù hợp. Khi đã được 
nhận vào làm việc thì xem như được bảo đảm 
việc làm suốt đời, CBCC không thể bị sa thải 
cho dù năng lực có yếu kém. Vì vậy, họ 
không có nhiều động lực học tập, rèn luyện 
để nâng cao trình độ, năng lực.

Ba là, phàn tích công việc - cơ sở quản lý 
nguồn nhân lực - chưa được tiến hành đồng 
bộ trong các tổ  chức công.
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Thực tế cho thấy, hầu hết các cơ quan 
trong khu vực công ở nước ta hiện nay chưa 
thực hiện việc phân tích công việc. Điều đó 
dẫn đến những hệ quả sau:

- Do chưa phân tích công việc cho từng vị 
trí, từng chức danh cụ thể nên chức năng, 
nhiệm vụ của từng CBCC bị chồng chéo, 
không rõ ràng, dẫn đến tình trạng công chức 
đùn đẩy trách nhiệm trước mỗi sai phạm.

- Vi không xây dựng được các tiêu chí 
đánh giá công chức một cách cụ thể nên các 
tiêu chuẩn để đề bạt CBCC vào chức danh 
nào đó thường rất chung chung, không được 
lượng hóa. Việc đánh giá CBCC hiện nay 
chưa có tiêu chí rõ ràng, khoa học.

Bốn là, chưa xây dựng được chiến lược và 
chương trình tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng, 
phát triển nhàn sự trong khu vực công.

Hiện nay, một bộ phận CBCC có trình độ, 
năng lực chưa ngang tầm với yêu cẩu, nhiệm 
vụ, thiếu các kỹ năng quản lý hành chính, 
ngoại ngữ, tin học và kiến thức chuyên môn 
nghiệp vụ.

Nghiên cứu việc đào tạo, bồi dưỡng và 
phát triển nhân sự trong khu vực công ở nước 
ta trong những năm qua cho thấy còn rất 
lúng túng trong công tác quy hoạch, đào tạo 
và phát triển nhân sự. Khu vực công chưa 
xây đựng được các chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng nhân sự một cách khoa học, chất 
lượng. Không ít chương trình đào tạo, bổi 
dưỡng có nội dung chung chung, hướng vào 
những vấn đề về quan điểm, đường lối, 
nguyên tắc, ít nội dung về các kỹ năng quản 
lý và những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, 
đổng thời, chưa gắn với các đối tượng, chức 
danh cụ thể.

Nãm là, thiếu các chính sách tạo động lực 
làm việc cho CBCC.

Vấn đề tạo động lực làm việc trong khu vực 
công còn nhiều yếu kém, chưa khuyến khích 
được CBCC phát huy hết năng lực, cụ thể là:

- Việc phân công, bố trí công việc chưa 
khoa học, chưa đúng người, đúng việc. Nhiều 
người phải làm trái ngành, trái nghề, không

phù hợp với chuyên môn được đào tạo và sở 
trường.

- Tiền lương thấp không đủ đáp ứng nhu 
cầu của cuộc sống và tái sản xuất sức lao 
động. Việc nâng lương chưa dựa trên tiêu chí 
năng lực và hiệu quả công việc. Cơ chế "sống 
lâu lên lão làng" còn khá phổ biến. Thước đo 
để nâng lương, xét bổ nhiệm chủ yếu căn cứ 
vào thời gian làm việc trong tổ chức...

- Trong nhiều cơ quan, tổ chức, môi trường 
làm việc, văn hóa tổ chức còn nhiều bất cập, 
tình trạng mất dân chủ, không công bằng còn 
xảy ra khá phổ biến.

3. Một số giải pháp
Để nâng cao năng lực của CBCC nhà 

nước cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong 
đó có nhóm các giải pháp về đào tạo, bồi 
dưỡng, nhóm các giải pháp về tạo động lực. 
Bài viết này tập trung phân tích nhóm các 
giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng.

Thứ nhất, xác định đúng nhu cầu đào tạo, 
bồi dưỡng.

Trước hết, phải xác định được những 
năng lực đã có, năng lực cần có, từ đó xác 
định những năng lực cần phải đào tạo, bồi 
dưỡng. Để xác định được năng lực đã có, có 
thể dựa vào việc đánh giá hiệu suất lao động, 
kết quả đạt được trong công việc hay những 
trải nghiệm hàng ngày... Để xác định năng 
lực cần có, có thể căn cứ vào chiến lược, mục 
tiêu của tổ chức, các hoạt động hoạch định 
kế hoạch chức nghiệp. Đồng thời, muốn xác 
định khoảng thiếu hụt giữa năng lực cần có 
và năng lực đã có, có thể phỏng vấn trực tiếp 
hoặc phát phiếu điều tra tình hình thực tế 
năng lực và nhu cẩu phát triển năng lực của 
từng công chức.

Các cơ quan hành chính nhà nước cần 
phân tích và xây dựng đảm bảo nhu cầu đào 
tạo, bồi dưỡng cho từng CBCC ở các vị trí 
khác nhau. Bản nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 
phải được bổ sung trong từng khoảng thời 
gian nhất định.

