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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Nền tảng của một tổ chức là một đội ngũ nhân lực vững mạnh, có năng 

lực và phù hợp với các mục tiêu của tổ chức. Để có được một đội ngũ nhân 

lực chất lượng cao thì các hoạt động quản trị nhân sự đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng, từ tuyển dụng, đào tạo, tạo động lực lao động cho đến bố trí, xắp 

xếp cán bộ đều giữ những vai trò cốt yếu. Trong đó, tuyển dụng chính là hoạt 

động tiền đề để mang về cho tổ chức những thành viên tuyệt vời nhất, tuyển 

dụng chính là một sự đầu tư cho con người, tuyển dụng tốt đem đến cho tổ 

chức một đội ngũ nhân lực phù hợp với công việc và vị trí tuyển dụng. Nâng 

cao được hiệu quả công việc, danh tiếng của tổ chức bởi tuyển dụng nhân lực 

là hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức, 

đồng thời cũng tiết kiệm được chi phí đào tạo nhân lực nếu tuyển chọn được 

những ứng viên sáng giá. Tuyển dụng được những người có đam mê với nghề 

và có xu hướng gắn bó lâu dài với công ty, tránh tình trạng phải liên tục tuyển 

dụng nhân lực mới, doanh nghiệp lại mất công sức, thời gian và tiền bạc để 

nhân viên mới làm quen với công việc và hòa nhập các yếu tố văn hóa của tổ 

chức… Qua hoạt động tuyển dụng nhân viên là một sự trẻ hóa về lực lượng 

lao động, đem tới những luồng gió mới, những ý tưởng mới cho tổ chức. Như 

vậy, tuyển dụng nhân lực là công tác vô cùng quan trọng đối với tổ chức, một 

chiến lược tuyển dụng nhân lực có kế hoạch và đầu tư hợp lý sẽ giúp tổ chức 

có nguồn lao động tài giỏi để từ đó hỗ trợ các mục tiêu của tổ chức. 

Tuy nhiên, trên thực tế công tác quản trị nhân lực ở các tổ chức hiện 

nay vẫn còn gặp rất nhiều thách thức và khó khăn, trong đó thách thức lớn 

nhất là làm thế nào để quản trị nhân lực có hiệu quả. Nguyên nhân của vấn 

đề này cơ bản nằm ở sự yếu kém về công tác quản trị nhân lực, những khó 

khăn và hạn chế trong quản trị nhân lực đặt ra yêu cầu cần phải thay đổi cơ 

bản cách thức hoạt động quản trị con người trong tổ chức. Các tổ chức cần 

có hệ thống quản trị nhân lực với những chính sách về tuyển dụng, đào tạo, 
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trả lương, khen thưởng, đánh giá mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển 

hiện nay. 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào nằm ở trung tâm của bán 

đảo Đông Dương, là quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. CHDCND Lào đã 

và đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, tiếp cận với trình độ khoa 

học công nghệ cao nên đòi hỏi một lực lượng lao động có trình độ cao để đáp 

ứng yêu cầu làm việc trong môi trường mới. Trong những năm qua, Đảng, Nhà 

nước Lào đã rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Song cho đến nay, đội ngũ lao động chất lượng cao ở CHDCND 

Lào còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì 

vậy, để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng hiệu quả hội nhập của đất 

nước, Lào cần chú trọng đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt công 

tác tuyển dụng trong cơ quan Nhà nước của Lào. 

Tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, tuyển dụng công chức đang là khâu 

quan trọng được các cấp lãnh đạo quan tâm. Chính vì vậy tác giả chọn đề tài 

“Tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào” làm đề tài luận 

văn Thạc sĩ của mình nhằm làm rõ hơn về vị trí và vai trò về công tác tuyển 

dụng công chức trong các tổ chức Nhà nước nói chung cũng như ở Bộ Giáo 

dục và Thể thao Lào nói riêng. Qua nghiên cứu này, tác giả sẽ đi sâu tìm hiểu 

thực trạng của Bộ và trên cơ sở lý thuyết để đưa ra những giải pháp nhằm 

hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức tại Bộ để việc tuyển dụng thực sự 

đạt được kết quả cao, từ đó đáp ứng được nhu cầu công việc với những mục 

tiêu chiến lược mà Bộ đã đặt ra. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

 2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 

- Bài viết “Yêu cầu trong việc tuyển dụng và đào tạo công chức chủ 

chốt trong cơ quan hành chính Nhà nước trong thời kỳ mới”, của tác giả 

Dalavanh KHUTSAVANG (2010) trên Tạp chí Lý luận chính trị. Tác giả đã 

trình bày yêu cầu trong việc tuyển dụng và đào tạo công chức chủ chốt trong 
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cơ quan hành chính Nhà nước trong thời kỳ mới ở Lào. Trên cơ sở đó, tác giả 

đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó có đề 

cập đến giải pháp đổi mới việc tuyển dụng công chức. 

- Bài viết “Cải cách hành chính nhà nước ở Cộng hòa Dân chủ nhân 

dân Lào” của tác giả Vanlaty Khamvanvongsa (2017), đăng trên Tạp chí Lý 

luận chính trị. Tác giả đã trình bày công cuộc cải cách hành chính ở Lào. Trên 

cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành 

chính, trong đó có đề cập đến giải pháp đổi mới việc tuyển dụng công chức, 

như: Hoàn thiện cơ chế quản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm; coi 

trọng khâu thu hút ứng viên dự tuyển; đổi mới hình thức thi tuyển công chức; 

áp dụng hình thức tuyển dụng công chức thông qua phỏng vấn trực tiếp. 

- Luận án tiến sĩ lịch sử “Công tác đào tạo, bồi cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt thuộc diện trung ương ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời kỳ 

đối mới”, của tác giả Khamphan PHOMATHAT (2004). 

- Luận án tiến sĩ lịch sử “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt 

cán bộ, công chức ở thành phố Viêng Chăn trong giai đoạn hiện nay”, của tác 

giả Philaphan DETTAKON (2004). 

2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

- Đinh Ngọc Giang và Vũ Khánh Hoàn (2016), “Công tác tuyển dụng, 

đào tạo cán bộ, công chức, viên chức hiện nay”, đăng trên Tạp chí Lý luận 

chính trị. Các tác giả đề cập tuyển dụng như là một nội dung trong công tác 

cán bộ, sau khi tuyển dụng thì cần có những hình thức và biện pháp đào tạo 

phù hợp để nâng cao trình độ và khả năng làm việc của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. Tuy nhiên, các tác giả tiếp cập theo góc độ từ phía cơ quan 

của Đảng, đâu đó vẫn có bóng dáng của Đảng kiểm soát việc tuyển dụng cán 

bộ, công chức, viên chức mà chưa thực sự giao quyền chủ động cho cơ quan 

của nhà nước. 

- Hồ Xuân Quang và Đào Bích Hạnh (2016), “Tuyển dụng công chức ở 

một số quốc gia và kinh nghiệm đối với Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chính trị. 
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Qua việc tuyển dụng công chức của một số quốc gia trên thế giới, các tác giả 

đã rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tuyển dụng công chức. Đó là 

việc tuyển dụng công chức cần thực hiện tập trung, giao cho 1 cơ quan thực 

hiện, không giao cho cơ quan tự tuyển như hiện nay, điều này sẽ gây nhiều 

tiêu cực. Tuy nhiên, nếu áp dụng h nh thức tuyển dụng tập trung th  cơ quan 

chuyên tuyển dụng đó phải có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, công tâm và 

liêm chính. 

- Nguyễn Thị Hồng Hải (2016), “Một số vấn đề đổi mới tuyển dụng 

công chức ở Việt Nam”, đăng trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước; Trịnh Xuân 

Thắng (2016), “Đổi mới tuyển dụng công chức ở Việt Nam”, đăng trên Tạp 

chí Quản lý nhà nước. Qua việc phân tích thực trạng tuyển dụng công chức 

hiện nay, tác giả kiến nghị cần thay đổi cách thức tuyển dụng để chọn được 

người thực sự có năng lực. 

- Phạm Tuấn Doanh (2016), “Quy định về tuyển dụng công chức và một 

số giải pháp hoàn thiện”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật. Bài viết đề cập đến 

các quy định của pháp luật về vấn đề thi tuyển công chức, qua đó đề xuất giải 

pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quy định về tuyển dụng công chức. 

- Svetlana Ivanova (2008) “Phỏng vấn tình huống – nhận diện ứng 

viên”, khẳng định vai trò quan trọng của quá trình phỏng vấn trong tuyển 

dụng, tác giả tập trung nghiên cứu các tình huống phỏng vấn của nhiều công 

ty trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho những tình huống phỏng 

vấn, và đánh giá được các ứng viên có phù hợp không. 

