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Mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ nhằm sử 

dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính chuyên nghiệp, tính hiệu quả của 

tổ chức thông qua việc giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ hơn về công 

việc, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ được giao một cách hiệu 

quả. Bài viết phân tích, đánh giá sự cần thiết và đề xuất giải pháp nhằm đổi mới, nâng 

cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 

1. Ngành Nội vụ là ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: 

tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; 

cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính 

và quản lý nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn 

thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc 

lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Ngành Nội vụ có vị trí, vai trò rất 

quan trọng trong việc tham mưu giúp Đảng và Nhà nước xây dựng, hoàn thiện thể chế 

quản lý hành chính nhà nước; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức.  

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vị trí, vai trò nêu trên, đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức ngành Nội vụ cần phải có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức 

đáp ứng được những yêu cầu cụ thể của ngành Nội vụ. 

Trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, chất lượng nguồn nhân lực là 

yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động. Hoạt động công vụ với tính chất là 

thực hiện quyền lực công, có nhiệm vụ tổ chức và quản lý nhằm duy trì sự ổn định và 

thúc đẩy phát triển xã hội, thì chất lượng nguồn nhân lực thi hành công vụ là yếu tố 

quyết định hiệu lực, hiệu quả và làm cho hoạt động công vụ đạt được mục tiêu đề ra.  

Quyết định số 2823/QĐ-BNV ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt 

Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã xác định 

các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nội vụ gồm: xây 

dựng nguồn nhân lực có đủ trình độ và kỹ năng trong công tác quản lý nhà nước của 

ngành Nội vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và kỹ năng quản trị 

tổ chức của nhà nước hiện đại; xây dựng chính sách thu hút người có đức, có tài và cơ 

chế đào thải đối với người không đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo đức, kém năng lực 

công tác trong ngành Nội vụ; xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, đáp ứng đầy đủ 

tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý để bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo 

đúng quy định; hoàn thiện cơ chế, chính sách trong từng lĩnh vực công tác và nâng cao 

năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 



ngành Nội vụ; tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức ngành Nội vụ để thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và yêu 

cầu hội nhập quốc tế. 

2. Có nhiều yếu tố tạo nên chất lượng nguồn nhân lực. Yếu tố đầu tiên và quan 

trọng nhất là tuyển dụng được nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc cụ thể 

(có năng lực, trình độ, kiến thức, kỹ năng, phẩm chất phù hợp). Khi đã tuyển được đúng 

người, yếu tố tiếp theo là cần giao đúng việc để phát huy năng lực, sở trường công tác 

của người đó. Điều này phụ thuộc vào sự quan tâm và tài năng của người sử dụng, quản 

lý nhân lực. Đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố quan trọng không thể thiếu để nâng cao chất 

lượng nhân lực.  

Đào tạo có vai trò trang bị những kiến thức cơ bản, còn bồi dưỡng có vai trò cập 

nhật, nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho nhân lực. Vì vậy, để có nhân lực chất 

lượng đáp ứng yêu cầu cần phải thông qua  đào tạo, bồi dưỡng, trong đó cần chú trọng 

công tác bồi dưỡng thông qua các phương thức sau: nhân lực thường xuyên tự bồi dưỡng 

cho bản thân; người quản lý, sử dụng nhân lực trực tiếp bồi dưỡng nhân lực thông qua 

các công việc cụ thể; cơ quan cử nhân lực tham dự các khóa bồi dưỡng về ngạch, bậc, 

chức vụ, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm hoặc theo các chủ đề cụ thể. 

3. Trên cơ sở vị trí việc làm được xác định, người tốt nghiệp những ngành đào tạo 

thường được tuyển dụng cho ngành Nội vụ như: quản trị nhân lực, luật, quản lý nhà 

nước, hành chính, lưu trữ học, quản trị văn phòng, kinh tế, lao động tiền lương, thống 

kê... do nhiều cơ sở giáo dục đại học thực hiện. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở 

giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có 

chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu 

của xã hội - là một trong những cơ sở đào tạo có uy tín trong việc cung cấp nhân lực 

cho nền công vụ Việt Nam. 