Thứ hai, đổi mới nội dung, hình thức và 
phương pháp đào tạo, bồi dưỡng.
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Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, 
cần kết hợp hình thức đào tạo, bổi dưỡng theo 
tiêu chuẩn ngạch, bậc với hình thức đào tạo, 
bồi dưỡng theo vị trí việc làm và theo chức 
danh để khắc phục tình trạng đào tạo hình 
thức, chỉ để có đủ chứng chỉ, bằng cấp phục vụ 
cho việc thi nâng ngạch hay bổ nhiệm. Vì vậy, 
cần phải xây dựng hai loại khung năng lực: 
khung năng lực cho các ngạch công chức và 
khung năng lực cho từng vị trí việc làm và chức 
danh cụ thể. Trên cơ sở các khung năng lực 
chuẩn, có thể xây dựng các chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng cho các ngạch CBCC và cho 
các vị trí công việc, chức danh thích hợp.

Cần có sự kết hợp các hình thức đào tạo, 
bồi dưỡng đa dạng, phong phú, phù hợp với 
từng đối tượng; đồng thời, tổ chức các khóa 
bồi dưỡng xen kẽ với các đợt tập huấn, trao 
đổi kinh nghiệm quản lý.

Trong đào tạo, bồi dưỡng CBCC cần 
thực hiện việc học đi đôi với hành. Chương 
trình đào tạo phải thiết thực, phù hợp với 
từng đối tượng, tránh đào tạo lý thuyết chung 
chung, nội dung dàn trải, mang tính nguyên 
tắc, ít có nội dung về các kiến thức chuyên 
môn và kỹ năng của CBCC. c ầ n  loại bỏ tình 
trạng CBCC phải "học đi học lại" một nội 
dung nhiều lần, tốn kém công sức và thời 
gian nhưng kết quả thu được lại rất hạn chế, 
ít có tác dụng trong công việc.

Cần mở rộng phương pháp giảng dạy 
theo tình huống. Có thể sử dụng các tình 
huống xảy ra trong thực tê' quản lý hành 
chính nhà nước, quản lý nhân sự hành chính 
để đưa vào chương trình giảng dạy. Phương 
pháp này đã được áp dụng thành công, 
mang lại hiệu quả ở nhiều nước trong khu 
vực và trên thế giới.

Thứ ba, coi trọng quá trình tự đào tạo.
Mỗi CBCC phải coi việc tự học tập nâng 

cao trình độ, năng lực là công việc thường 
xuyên, liên tục. Chỉ có như vậy nhà quản lý 
công mới nắm bắt được những thành tựu mới 
của khoa học, kỹ thuật và theo kịp những 
thay đổi của đời sống xã hội.

Từng CBCC có thể xây dựng kế hoạch tự 
đào tạo cho bản thân để nâng cao nàng lực 
bằng cách đọc nhiều sách. Đọc sách là một 
việc làm cần thiết để tích lũy kiến thức. Trong 
đọc sách, vấn đề rất quan trọng là tìm được 
sách cần đọc. Tích lũy kiến thức không hẳn 
chỉ dựa vào việc đọc sách mà cần kết hợp với 
thảo luận, tọa đàm, kết bạn với những người 
hiểu biết rộng, có nhiều kinh nghiệm trong 
quản lý như là một kênh quan trọng để thu 
nhận kiến thức, nâng cao năng lực quản lý.

Thứ tư, nâng cao năng lực cho CBCC tại 
nơi làm việc.

Việc nâng cao năng lực cho CBCC không 
chỉ được thực hiện thông qua hoạt động đào 
tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo. Trong 
nhiều trường hợp, việc áp dụng các biện 
pháp phát triển năng lực của CBCC tại nơi 
làm việc, gắn liền với công việc lại phát huy 
tác dụng. Một sô' biện pháp phát triển năng 
lực với môi trường hành chính nhà nước cần 
được chú ý như:

- Kèm cặp, huấn luyện. Đây là một phương 
pháp đào tạo phát triển năng lực tại chỗ. Mỗi cá 
nhân CBCC được giao cho một nhà quản lý có 
nhiều kinh nghiệm hoặc một người làm chuyên 
môn giỏi kèm cặp, huấn luyện. Ngoài cơ hội 
quan sát, các cá nhân còn phải thực hành và 
được chỉ định thực hiện một số công việc 
quan trọng đòi hỏi những kỹ năng cần thiết.

- Trao quyền ra quyết định cho cấp dưới. 
Các nhà quản lý cần phải trao quyền cho cấp 
dưới để nâng cao năng lực làm việc của họ. 
Khi cấp dưới được tự chủ và tự chịu trách 
nhiệm về một vấn đề nào đó họ sẽ nỗ lực để 
đạt được kết quả tốt nhất.

- Giao thêm các nhiệm vụ cho cấp dưới. 
Việc giao các nhiệm vụ mới vượt quá khả năng 
của cấp dưới đòi hỏi cá nhân công chức phải 
nghiên cứu, tìm các biện pháp, hướng đi và 
cách thức tiếp cận công việc mới, đồng thời 
vượt lên khó khăn để giải quyết những tình 
huống mới nảy sinh. Qua thực tiễn giải quyết 
công việc, những năng lực mới của công chức 
sẽ được hình thành và dần hoàn thiện □
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