Brian, Tracy (2006) “Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài”, tác 

giả đã chỉ ra những nguyên tắc, bí quyết để chiêu mộ và giữ chân ứng viên. 

Ngoài ra còn nhiều những nghiên cứu khác về tuyển dụng nhân lực 

trong tổ chức, tuy nhiên đề tài: “Tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục và 

Thể thao Lào” là đề tài đầu tiên và không trùng lặp với bất kì công trình 

nghiên cứu nào. 



 5 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

Đề xuất giải pháp hoàn thiện tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục và 

Thể thao Lào. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân lực trong 

tổ chức. 

- Phân tích làm rõ thực trạng tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục và 

Thể thao Lào, rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. 

- Đưa ra giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện tuyển dụng công 

chức tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Tuyển dụng công chức trong tổ chức.  

 4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Đề tài nghiên cứu tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. 

+ Về nội dung: Nghiên cứu những nội dung liên quan đến tuyển dụng 

nhân lực. 

+ Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu tuyển dụng công chức 

tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

+ Về thời gian: Các số liệu sử dụng phân tích thực trạng tuyển dụng công 

chức từ năm 2017 đến năm 2019 và các giải pháp đề xuất cho đến năm 2025. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục đích đề ra, đề tài đã sử dụng kết hợp nhiều phương 

pháp nghiên cứu sau: 

Phương pháp tiếp cận: Đề tài tiếp cận cơ sở lý luận liên quan tới tuyển 

dụng nhân lực; quản trị nhân lực trong tổ chức và tiếp cận phân tích, tổng hợp 

từ thực trạng tuyển dụng nhân lực tại các Vụ. 

- Phương pháp tra cứu tài liệu 
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Tham khảo tài liệu, sách báo, giáo trình học tập, mạng internet.... 

- Phương pháp thu thập thông tin: Các tài liệu, báo cáo của bộ phận 

nhân sự và các phòng ban chức năng khác, số liệu của cơ quan từ đó thống kê, 

phân tích các số liệu phục vụ cho việc phân tích thực trạng nguồn nhân lực.  

- Phương pháp tổng hợp 

+ Phương pháp phân tích - thống kê: Tổng hợp số liệu của cơ quan có 

liên quan đến tuyển dụng công chức. Phân tích các báo cáo liên quan đến tình 

hình hoạt động của cơ quan và các giải pháp tuyển dụng đã được thực hiện. 

+ Phương pháp so sánh: Sử dụng so sánh các sở hữu để đối chiếu giữa 

các kỳ và năm hoạt động của cơ quan. 

6. Đóng góp mới của đề tài 

- Đề tài góp phần làm rõ vai trò và ý nghĩa của công tác tuyển dụng 

công chức tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. 

 - Đề tài đã phân tích về thực trạng tuyển dụng công chức của Bộ Giáo 

dục và Thể thao Lào từ đó đưa ra các biện pháp hoàn thiện công tác tuyển 

dụng công chức tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ 

cho công tác tuyển dụng nhân lực trong tổ chức nói chung, đồng thời đề tài có 

thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng 

dạy về tuyển dụng công chức trong tổ chức. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ 

lục, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về tuyển dụng công chức trong tổ chức 

Chương 2: Thực trạng tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục và Thể 

thao Lào 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục 

và Thể thao Lào. 
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Chƣơng 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC  

TRONG TỔ CHỨC 

1.1. Các khái niệm 

1.1.1. Công chức 

Công chức (CC) là một khái niệm mang tính lịch sử, nội dung của nó 

phụ thuộc vào đặc điểm của mỗi quốc gia, là bộ phận nhân lực chủ yếu trong 

hoạt động quản lý Nhà nước. Năng lực và hiệu quả hoạt động Nhà nước nói 

chung, của nền hành chính Nhà nước nói riêng suy cho cùng được quyết định 

bởi trình độ năng lực và phẩm chất của người công chức [16]. 

Công chức được hiểu chung nhất là những người thực thi công vụ, hoạt 

động của công chức mang tính quyền lực Nhà nước hoặc phục vụ cho việc 

ban hành các quyết định quản lý Nhà nước, của xã hội làm mục tiêu, căn cứ, tiêu 

chuẩn cho hành vi của mình. Với những giai đoạn lịch sử nhất định thuật ngữ 

công chức cũng mang những nội dung khác nhau. Theo kinh nghiệm của các 

quốc gia đã thực hiện chế độ công chức, thì công chức được hiểu là những công 

dân được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ một công vụ thường xuyên trong một 

công sở của Nhà nước ở Trung ương hay địa phương, ở trong nước hay nước 

ngoài, được xếp vào một ngạch và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Với 

quan niệm như thế để trở thành người công chức cần thỏa mãn điều kiện sau: 

- Là công dân của nước đó. 

- Được tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển. 

- Giữ một công vụ thường xuyên. 

- Được xếp vào ngạch, một ngành chuyên môn. 

- Làm việc trong một công sở. 

- Lĩnh lương từ ngân sách nhà nước. 

+ Khái niệm công chức của một số nước trên thế giới: 

Một số nước, CC chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động quản lý Nhà 

nước. Có những nước, ngoài những người thực hiện trực tiếp các hoạt động 
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quản lý Nhà nước, CC còn được áp dụng cho những người làm trong các 

cơquan dịch vụ công. 

 Ở Trung Quốc: Là quốc gia đông dân nhất thế giới và đang phát triển 

rất nhanh ở châu Á. Trước đây Trung Quốc áp dụng chế độ quản lý nhân sự 

theo cơ chế “cán bộ”, áp dụng một khuôn mẫu chung để quản lý mà không 

phân biệt những người làm công tác Đảng, công tác chính quyền và làm trong 

doanh nghiệp. Để đổi mới hoạt động của bộ máy Nhà nước, thích ứng với nhu 

cầu cải cách, mở cửa, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII năm 

1989 đã quyết định xây dựng một chế độ CC Nhà nước kiểu mới ở Trung 

Quốc và bàn “điều lệ tạm thời về CC” ra đời. Theo Điều lệ tạm thời về CC 

năm 1993 của Trung Quốc thì CC Nhà nước là “những nhân viên công tác 

trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, trừ nhân viên phục vụ” [15]. 

Năm 2005 Quốc hội khóa X của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

đã thông qua Luật công vụ (có hiệu lực tháng 1/2006) và Điều 2 luật này quy 

định: CC là những người thi hành những nhiệm vụ công theo pháp luật quy 

định, làm việc trong các cơ quan hành chính của Nhà nước và hưởng lương 

cùng các khoản phúc lợi của họ do ngân sách Nhà nước trả. 

 Ở Pháp: Luật chung về công chức năm 1946 và năm 1959 chỉ được áp 

dụng cho CC Nhà nước Trung ương, không liên quan đến CC địa phương. Năm 

1981 sau khi Đảng xã hội lên cầm quyền, mở rộng quyền hạn của địa phương, 

nên đến năm 1983 - 1984 khi ban hành luật chung về CC hiện nay đã gộp cả CC 

địa phương vào. Như vậy, ở Pháp những người hoạt động công vụ bao gồm 

“toàn bộ những người được Nhà nước hoặc cộng đồng lãnh thổ (vùng, tỉnh, công 

xã) bổ nhiệm vào làm việc thường xuyên trong một công sở (service public) hay 

một công sở tự quản và được biên chế vào một ngạch của nền hành chính công” 

[15]. Theo quan niệm như vậy, CC ở Pháp chia làm 3 loại: 

- CC trong các ngạch hành chính Nhà nước. 

- CC thuộc cộng đồng lãnh thổ, trực thuộc cõ quan chính quyền địa phương. 

- CC trực thuộc các công sở tự quản. 
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Trong 3 loại CC trên chỉ có CC trong ngạch hành chính Nhà nước được 

coi là CC Nhà nước. Không phải toàn bộ những nhân viên hành chính đều bị 

chi phối bởi luật CC mà chỉ là những người đảm nhiệm các chức vụ thường 

xuyên, còn các đối tượng khác bị chi phối chủ yếu là luật lao động, các văn 

bản hợp đồng, luật từ chức và họ không được hưởng các bảo đảm đặc biệt về 

mặt chức nghiệp. Như vậy ở Pháp ngoài lực lượng CC như đã nêu ở trên còn 

một số những người làm việc trong các cơ quan thực thi công vụ nhưng 

không phải là CC. 

Việc tuyển dụng cho cả 3 loại công chức trên đều được thực hiện theo 

phương thức thi tuyển, người trúng tuyển sẽ được đảm nhiệm ở bậc thấp nhất 

và dần dần được thăng tiến lên những bậc cao hơn [15]. 