Bên cạnh những ngành đào tạo đã và đang được các cơ sở giáo dục đại học thực 

hiện, còn có những ngành đào tạo cần thiết để cung cấp nguồn nhân lực cho ngành Nội 

vụ nhưng chưa có trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành 

kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, trong đó có ngành khoa học tổ chức. Đây là ngành khoa học nền tảng của ngành 

Nội vụ. Nếu nhân lực ngành Nội vụ được đào tạo bài bản về khoa học tổ chức sẽ là cơ 

sở để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ. Nhận thức được vai trò 

quan trọng này, từ năm 2019,  Ban Tôn giáo Chính phủ đã phối hợp với Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội mở chuyên ngành đào tạo Quản lý nhà nước cho đội ngũ nhân lực về tôn 

giáo. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần thực hiện chính sách đặt hàng trong đào tạo, đầu tư 

ngân sách để thu hút sinh viên đăng ký học và thực hiện chính sách tuyển dụng sau khi 

tốt nghiệp. Bên cạnh đó, các lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, về công 

tác thanh niên cũng cần được nghiên cứu, đánh giá kỹ để xác định ngành đào tạo phù 

hợp, đạt chất lượng cao. 



Chương trình, nội dung đào tạo để tạo nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ đã và 

đang được Nhà trường đổi mới mạnh mẽ theo hướng xây dựng chuẩn đầu ra để sinh 

viên khi tốt nghiệp về cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc. Tuy nhiên, bên cạnh kết 

quả đạt được cũng cho thấy, nội dung đào tạo kỹ năng thông qua những tình huống thực 

tế còn hạn chế, khiến cho một bộ phận sinh viên sau khi tốt nghiệp và đi làm khó bắt 

nhịp ngay với công việc.  

Để nâng cao chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên là yếu tố quyết định. Bên cạnh 

đội ngũ giảng viên có trình độ, kinh nghiệm thì Nhà trường vẫn còn một bộ phận giảng 

viên chưa thực sự có kiến thức chuyên sâu, phương pháp giảng dạy chưa chuyên nghiệp, 

đặc biệt là việc cập nhật kiến thức thực tiễn liên quan đến nội dung giảng dạy còn hạn 

chế. Do đó, để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, cần chú trọng việc đào tạo, bồi 

dưỡng cho đội ngũ giảng viên; đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng được hoạt động đào tạo. 

Cần có các phòng học có chất lượng, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật, trang thiết bị; 

các phòng đào tạo mô phỏng thực tiễn và phòng thực hành với ngành đào tạo cần thực 

hành.  

4. Công tác bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ cũng được thực hiện đối với công 

chức, viên chức các ngành, lĩnh vực khác như: bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên 

chính, chuyên viên cao cấp, lãnh đạo cấp phòng, cấp sở, cấp vụ; bồi dưỡng về lý luận 

chính trị, ngoại ngữ, tin học... Các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ 

Nội vụ ngày càng được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Nội vụ quan tâm thực 

hiện trên cơ sở xây dựng kế hoạch và xác định đối tượng cử đi bồi dưỡng và những lĩnh 

vực cần bồi dưỡng. Ví dụ: năm 2018 và năm 2019, Bộ Nội vụ đã tổ chức nhiều lớp tập 

huấn triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Nội vụ cho công chức, viên chức 

ngành Nội vụ và vụ, ban, phòng tổ chức cán bộ của các cơ quan, tổ chức ngoài Bộ Nội 

vụ. 

Hàng năm, các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ đã cử công chức, viên chức tham dự 

các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

của Bộ tổ chức, như: bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin; bồi dưỡng kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm, quản trị cảm xúc trong cơ 

quan hành chính nhà nước và kỹ năng giao tiếp thành công; bồi dưỡng kỹ năng soạn 

thảo văn bản, quản lý văn bản và lập hồ sơ công việc; lớp bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại; 

lớp bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và tiếp xúc báo chí; tập huấn về công chức và đạo 

đức công vụ; tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng về công tác tài 

chính, kế toán; bồi dưỡng về công tác tổ chức cán bộ; bồi dưỡng về công tác bình đẳng 

giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ… 

5. Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, 

nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong 

thời gian tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ cần chú trọng một số 

nội dung trọng tâm sau đây: 



Một là, kết hợp hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng với rèn luyện trong thực tiễn. 