Ở Thái Lan: Là một quốc gia quân chủ lập hiến ở Đông Nam Á, theo 

Luật Công vụ của Thái Lan thì “CC là người được phân công và được bổ 

nhiệm một công việc của Chính phủ và nhận lương phù hợp ở một bộ, cơ 

quan Nhà nước hay cơ quan thuộc Chính phủ” [15]. Luật CC hiện hành ở 

Thái Lan đã loại trừ các chức danh và quan chức chính trị ra khỏi quy định 

của luật công vụ, đồng thời cấm các công chức không được trở thành các 

quan chức chính trị. 

Đội ngũ công chức ở Thái Lan được chia thành 3 nhóm chính: 

Một là, CC thường trực, bao gồm các CC trong công vụnhận lươngtừ 

quỹ công vụ thường xuyên và được bổ nhiệm theo quy định. 

Hai là , các quan chức phục vụ trong Hoàng Gia, bao gồm các CC được 

bổ nhiệm vào các chức vụ phục vụ Hoàng Gia được ghi trong quy định về 

Hoàng Gia. 

Ba là, các quan chức phục vụ đối ngoại đặc biệt, bao gồm các CC được 

bổ nhiệm trong các trường hợp đặc biệt về lý do chính trị đối với các vị trí 

công tác ở nước ngoài được quy định riêng [15]. 

Ở Việt Nam: Ngay từ năm đầu tiên của chính quyền cách mạng, CC đã 

được xác định theo Sắc lệnh 76/SL ngày 20/5/1950 của Chủ tịch nước Việt 
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Nam dân chủ cộng hòa ban hành quy chế công chức, là những công dân Việt 

Nam được chính quyền nhân dân tuyển để giữ một chức vụ thường xuyên 

trong các cơ quan Chính phủ, ở trong hay ngoài nước, trừ những trường hợp 

riêng biệt do Chính phủ quy định [5]. 

Tuy nhiên, trong một thời gian dài do điều kiện chiến tranh ở Việt 

Nam, việc phân định công chức cũng chưa rõ ràng, nói chung những người 

làm việc trong hệ thống chính trị đều gọi chung là CB, CC. Đến thập kỷ 90, 

khái niệm CC đã được xác định rõ hơn trong các Nghị định số 169/HĐBT 

ngày 25/5/1991, Nghị quyết số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính 

phủ và Pháp lệnh cán bộ, công chức ban hành ngày 26/2/1998. 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, phạm vi những người làm việc 

cho bộ máy Nhà nước của Việt Nam là rất rộng. Tuy nhiên không phải tất cả 

họ đều được coi là công chức. Theo tinh thần của Nghị định số 117/2003/NĐ-

CP ngày 10/10/2003 của chính phủ về tuyển dụng và quản lý CB, CC trong 

các cơ quan Nhà nước, CC bao gồm những đối tượng sau: 

 Là công dân Việt Nam, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách 

Nhà nước, gồm: Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao 

nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; những người được tuyển dụng, bổ 

nhiệm vào một ngạch CC hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong cơ 

quan Nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; những người được tuyển 

dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường 

xuyên trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân mà không phải là sĩ 

quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong các cơ 

quan đơn vị thuộc công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan 

chuyên nghiệp làm việc trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ 

chức - xã hội sau đây: 

+ Văn phòng Quốc hội; 

+ Văn phòng Chủ tịch nước; 
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+ Cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; 

+ Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; 

+ Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở 

nước ngoài; 

+ Đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân; 

+ Bộ máy giúp việc thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở 

trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện [6]. 

Trước yêu cầu cải cách bộ máy Nhà nước, ngày 13/11/2008 tại kỳ họp 

thứ 4 Quốc hội khóa XII, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam đã thông qua và ban hành Luật cán bộ, công chức có hiệu lực từ ngày 

01/01/2010. Luật này đã phân định rõ đối tượng CB, CC và tách biệt với đối 

tượng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Luật viên chức điều 

chỉnh (có hiệu lực từ ngày 01/01/2012). Theo quy định của Luật cán bộ, công 

chức thì "Công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm vào 

ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ 

quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an 

nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy 

lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế và hưởng lương từ 

ngânsách Nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của 

đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định của pháp luật” [16]. 

Qua những nội dung đã được trình bày và phân tích ở trên chúng ta 

thấy rằng tuy khái niệm về CC của các quốc gia nói trên về phạm vi CC rộng 

hẹp khác nhau nhưng nội hàm và địa vị pháp lý của CC có nhiều điểm giống 

nhau như: 
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- Công chức là những người phục vụ thường xuyên với chuyên môn 

nhất định trong khu vực nhà nước. 

- Công chức là kết quả của sự tuyển chọn đặc biệt của Nhà nước, hoạt 

động của họ chịu sự điều chính của Luật CC. 

- Hành vi của họ phải chịu trách nhiệm với Nhà nước, hành vi này phải 

chịu sự hạn chế được quy định đặc biệt, bao gồm hạn chế hành vi chính trị,giữ 

gìn bí mật, phục tùng chỉ huy. 

- Được hưởng những quyền lợi của chức nghiệp như lương, hưu trí, 

phúc lợi, trình bày, tố cáo, trong đó tiền lương do Nhà nước chi trả. 

Khái niệm công chức ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào: Nói chung 

từ CC được gọi chung trong từ cán bộ (CB). Việc phân biệt giữa CB và CC từ 

khi có Nghị định số 171/CP ngày 11/11/1993. Nghị định này quy định như 

sau: CC là công dân Lào được tuyển dụng và bổ nhiệm và giữ một công vụ 

thường xuyên trong một công sở của Nhà nước đã được xếp vào một ngạch, 

hưởng lương do ngân sách Nhà nước cấp. Sau 10 năm thực hiện Nghị định 

trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/CP ngày 19/5/2003 để thay thế 

Nghị định số 171/CP ngày 11/11/1993 và từ CC đã được sửa đổi, bổ sung. 

Điều 2 Nghị định số 82/CP ngày 19/5/2003 quy định: Công chức nước 

CHDCND Lào là công dân Lào, được tuyển dụng và bổ nhiệm hoặc giao nhiệm 

vụ thường xuyên ở các cơ quan tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức quần chúng ở 

trung ương, cấp địa phương và cơ quan thay mặt nước CHDCND Lào ở nước 

ngoài và được hưởng lương và tiền hỗ trợ khác từ ngân sách Nhà nước [29]. 

Mặc dù Nghị định số 82/CP ngày 19/5/2003 không đưa ra khái niệm 

CC, nhưng thông qua việc phân biệt các đối tượng là CC nước CHDCND 

Lào, chúng ta có thể thấy, CC theo văn bản pháp luật nước CHDCND Lào có 

nhiều điểm đặc trưng khác biệt so với các nước, đó là: 

Công chức nước CHDCND Lào không chỉ bao gồm những người làm 

việc trong bộ máy Nhà nước mà còn bao gồm cả những người làm việc cho 

các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng như: Mặt trận Lào xây dựng đất nước, 
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Hội Liên hiệp phụ nữ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng 

Lào, Hội Cựu chiến binh. Đây là một trong những đặc trưng cơ bản nhất của 

CC nước CHDCND Lào. Nó xuất phát từ đặc thù của thể chế chính trị và tổ 

chức bộ máy Nhà nước, đảng, đoàn thể của nước CHDCND Lào [35]. 

Đối tượng CC không áp dụng cho đối tượng làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp của Nhà nước, kể cả các đơn vị sự nghiệp thực hiện dịch vụ công. 

Từ những phân tích trên, về mặt pháp luật, có thể định nghĩa CC nước 

CHDCND Lào như sau: Công chức là công dân Lào, được tuyển dụng, bổ 

nhiệm hoặc giao giữ một công vụ hay nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ 

quan tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức quan chúng ở trung ương, địa 

phương,các cơ quan thay mặt nước CHDCND Lào ở nước ngoài, được phân 

loại theo chức vụ chuyên môn và tương ứng là trình độ đào tạo, ngành 

chuyên môn, theo vị trí công tác, được xếp vào một ngạch công chức, mỗi 

ngạch cóchức danh riêng, tiêu chuẩn riêng, trong biên chế và hưởng lương từ 

ngân sách Nhà nước [35]. 

1.1.2. Tuyển dụng công chức 

Tuyển dụng công chức có 2 cách hiểu theo nghĩa rộng và hẹp khác nhau: 

 Theo nghĩa rộng, tuyển dụng công chức là sự tuyển chọn người vào 

những vị trí nhất định trong bộ máy Nhà nước, gồm: Tuyển người mới vào bộ 

máy Nhà nước (tuyển dụng mới); đề bạt lên các vị trí cao hơn trong hệ thống 

thứ bậc (thăng tiến); thuyên chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu công chức. 

 Theo nghĩa hẹp, tuyển dụng công chức là lựa chọn những người mới 

để đưa vào hệ thống công vụ. Qua tuyển dụng, một công dân gia nhập vào 

hàng ngũ công chức và được cơ quan Nhà nước giao thực hiện một công vụ 

nhất định. 

Theo từ điển giải thích thuật ngữ hành chính thì “Tuyển dụng công 

chức là việc tuyển người vào cơ quan Nhà nước sau khi đã đạt kết quả của kì 

thi tuyển” [10, tr.27]. 
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Tuyển dụng công chức có thể được hiểu là tuyển chọn rồi bổ nhiệm 

ngay một chức vụ hay một vị trí việc làm gắn với một ngạch công chức trong 

cơ quan, tổ chức của Nhà nước. Những người được tuyển sẽ bổ nhiệm vào 

một trong các ngạch công chức, tùy theo văn bằng và trình độ học thức hay 

năng lực, khi mới được tuyển bổ. Việc tuyển dụng công chức liên quan chặt 

chẽ với bổ nhiệm, một người phải có đủ năng lực cần thiết mới được tuyển 

dụng vào hệ thống công vụ và bổ nhiệm vào ngạch công chức nào đó. Ở góc độ 

người sử dụng công chức thì tuyển dụng là việc tìm kiếm một con người vào 

một vị trí công việc phù hợp với khả năng của họ. Việc tuyển dụng công chức 

phải căn cứ vào vị trí việc làm, phải hiểu rõ bản chất và đặc điểm cá nhân của 

người đó cũng nhý phải phân tích thấu đáo vị trí việc làm hay chức danh cần 

tuyển dụng để lựa chọn được người vào hệ thống công vụ theo một kế hoạch cụ 

thể để bổ nhiệm vào ngạch công chức, sắp xếp vào vị trí công việc cụ thể trong 

cõ quan hành chính Nhà nước ở trung ương và ở địa phương. 

Như vậy, tuyển dụng công chức là việc tìm kiếm, chọn lựa những người 

đủ tiêu chuẩn vào hệ thống công vụ nhằm thực hiện nhiệm vụ của công chức. 

Tuyển dụng công chức là một hoạt động quản lý hành chính của Nhà 

nước. Bởi vì không tuyển dụng thì không thể lựa chọn được người phù hợp 

khả năng, tiêu chuẩn và điều kiện đảm đương công vụ. Khả năng căn cứ vào 

sự phù hợp trong quan hệ giữa năng lực và công việc do chức vụ đòi hỏi, tiêu 

chuẩn là những yếu tố cần và đủ để có thể được xét cho tuyển dụng, điều kiện 

là những cam kết gắn liền với công chức trước và sau khi tuyển dụng, ràng 

buộc họ với công vụ. Ngoài những đòi hỏi nghiêm túc trong các quy định 

pháp lý, cần phải hình thành những nguyên tắc bảo đảm các quy định cần phải 

được tôn trọng. Các tài liệu khi đề cập tới việc tuyển dụng đều thừa nhận cần 

có những nguyên tắc nhưng sự phân loại những nguyên tắc hay xây dựng các 

nguyên tắc còn có những điểm khác nhau, ở đây không phải là vấn đề đúng 

sai mà vấn đề là việc cần thiết phải có hệ thống nguyên tắc cơ bản đáp ứng 
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được những đòi hỏi của thực tiễn và những tiêu chuẩn pháp lý. Các nguyên 

tắc tuyển dụng: 

- Nguyên tắc tuân thủ pháp luật 

Đây là điều rất quan trọng góp phần đảm bảo tính nghiêm minh, chặt 

chẽ, hạn chế được sự tuỳ tiện, tiêu cực. Trong điều kiện xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay, nó đòi hỏi các nội dung của thi tuyển 

dụng công chức phải được thể chế hoá bằng các quy định của pháp luật và 

việc tổ chức thi tuyển phải tuân thủ nghiêm các quy định này. Đồng thời phải 

có một cơ chế kiểm tra, giám sát hữu hiệu việc tổ chức thi tuyển của các cơ 

quan, tổ chức; xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật 

về thi tuyển công chức. 

- Nguyên tắc vì việc tìm người 

Đây là nguyên tắc quan trọng trong việc tuyển chọn, sử dụng công chức 

một cách có hiệu quả và tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước. Xuất phát 

từ nhu cầu của công việc mà Nhà nước phải tìm được những người có đủ điều 

kiện, trí thức đảm đương công việc. 

Vì việc tìm người nghĩa là trong tuyển dụng phải tuyển chọn người 

đúng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu công việc. Tuvển dụng 

phải xuất phát từ vị trí việc làm, tức từ nhu cầu thực tế của công việc: thiếu 

công chức ở vị trí nào thì tuyển người đáp ứng được yêu cầu của vị trí đó. Thi 

tuyển không phải chỉ bổ sung cho công việc thiếu mà còn đáp ứng yêu cầu 

cần có của công việc. Nếu chỉ chú ý đến tuyển cho đủ, thì có thể chỉ đủ số 

lượng mà sẽ không đảm bảo về chất lượng. Tuyển dụng không xuất phát từ 

nhu cầu sẽ tạo ra hậu quảkhó khắc phục sau này là đủ biên chế mà vẫn thiếu 

người làm việc. 

-  Nguyên tắc ưu tiên 

Nội dung của nguyên tắc này là dành những điều kiện thuận lợi, ngoại 

lệ cho một số đối tượng nhất định, phù hợp với quy định của pháp luật. Thực 

hiện sự ưu tiên trong tuyển dụng, đó là tuyển chọn người có tài năng, người 
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có công với nước, người dân tộc thiểu số. Trong việc tuyển dụng công chức 

vào bộ máy hành chính Nhà nước cũng phải thực hiện những ưu tiên đối với 

các đối tượng như những người thuộc diện chính sách như: thương binh, gia 

đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; những người thuộc dân tộc ít 

người, đặc biệt đối với những người ở vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa; 

ưu tiên trong phân bổ theo cơ cấu giữa các vùng, các địa phương để bảo đảm 

sự tham gia đồng đều trong công vụ; ưu tiên phụ nữ tham gia vào công vụ. 

Nguyên tắc ưu tiên không có nghĩa là trái với nguyên tắc khách quan, 

việc ưu tiên cho một số đối tượng đã được quy định từ trước bởi các cơ quan 

cấp trên của cơ quan tuyển chọn và được Nhà nước quy định, ưu tiên xuất 

phát từ sự chênh lệch dân trí, sự bố trí dân cư, thường là ưu tiên cho những 

dân tộc ít người, sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao. Việc ưu tiên cho các đối 

tượng trên nên xem đó là điều bắt buộc các công sở phải thực hiện. Nguyên 

tắc này bảo đảm thí sinh nào bộc lộ tài năng hơn sẽ được tham gia công vụ. 

Do nhiều người có nhu cầu gia nhập công vụ mà vị trí làm việc hoặc chỉ tiêu 

biên chế có hạn, hoặc đối với một ngạch công chức có những yêu cầu nhất 

định về chuyên môn, nên việc tuyển dụng công chức có thể tuyển lựa đúng 

những người có thực tài. 

Nếu không thực hiện chính sách ưu tiên thì sẽ rất khó để có thể xây 

dựng được một đội ngũ công chức vùng cao, cho cộng đồng các dân tộc ít 

người, hoặc ảnh hưởng đến chính sách của Nhà nước về vấn đề dân tộc. Ưu 

tiên về giới thường hướng vào thực hiện chính sách của Nhà nước đối với 

công chức nữ. Ưu tiên người có công với nước nhằm tạo điều kiện ưu đãi, 

vídụ như hạ độ tuổi, lấy độ tuổi rộng hơn đối với những người đã có sự hi 

sinh, đóng góp trong chiến tranh hay những hoàn cảnh đặc biệt, vì thế họ 

không còn đủ điều kiện để đáp ứng các tiêu chuẩn trong chế độ tuyển dụng 

của Nhà nước. Nguyên tắc ưu tiên bảo đảm tính khách quan, công bằng, 

khuyến khích được mọi công chức phát huy tối đa sự tận tâm, tận lực với 

công vụ, hạn chế tính quan liêu, tùy tiện, cảm tính cá nhân,... 
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- Công khai, minh bạch 

Tính công khai xuất phát từ các thiết chế dân chủ được quy định trong 

Hiến pháp và Luật, phạm vi công khai không hạn chế, công khai để mọi 

người cùng biết. Thực hiện nguyên tắc này đỏi hỏi những thông tin liên quan 

đến việc thi tuyển phải được thông báo công khai để những người tham gia thi 

tuyển được biết. Các nội dung cần công khai như: tiêu chuẩn dự tuyển, số 

lượng cần tuyển, kết quả thi tuyển, các chế độ ưu tiên, công khai những nội 

dung thay đổi có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dự tuyển. Thực 

hiện công khai sẽ góp phần bảo đảm thực hiện khách quan, công bằng, đồng 

thời, nó có giá trị kiểm soát những cơ quan, những người có trách nhiệm làm 

công tác tuyển dụng công chức. 