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng với rèn luyện trong thực tiễn là 

quan điểm nền tảng, phương châm căn bản theo định hướng học phải đi đôi với hành, 

cán bộ được trưởng thành thông qua thực tiễn. Để tăng tính thực tiễn trong đào tạo, bồi 

dưỡng nhân lực ngành Nội vụ, cần quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Trong chương trình đào tạo nhân lực cho ngành Nội vụ cần bảo đảm yêu cầu 

chuẩn đầu ra, nội dung và kết cấu chương trình phải bám sát thực tiễn, phương pháp đào 

tạo, bồi dưỡng phải chú trọng liên hệ thực tiễn, thông qua các tình huống cụ thể. 

- Cán bộ, công chức, viên chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng phải được giao 

việc cụ thể và tăng cường hoạt động thực tiễn, bởi môi trường thực tiễn là nơi lý tưởng 

nhất để rèn luyện, trưởng thành, nơi kiến thức được vận dụng để giải quyết công việc 

cụ thể. Ngược lại, thông qua giải quyết công việc, cán bộ, công chức, viên chức sẽ đánh 

giá sự phù hợp, mức độ bổ trợ của kiến thức lý luận với yêu cầu của thực tiễn.  

Hai là, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và đẩy 

mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ.  

Theo quy định của Đảng, công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện cho các vị trí 

lãnh đạo, quản lý khác nhau. Sau khi được quy hoạch, cán bộ cần được đào tạo, bồi 

dưỡng để trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao, bồi dưỡng những kỹ năng cần 

thiết cho vị trí lãnh đạo, quản lý mà cán bộ sẽ thực hiện trong tương lai; đồng thời, nâng 

cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm và ý nghĩa của vị trí chức danh mà cán bộ 

được quy hoạch. Thông qua đó, cán bộ được quy hoạch sẽ có năng lực, trình độ và khả 

năng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý khi được bổ nhiệm. 

Ba là, chú trọng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho đội ngũ lãnh đạo, quản 

lý các cấp. 

Trong các nhiệm vụ cụ thể của cán bộ lãnh đạo, quản lý thì công tác cán bộ là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 

“Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “cán bộ là cái gốc của 

mọi công việc”(1). Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo là công tác quản lý và sử dụng cán 

bộ. Công tác cán bộ có những nguyên tắc, phương thức, cách làm và yêu cầu rất cụ thể; 

đồng thời bảo đảm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về công tác cán bộ. Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu như: tuyển dụng, sử 

dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen 

thưởng, kỷ luật. Để làm tốt những nội dung đó đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải 

có kiến thức về công tác cán bộ. Do đó, cần phải coi trọng việc trang bị kiến thức về 

công tác cán bộ cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Bốn là, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ 

năng; định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng. 



Công tác bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ, rèn luyện các kỹ năng công việc 

cho nhân lực công vụ nói chung và nhân lực ngành Nội vụ nói riêng phải được xác định 

là công việc thường xuyên. Có như vậy cán bộ, công chức, viên chức mới có kiến thức 

nhiều mặt, thành thạo các kỹ năng công việc để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được 

giao.  

Năm là, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển lý luận 

về công tác tổ chức, cán bộ. 

Hoạt động thực tiễn cần có lý luận soi đường. Để có lý luận và phát triển lý luận 

thì phải quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học. Với ngành Nội vụ, việc nghiên 

cứu khoa học về công tác tổ chức, cán bộ để từ đó xây dựng và phát triển lý luận về 

công tác tổ chức, cán bộ là hoạt động thường xuyên và cần thiết. Trong những năm qua, 

ngành Nội vụ đã triển khai nghiên cứu rất nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở 

và các dự án điều tra xã hội về công tác tổ chức, cán bộ. Nhiều kết quả nghiên cứu các 

đề tài đó đã được chuyển tải thành những chính sách, quy định cụ thể trong lĩnh vực tổ 

chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả nghiên cứu khoa học, xây dựng và 

phát triển lý luận về công tác tổ chức, cán bộ là cơ sở khoa học, căn cứ lý luận cho hoạt 

động thực tiễn của ngành Nội vụ, đồng thời là nguồn tài liệu không thể thiếu trong công 

tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nhân lực ngành Nội vụ.  

Sáu là, đổi mới và nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ. 

Hàng năm, cơ quan quản lý, sử dụng nhân lực ngành Nội vụ cần rà soát nhu cầu 

bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhân lực của ngành cho các vị trí công việc 

gắn với các chủ đề, chuyên ngành khác nhau. Sắp xếp, bố trí công việc hợp lý để cán 

bộ, công chức, viên chức tập trung học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạt kết quả tốt nhất. 

Cần khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng vừa phải 

hoàn thành công việc được giao ở cơ quan, đơn vị vừa phải hoàn thành khóa bồi dưỡng, 

bởi đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra sau khi kết thúc 

khóa bồi dưỡng. Phải lấy kết quả học tập, nghiên cứu trong khóa bồi dưỡng là cơ sở để 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần xây dựng quy định và thực 

hiện việc báo cáo kết quả vận dụng kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào thực tiễn; 

đồng thời, quan tâm đến việc đánh giá kết quả vận dụng kiến thức, kỹ năng được bồi 

dưỡng vào thực tiễn của nhân lực được đi bồi dưỡng. Mặt khác, cần “xây dựng tiêu chí 

bảo đảm chất lượng, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức sau đào tạo, bồi dưỡng”(2).  

Do đó, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân lực được cử đi bồi dưỡng trong 

việc học tập, nghiên cứu và vận dụng và thực tiễn, vừa thúc đẩy, nâng cao hiệu quả giải 

quyết công việc của cơ quan, đơn vị. Cơ quan quản lý, sử dụng nhân lực cần quan tâm 

bổ sung vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị quy định về trách nhiệm của người quản 

lý, sử dụng nhân lực trong việc hướng dẫn, bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên cấp dưới 

thông qua công việc cụ thể. Khi có quy định cụ thể về nội dung này sẽ dần tạo thành 

thói quen, môi trường và từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm bồi dưỡng đội ngũ 



thông qua việc giải quyết công việc cụ thể. Hoạt động bồi dưỡng này cần được thực hiện 

thường xuyên, đồng đều ở các cơ quan, đơn vị. Nếu người lãnh đạo, quản lý quan tâm 

đến công tác bồi dưỡng thì sẽ có đội ngũ nhân viên vững vàng về chuyên môn nghiệp 

vụ và năng lực thực tiễn, từ đó nâng cao kết quả, hiệu quả giải quyết công việc.  

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý, sử dụng nhân lực cần quan tâm khuyến khích, động 

viên, tạo môi trường để cán bộ, công chức, viên chứctự học tập, nghiên cứu và tạo thành 

thói quen học tập liên tục, suốt đời để nâng cao trình độ và năng lực thực thi nhiệm vụ. 

Hiện nay trong đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu sử dụng chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

chung cho mà chưa có chương trình dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức của 

ngành Nội vụ. Trong thời gian tới, cần quan tâm nghiên cứu xây dựng và thực hiện 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành Nội vụ 

phù hợp với đặc thù và yêu cầu về chuyên môn của ngành; đa dạng hóa các hình thức 

đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường đối tượng tham gia các chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Nội vụ.  

Đồng thời, cần xây dựng nội dung chương trình  phù hợp và đáp ứng yêu cầu công 

việc của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng để tránh “Việc đào 

tạo, bồi dưỡng với những nội dung, chương trình không sát thực tế và phù hợp với đối 

tượng dễ phát sinh lãng phí, kém hiệu quả, người học không hứng thú vì nội dung không 

đáp ứng nhu cầu công việc”(3). 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương cần quan tâm rà soát, tổng hợp nhu cầu đào tạo lại và 

đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực 

của ngành Nội vụ gửi Bộ Nội vụ để tổ chức  đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, 

bồi dưỡng gắn với ngành Nội vụ; xây dựng kế hoạch hàng năm để bố trí công chức, viên 

chức trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của ngành Nội vụ tham gia 

các khóa đào tạo, bồi dưỡng của ngành./. 
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