Tuyển dụng công chức là một vấn đề rất nhạy cảm, rất dễ nảy sinh tiêu 

cực nên phải luôn tuân thủ khách quan. Nó đòi hỏi cơ quan tổ chức thi tuyển 

phải căn cứ vào yêu cầu khách quan để thi tuyển và lựa chọn, đó chính là nhu 

cầu thực tế của công việc, là những quy định pháp luật do Nhà nước ban hành 

và kết quả thi tuyển để tuyển chọn công chức. Tuyển dụng phải công bằng, 

không có yếu tố tư lợi, mọi người đều bình đẳng trước tiêu chuẩn đề ra. 

-  Nguyên tắc bình đẳng, cạnh tranh 

Tất cả công dân đều có quyền và cơ hội ngang nhau khi có mong muốn 

làm việc cho cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, miễn là đáp ứng những yêu 

cầu theo quy định của pháp luật và các yêu cầu cụ thể của vị trí cần tuyển 

dụng. Nguyên tắc này cụ thể hóa Hiến pháp, quy định Hiến pháp về những 

quyền cơ bản của công dân, trong đó có quyền tham gia quản lư Nhà nước, 

quản lý xã hội, theo đó thì mọi công dân đều bình đẳng trong việc tham gia vào 

các hoạt động tuyển dụng công chức, bình đẳng về giới tính, giai cấp, tôn giáo, 

dân tộc,... Trên thực tế do những yếu tố chi phối như tâm lý trọng nam khinh 

nữ ở một số nơi nên có những quy định hạn chế tuyển dụng công chức nữ. 

Thực hiện nguyên tắc này là bảo đảm những điều kiện ngang nhau cho 

các đối tượng tham gia thi tuyển. Cạnh tranh sẽ tạo động lực khích lệ mọi 

người phấn đấu, là cách để nhân tài được phát hiện, bồi dưỡng và phát triển. 
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Nguyên tắc này đòi hỏi phải thiết lập được cơ chế cạnh tranh trong hoạt 

động thi tuyển công chức, nghĩa là phải thể hiện tinh thần cạnh tranh trong 

các khâu của thi tuyển và có các biện pháp hữu hiệu để đảm bảo cho cạnh 

tranh thực hiện có hiệu quả, như phải xây dựng được tiêu chuẩn thi tuyển rõ 

ràng, phải thông báo công khai, tổ chức thi chặt chẽ, khách quan... 

Cạnh tranh phải đi đôi với dân chủ thì mới tạo được sự cạnh tranh lành 

mạnh, như thế mới chọn được những người có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng 

được yêu cầu của vị trí cần tuyển, nếu không thi tuyển chỉ mang tính hình thức. 

Vì vậy cần tạo điều kiện để mọi người có nhu cầu và đủ điều kiện đều 

có cơ may ngang nhau, đều được tự do và có cơ hội vào công vụ. Các công sở 

hoặc các cơ quan chức năng thực hiện việc tuyển dụng căn cứ vào kế hoạch 

tuyển dụng đã được xét duyệt, công bố công khai những yêu cầu, tiêu chuẩn, 

thời gian xét chọn và những điều kiện ràng buộc để bất cứ ai có nhu cầu và 

hội đủ các điều kiện cũng đều có thể ứng tuyển. Khi xét chọn, thì thành lập 

hội đồng công khai và bảo đảm tính khách quan trong tuyển lựa công chức. 

1.1.3. Tuyển mộ công chức 

Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực 

lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. Mọi tổ chức 

phải có đầy đủ khả năng để thu hút đủ số lượng và chất lượng lao động để 

nhằm đạt được các mục tiêu của mình [8, tr.16]. 

Tuyển mộ là khâu cung cấp đầu vào cho tuyển chọn. Quá trình tuyển 

mộ được thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tuyển chọn, tiết kiệm chi 

phí tuyển dụng và tổ chức sẽ tìm được những người lao động phù hợp với 

công việc. Ngược lại, nếu thực hiện không tốt quá trình tuyển mộ thì những 

người ứng cử có trình độ cao, có khả năng đáp ứng công việc có thể đã không 

được lựa chọn hoặc có ít người nộp đơn xin việc hơn so với nhu cầu tuyển 

dụng thì việc tuyển chọn cũng không có hiệu quả. Tuyển mộ nhân lực là một 

quá trình phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ 

chức. Không chỉ ảnh hưởng tới tuyển chọn, tuyển mộ còn ảnh hưởng đến 
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nhiều chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực như đánh giá thực hiện 

công việc, thù lao lao động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, các mối 

quan hệ lao động. Mục tiêu của tuyển mộ là đảm bảo đủ và đúng số ứng viên 

cần cho tuyển chọn. 

Để nâng cao hiệu quả của hoạt động tuyển mộ công chức, cán bộ, các 

nhà tuyển dụng thường sử dụng nhiều phương pháp tuyển mộ. 

Đối với nguồn nhân lực bên trong tổ chức:  

+ Phương pháp thu hút thông qua bản thông báo tuyển mộ: Khi có vị trí 

công việc cần tuyển người, cán bộ nhân sự sẽ lập bản thông báo tuyển mộ 

gồm các thông tin về công việc, nhiệm vụ và các yêu cầu đối với cán bộ công 

chức đươc tuyển mộ. Bản thông báo này được gửi đến tất cả các nhân viên 

trong tổ chức. Sử dụng thông báo tuyển mộ thường tốn nhiều thời gian và nó 

không phù hợp với những tổ chức có quy mô nhỏ. 

+ Phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu của cán bộ công nhân 

viên trong tổ chức: Với phương pháp này, có thể tìm được những người phù 

hợp với yêu cầu của công việc một cách nhanh chóng và cụ thể.  

+ Phương pháp sử dụng “Danh mục các kỹ năng”: Trong phần mềm 

nhân sự, các tổ chức thường lưu trữ “Danh mục các kỹ năng” của từng cán bộ 

công chức. Nó gồm các thông tin về trình độ giáo dục đào tạo, quá trình công 

tác, kinh nghiệm làm việc, phẩm chất cá nhân,… Cán bộ nhân sự sẽ căn cứ 

vào danh mục này để lựa chọn những người phù hợp cho các vị trí trống. 

Nguồn bên ngoài tổ chức: 

+ Phương pháp thu hút thông qua quảng cáo trên các phương tiện 

truyền thông như đài truyền hình, báo, tạp chí, mạng internet,…Nội dung 

quảng cáo gồm những thông tin cơ bản về tổ chức, vị trí công việc, số lượng 

tuyển, nhiệm vụ chính, những yêu cầu căn bản, quyền lợi mà người lao động 

được hưởng, thời hạn nộp hồ sơ,…  

+ Phương pháp thu hút ứng viên thông qua việc cử cán bộ nhân sự đến 

các cơ sở đào tạo: Các cơ sở đào tạo là nơi cung cấp nhiều ứng viên và luôn 
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tạo điều kiện thuận lợi khi tổ chức cử cán bộ đến tuyển mộ. Do đó, hoạt động 

tuyển mộ thường đạt kết quả cao.  

Ngoài những phương pháp trên còn có một số phương pháp tuyển mộ 

khác như phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu của cán bộ công nhân 

viên trong tổ chức, các tổ chức tuyển dụng chuyên nghiệp, thuê chuyên gia 

tuyển mộ, sinh viên thực tập,… 

1.1.4. Tuyển chọn công chức 

Tuyển chọn nhân lực là khâu kế tiếp của quá trình tuyển mộ để đảm 

bảo cho quyết định tuyển dụng nhân lực đúng với yêu cầu đặt ra. Sau khi có 

được tập hợp ứng viên đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng từ quá trình 

tuyển mộ, tổ chức sẽ tiến hành đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh 

khác nhau dựa vào các yêu cầu của công việc, để tìm được những người phù 

hợp nhất.  

 Quá trình tuyển chọn nhân lực là quá trình đánh giá các ứng viên theo 

nhiều khía cạnh khác nhau dựa vào các yêu cầu của công việc, để tìm được 

những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những người đã thu hút 

được trong quá trình tuyển mộ. Cơ sở của tuyển chọn là các yêu cầu của công 

việc đã được đề ra theo bản mô tả công việc và bản yêu cầu đối với người 

thực hiện công việc [8, tr.242]. 

Quá trình tuyển chọn là khâu quan trọng nhằm giúp cho các nhà quản 

trị nhân lực đưa ra các quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn nhất. Tuyển 

chọn tốt cũng sẽ giúp cho tổ chức giảm được các chi phí do phải tuyển chọn 

lại, đào tạo lại cũng như tránh được các thiệt hại rủi ro trong quá trình thực 

hiện các công việc. Để tuyển chọn đạt được kết quả cao thì cần phải có các 

bước tuyển chọn phù hợp, các phương pháp thu thập thông tin chính xác và 

đánh giá các thông tin một cách khoa học. Mục tiêu của tuyển chọn là tuyển 

đúng, tuyển đủ được người lao động có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm 

phù hợp với yêu cầu của chức danh công việc cần tuyển, có khả năng hòa 

nhập nhanh với công việc và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  
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Quá trình tuyển chọn phải đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:  

- Tuyển chọn phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế 

hoạch nguồn nhân lực.  

- Tuyển chọn được những người có trình độ chuyên môn cần thiết cho 

công việc để đạt tới năng suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt. 

- Tuyển được những người có kỷ luật, trung thực, gắn bó với công việc 

với tổ chức. 

Cả hai quá trình tuyển mộ và tuyển chọn đều có vai trò nhất định trong 

tuyển dụng công chức. Các khâu này nếu thực hiện tốt sẽ giúp cho các nhà 

quản lý đưa ra các quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn nhất. Quyết định 

tuyển chọn có ý nghĩa rất quan trọng đối với các tổ chức, bởi vì quá trình 

tuyển chọn tốt sẽ giúp cho các tổ chức có được những con người có kỹ năng 

phù hợp với sự phát triển của tổ chức trong tương lai.  

1.2. Nội dung tuyển dụng công chức 

1.2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng 

Cơ quan có nhu cầu về công chức tiến hành xác định nhu cầu công chức 

của cơ quan mình, về số lượng, về yêu cầu đối với vị trí cần tuyển, về yêu cầu 

đối với công chức cần tuyển: Trình độ chuyên môn, năng lực làm việc… 

Đăng ký vị trí cần tuyển với cơ quan quản lý công chức, sau khi xác định 

đýợc nhu cầu vŕ yęu cầu cần tuyển dụng công chức, cő quan sử dụng công chức 

sẽ đăng ký với cơ quan quản lý công chức (Nội vụ, Nhân sự…) để cơ quan quản 

lý công chức thẩm định nhu cầu, kiểm tra, rà soát đội ngũ công chức… để có câu 

trả lời đồng ý hoặc không đồng ý tuyển dụng thêm công chức. 

1.2.2. Thông báo tuyển dụng 

Sau khi xác định được vị trí cần tuyển dụng, được sự đồng ý của cơ 

quan quản lý công chức cho tuyển dụng, cơ quan tuyển dụng ra thông báo 

tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông như truyền hình, báo in. Thông 

báo tuyển dụng đề cập cụ thể vị trí nào, yêu cầu của vị trí, thời gian tuyển 

dụng và các thông tin cụ thể khác. 
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1.2.3. Tiếp nhận hồ sơ và sàng lọc hồ sơ 

Bước này là lần gặp gỡ đầu tiên giữa cơ quan tuyển dụng và các ứng 

viên. Bước này nhằm xác lập mối quan hệ giữa cơ quan tuyển dụng và ứng 

viên, thông qua bước này, cơ quan tuyển dụng xác định được các cá nhân có 

nhu cầu dự tuyển. 

Nếu hồ sơ của ứng viên không đáp ứng các yêu cầu của cơ quan tuyển 

dụng, người thu hồ sơ sẽ không thu hồ sơ hoặc yêu cầu ứng viên bổ sung. Ở 

bước này, có thể có sự phỏng vấn sơ bộ để phát hiện cá nhân không có khả 

năng, không phù hợp `để loại bỏ ứng viên ở bước này là yêu cầu về đào tạo, 

kinh nghiệm, kỹ năng… 

1.2.4. Tổ chức tuyển chọn 

 Sàng lọc ứng viên thông qua hồ sơ 

Bộ hồ sơ có đầy đủ các thông tin cần thiết để cơ quan tuyển dụng căn 

cứ lựa chọn. Trong bộ hồ sơ có đơn xin việc. Đơn xin việc thể hiện nguyện 

vọng, yêu cầu của ứng viên. Đơn xin việc thường được các tổ chức thiết kế 

theo mẫu, mỗi tổ chức có mẫu khác nhau nhưng đều có các thông tin cần thiết 

về ứng viên như: Họ tên, tuổi, giới tính, quê quán… 

Đơn xin việc cũng có một số nhược điểm là ứng viên thường nói tốt về 

mình, không mô tả hết kinh nghiệm làm việc của ứng viên… Nhưng là căn cứ 

quan trọng để cơ quan tuyển dụng quyết định nên chấm dứt hay tiếp tục với 

ứng viên. Thông qua các thông tin trong hồ sơ, cơ quan tuyển dụng xem xét 

để loại bỏ ứng viên. Yếu tố để loại bỏ ứng viên ở bước này là yêu cầu về đào 

tạo, kinh nghiệm, kỹ năng… 

 Tổ chức thi, thi là bước quan trọng nhất để kiểm tra kiến thức của 

các ứng viên, qua đó xác định ứng viên có đạt yêu cầu không để làm căn cứ 

tuyển dụng. Thi có nhiều hình thức như thi viết, thi trắc nghiệm, phỏng vấn. 

 Đánh giá kết quả thi: 

Trên cơ sở bài thi của các ứng viên, Hội đồng tuyển dụng sẽ đánh giá 

kết quả thi (hay còn gọi là chấm thi). Kết quả thi các nội dung điều kiện là căn 
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cứ để loại bỏ ứng viên, chỉ những ứng viên đạt nội dung điều kiện mới tiếp 

tục được xem xét. 

Kết quả thi nội dung chung và nội dung chuyên môn được cộng để tính 

điểm. Cơ quan tuyển dụng sẽ lấy những ứng viên đạt kết quả từ cao xuống 

thấp, đến khi đủ chỉ tiêu tuyển dụng. 

1.2.5. Niêm yết, công bố và phúc khảo kết quả tuyển dụng 

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên và căn cứ kết quả thi, Hội đồng 

tuyển dụng ra quyết định tuyển dụng đối với ứng viên đạt yêu cầu. Kết quả 

tuyển dụng được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, 

cũng như trên website của tổ chức, đồng thời kèm theo nội dung hướng dẫn 

những ứng viên đạt yêu cầu tiến hành các bước tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ 

và chuẩn bị tiếp nhận công việc. 

1.2.6. Ra quyết định tuyển dụng 

Sau khi Hội đồng tuyển dụng ra quyết định tuyển dụng, công nhận kết 

quả thi tuyển cho những ứng viên trúng tuyển, trong quyết định nêu rõ thời 

gian địa điểm và hướng dẫn cụ thể những người trúng tuyển đợt thi công chức 

sẽ hoàn thiện các thủ tục và nhận quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức. 

1.2.7. Đánh giá kết quả tuyển dụng 

Việc kiểm tra, đánh giá công tác tuyển dụng nhằm xem xét và đánh giá 

xem công tác tuyển dụng có được thực hiện như kế hoạch không, có sát với 

thực tiễn không, nhu cầu tuyển dụng có phù hợp với khối lượng công việc 

thực tế không? Xem xét các tiêu chuẩn dùng để loại bỏ những người xin việc 

đã hợp lý chưa, đã bao quát hết các trường hợp phải loại bỏ chưa? Các thông 

tin thu thập được, đã đảm bảo đủ mức tin cậy cho việc xét tuyển chưa? Cuối 

cùng là đánh giá chi phí tài chính cho quá trình tuyển dụng. Chi phí tuyển 

dụng thực tế có vượt quá nhiều so với chi phí dự tính trong kế hoạch tuyển 

dụng hay không? 

Trong quá trình tuyển dụng, có bốn khả năng có thể xảy ra cho mỗi ứng 

viên quyết định tuyển dụng chính xác:  
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- Tuyển ứng viên có khả năng thực hiện tốt công việc và loại bỏ những 

ứng viên không có khả năng thực hiện công việc.  

- Đánh giá ứng viên chưa khách quan và đạt được khả năng thực tế.  

- Đánh giá nhân viên quá cao, thu nhận vào trong tổ chức, doanh 

nghiệp những nhân viên không phù hợp, thực hiện công việc ở mức yếu kém.  

Khi đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng cần chú ý đến các yếu tố:  

 - Chi phí cho các hoạt động tuyển dụng. Chi phí này bao gồm tất cả các 

khoản liên quan đến tuyển dụng như chi phí thuế dịch vụ tuyển, quảng cáo, v.v… 

- Số lượng và chất lượng các hồ sơ xin tuyển. 

- Hệ số giữa số nhân viên mới tuyển và số đo được đề nghị tuyển. 

- Số lượng ứng viên chấp nhận và số lượng ứng viên từ chối chấp nhận 

công việc ở một mức lương nhất định. 

- Kết quả thực hiện công việc của các nhân viên mới được tuyển. 

- Số lượng nhân viên mới bỏ việc hoặc xin chuyển công tác 

  Việc đánh giá này không chỉ cho thấy hiệu quả hay chất lượng của 

công tác tuyển dụng mà còn chỉ ra rằng tổ chức bố trí đúng người đúng việc 

hay không. Nếu kết quả thực hiện công việc là cao thì chứng tỏ hiệu quả 

tuyển dụng là cao và ngược lại. Để đánh giá được kết quả thực hiện công 

việc, tổ chức phải lập các bản đánh giá thực hiện công việc và tiến hành đánh 

giá. Tuy nhiên, việc đánh giá không thể thực hiện được ngay và thường xuyên 

nên chỉ tiêu này thường chỉ sử dụng để đánh giá hiệu quả tuyển dụng trong 

một thời kỳ hay giai đoạn phát triển nào đó của tổ chức. 

1.3. Tiêu chí công tác tuyển dụng công chức 

1.3.1. Đánh giá về số lượng  

Đánh giá về số lượng thể hiện qua số lượng ứng viên tham gia tuyển 

dụng và số lượng công chức được tuyển dụng. Việc đánh giá thông qua so 

sánh giữa nhu cầu tuyển dụng hoặc kế hoạch tuyển dụng so với số lượng thực 

tế. Về số lượng ứng viên tham gia, theo quy định hiện hành, để đảm bảo tính 

cạnh tranh và đảm bảo chất lượng tuyển dụng, mỗi vị trí tuyển dụng cần có tối 
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thiểu ba ứng viên tham dự. Như vậy, tổng số ứng viên tham gia tuyển dụng 

phải lớn gấp ba lần số chỉ tiêu dự kiến tuyển dụng và đối với mỗi ngạch, mỗi 

vị trí hay mỗi đơn vị đều phải có số ứng viên tham gia lớn gấp hơn 3 lần chỉ 

tiêu tuyển dụng. Nếu không đạt được ba lần thì về mặt số lượng chưa được 

đạt được mức tối ưu. Thông thường, số lượng ứng viên đăng ký tuyển dụng 

càng cao thì khả năng tuyển dụng đủ số lương và chất lượng đã đề ra càng 

lớn. Nhưng nếu số lượng ứng viên tham gia tuyển dụng quá lớn thì chi phí về 

mặt tài chính và mặt thời gian sẽ lớn. 

Số lượng công chức được tuyển dụng được cố định theo kế hoạch đã 

được duyệt, do vậy số thí sinh thi đỗ vào công chức chỉ có thể bằng chỉ tiêu 

tuyển dụng hoặc thấp hơn. Tổng số công chức được tuyển dụng đúng bàng 

chỉ tiêu tuyển dụng là tối ưu về mặt số lượng. Việc đánh giá được phân tích 

trên số lượng công chức được tuyển dụng. Số lượng công chức tuyển dụng 

được càng gần chỉ tiêu tuyển dụng theo kế hoạch thì hiệu quả về mặt số 

lượng càng cao. 

1.3.2. Đánh giá về chất lượng công chức được tuyển dụng 

Thông qua mức độ đáp ứng công việc của công chức được tuyển dụng. 

Đối chiếu với bản mô tả công việc và thực tế đáp ứng yêu cầu công việc được 

giao, các công chức được tuyển dụng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí đã được đề 

ra trước khi tuyển dụng. Mức độ đáp ứng công việc của công chức thuế mới 

được tuyển dụng được xác định thông qua ý kiến đánh giá của những nhà 

quản lý. Các nhà quản lý được hỏi ý kiến là các nhà quản lý trực tiếp công 

chức mới tuyển dụng. Số lượng công chức mới tuyển dụng được xem xét 

đánh giá chiếm khoảng 5-7% số công chức được tuyển dụng. 

Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu của công việc trên cả ba mặt kiến thức, kỹ 

năng, thái độ nghề nghiệp. Công chức được tuyển dụng đáp ứng công việc ở 

các mức độ khác nhau như sau: 

Mức độ đáp ứng rất kém: Công chức được tuyển dụng hoàn toàn không 

đáp ứng được yêu cầu của công việc; 
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Mức độ đáp ứng kém: Công chức được tuyển dụng chỉ đáp ứng được 

một phần công việc; 

Mức độ đáp ứng được: Công chức được tuyển dụng hầu như đáp ứng 

được đòi hỏi, yêu cầu của công việc; 

Mức độ đáp ứng tốt: Công chức được tuyển dụng hoàn thành tốt các 

yêu cầu của công việc; 

Mức độ đáp ứng rất tốt: Công chức được tuyển dụng không những 

hoàn thành tốt công việc mà còn có khả năng sáng tạo, có các kỹ năng mềm 

cần thiết để hoàn thành xuất sắc các yêu cầu công việc; 

- Về kiến thức các vị trí trong ngành thuế đều yêu cầu công chức phải 

có kiến thức lý luận cơ bản và chuyên sâu về thuế như: nguyên lý và vận dụng 

các sắc thuế trong hoạt động kinh tế xã hội trong nước và quốc tế; nguyên lý 

và vận dụng các nguyên tắc kế toán doanh nghiệp; Nắm được kiến thức cơ 

bản về kinh tế, tài chính và pháp luật có liên quan... 

Để đánh giá kiến thức của công chức được tuyển dụng, tác giả luận văn 

đưa ra bảng hỏi đối với cán bộ quản lý. Bảng hỏi gồm ba tiêu chuẩn: Kiến 

thức về thuế, kiến thức về kế toán doanh nghiệp và kiến thức cơ bản về kinh 

tế, tài chính và pháp luật có liên quan... Ngoài ra đánh giá còn kiến thức về 

ngoại ngữ, tin học là các công cụ cần thiết để hoàn thành công việc. 

- Về kỹ năng, mỗi vị trí yêu cầu phải có những kỹ năng riêng, nhưng 

hầu hết các vị trí đều công chức được tuyển dụng phải có một số kỹ năng cơ 

bản. Để đánh giá kỹ năng của công chức được tuyển dụng, tác giả luận văn 

đưa ra bảng hỏi đối với cán bộ quản lý. Bảng hỏi gồm các tiêu chí: Khả năng 

giải quyết công việc tình huống thực tế; Khả năng tự triển khai được yêu cầu 

công việc từ cấp trên; Khả năng thực hành chuyên môn nghiệp vụ, Khả năng 

tự học, tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; Khả năng tìm kiếm và sử 

dụng thông tin; Khả năng tự kiểm tra và đánh giá công việc của mình; Khả 

năng chịu áp lực trong công việc. 
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- Để đánh giá mức độ đáp ứng về thái độ nghề nghiệp của công chức 

được tuyển dụng đối với yêu cầu của công việc, dựa trên 03 tiêu chí: Nhiệt 

tình trong công việc; Quan hệ đồng nghiệp; Tuân thủ kỷ luật lao động.  

1.3.3. Đánh giá cơ cấu công chức được tuyển dụng 

Cơ cấu công chức được tuyển dụng được đánh giá trên mức độ phù hợp 

với nhu cầu công việc. Việc đánh cơ cấu thông qua các chỉ số về giới tính và 

trình độ học vấn.  

Về giới tính, thông qua các tỉ lệ công chức giữa nam và nữ trong từng 

ngạch tuyển dụng. Đối với công chức làm công tác quản lý thuế, công việc 

hàng ngày vừa diễn ra tại văn phòng và phải đi kiểm tra thực tế tại địa chỉ của 

người nộp thuế nên yêu cầu số lượng công chức nam và nữ là tương đương 

nhau. Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, đây là lĩnh vực kỹ thuật, công 

chức thường phải đi triển khai các dự án trên mọi địa bàn nên cần nhiều công 

chức nam. Qua thực tế cho thấy các phòng tin học cần khoảng 70% là công 

chức nam, còn lại 30% là công chức nữ. Nhưng đối với lĩnh vực hành chính - 

văn thư, do đặc thù công việc nên cần tuyển dụng chủ yếu là công chức nữ. 

Về trình độ học vấn, mỗi vị trí việc làm đều yêu cầu trình độ học vấn 

cụ thể. Nói chung tuyển dụng được nhân lực có trình độ càng cao càng tốt 

nhưng đối với một số vị trí yêu cầu trình độ trung cấp nhưng nếu tuyển dụng 

người có trình độ đại học thì không phù hợp. Thứ nhất, nhiều người có trình 

độ không nhiệt tình khi làm các công việc yêu cầu trình độ thấp hơn. Thứ hai, 

đơn vị sử dụng phải chi trả mức lương cao hơn trong khi yêu cầu công việc 

không cần thiết trình độ cao hơn. 

Đối với công chức ngành thuế, công chức công tác tại các đội thuế 

thuộc liên phường, xã có nhiệm vụ thu đôn đốc thuế của các hộ kinh doanh 

cá thể. Đây là nhiệm vụ đơn giản, không yêu cầu người có học vấn cao nên 

yêu cầu tuyển dụng chỉ cần tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng. Số công 

chức công chức còn lại yêu cầu trình độ tối thiểu là đại học. Căn cứ vào cơ 
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cấu tổ chức cho thấy, tỉ lệ tuyển dụng cần đạt được 80% đạt trình độ đại 

học, 20% đạt trình độ trung cấp, cao đẳng. 

1.3.4. Đánh giá thời gian tổ chức tuyển dụng 

Ngoài ra đánh giá về thời gian tổ chức tuyển dụng có phù hợp với nhu 

cầu về nhân lực cho công việc. Do nguồn nhân lực ngành Thuế có đặc thù là 

tuyển dụng ồ ạt vào các năm sau chiến tranh nên đến thời điểm này số lượng 

công chức nghỉ hưu hàng năm rất lớn, mỗi năm trong giai đoạn này chiếm 

khoảng 8% số công chức. Một số Cục Thuế tỉ lệ này lên đến 12% do vậy đòi 

hỏi phải kịp thời bổ sung nhân lực thay thế. Nếu một năm chỉ tuyển dụng 1 

lần thì đến cuối năm số lượng công chức thiếu hụt lên đến 8-12%, gây rất 

nhiều khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Nếu một năm 

tuyển dụng 2 lần thì số lượng thiếu hụt tối đa chỉ khoảng từ 5-7%. Ngược lại, 

nếu 2 năm tổ chức một lần tuyển dụng, nguồn nhân lực sẽ thiếu hụt từ 16-

24%. Do không thể tuyển dụng trước để dự trữ cho số công chức sắp về hưu 

nên tại mỗi thời điểm số lượng nhân lực thiếu hụt càng thấp càng tốt. 

Đánh giá về mặt thời điểm tuyển dụng. Hàng năm sinh viên tốt nghiệp 

tập  trung vào các tháng 2 và tháng 8. Nếu tổ chức tuyển dụng vào các thời 

điểm này là tốt nhất vì có nhiều cơ hội tuyển dụng được sinh viên tốt nghiệp 

loại giỏi. Nếu tổ chức chậm hơn, nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đã được 

các đơn vị khác tuyển dụng. 

1.3.5. Đánh giá chi phí tuyển dụng 

Đánh giá trên chi phí bình quân 01 công chức chính thức tuyển dụng 

được. Hiện nay, các công ty chuyên tuyển dụng đối với nhân lực phố biến, 

không phải là nhân sự cấp cao, chi phí tuyển dụng là 1,5 tháng lương khởi 

điểm của người được tuyển dụng. Nếu áp dụng vào ngành thuế thì chi phí này 

là 1,5 x 3,5 triệu đồng = 5,25 triệu đồng/người được tuyển dụng. Đánh giá chi 

phí thực tế dựa trên so sánh chi phí thực tế tuyển dụng của ngành Thuế với 

chi phí thuê các công ty chuyên tuyển dụng. Nếu chi phí thực tế thực tế của 

ngành Thuế thấp hơn chi phí của các công ty tuyển dụng thì việc tuyển dụng 
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của ngành thuế đạt được hiệu quả và ngược lại nếu chi phí cao hơn thì chưa 

đạt hiệu quả về mặt kinh tế. 

1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến tuyển dụng công chức 

1.4.1. Nhân tố bên ngoài tổ chức 

1.4.1.1. Tình hình kinh tế và thị trường lao động 

Khi nền kinh tế phát triển hay suy giảm, nó ảnh hưởng đến thị trường 

lao động, qua đó ảnh hưởng đến tuyển dụng công chức. Khi nền kinh tế phát 

triển và ổn định thì thị trường lao động khu vực tư sôi động, thu hút nhân sự 

từ khu vực công. Ngược lại, khi nền kinh tế thiếu ổn định thì thị trường lao 

động khu vực tư sẽ kém, nhân sự khu vực tư sẽ tìm cách vào khu vực công. 

Tình hình kinh tế và thị trường lao động thể hiện qua cung và cầu lao động. 

Khi cung lao động lớn hơn cầu lao động thì việc tuyển dụng của cơ quan, tổ 

chức là thuận lợi và ngược lại. Khi đó, cơ quan tổ chức không chỉ tuyển được 

đủ số lượng công chức theo chỉ tiêu mà cơ hội tuyển được những ứng viên 

tiềm năng là rất lớn. Mặt khác, khi nói đến thị trường lao động không thể 

không nói đến chất lượng lao động cung ứng, nếu chất lượng lao động trên thị 

trường là cao và dồi dào thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng công 

chức. Như vậy, xét về cả quy mô và chất lượng của cung cầu lao động trên thị 

trường lao động đều đồng thời ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến tuyển 

dụng công chức của cơ quan, tổ chức. 

Mặt khác, hiện nay toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu hướng phát 

triển chung. Nó xuất phát không chỉ từ những thay đổi về công nghệ và sự 

giảm xuống liên tục các chi phí truyền thông và vận chuyển, mà còn từ sự 

tương tác giữa các quốc gia phát triển và vai trò tăng lên của các nước đang 

phát triển vào sự gia tăng nền kinh tế toàn cầu. Toàn cầu hóa và hội nhập 

quốc tế đã làm cho các nền kinh tế phát triển nhanh chóng hơn và trở thành 

một thị trường toàn cầu, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau. Toàn cầu hóa và hội 

nhập quốc tế đã tác động đến việc phát triển nguồn nhân lực theo nhiều cách 

khác nhau. So với trước đây, ngày nay các cơ quan, tổ chức cần phải bổ sung 
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nhiều hơn các kỹ năng cho đội ngũ công chức của mình để thích ứng với các 

cơ hội và thách thức do toàn cầu hóa và sự thay đổi công nghệ tạo ra. Bởi vậy, 

hoạt động tuyển dụng cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi xu hướng phát 

triển này. 

1.4.1.2. Quan điểm chỉ đạo của cấp có thẩm quyền 

Đối với công chức trong các cơ quan Nhà nước, do hưởng lương từ 

ngân sách, do vậy việc tuyển dụng công chức phải có ý kiến chỉ đạo của cấp 

có thẩm quyền quản lý công chức. Cơ quan, tổ chức không thể tự mình quyết 

định có được tuyển dụng công chức hay không. Trước khi tuyển dụng, cơ 

quan, tổ chức phải xin ý kiến chủ trương của cấp có thẩm quyền về vấn đề 

này: Có đồng ý cho tuyển dụng hay không, chỉ tiêu là bao nhiêu người, tuyển 

cho những vị trí nào... Trên cơ sở quan điểm chủ trương của cấp có thẩm 

quyền, cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng cụ thể. 

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức có nhu cầu cấp thiết về công chức, 

cơ quan có thẩm quyền có thể thay thế biện pháp tuyển dụng công chức bằng 

biện pháp điều động, luân chuyển, biệt phái để một mặt vẫn đảm bảo yêu cầu 

công việc của cơ quan, tổ chức, mặt khác vẫn đảm bảo số lượng biên chế 

công chức trong toàn hệ thống công vụ không tăng thêm. 

1.4.1.3. Văn hóa - xã hội 

Văn hóa- xã hội của một nước có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động quản 

trị nhân sự cũng như công tác tuyển dụng nhân sự của tổ chức. Nếu yếu tố này 

phát triển nó sẽ giúp phẩm chất và ý thức con người được nâng cao. Vì thế sẽ 

nâng cao chất lượng của các ứng viên tham gia vào quá trình tuyển dụng. 

Điều này sẽ ảnh hưởng tới chính sách và mục tiêu của công tác tuyển dụng 

của tổ chức, chúng phải phù hợp với sự phát triển của xã hội. Ngược lại nếu 

một xã hội đó còn tồn tại những hủ tục và tư duy lạc hậu thì con người dễ bị 

thụ động trước những tình huống bất ngờ và luôn đi sau sự phát triển, tiến bộ 

của loài người, do vậy mà công tác tuyển dụng sẽ gặp nhiều khó khăn và trở 

ngại. Mặt khác ý thức xã hội cũng ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng của tổ 

chức. Đối với những công việc mà xã hội quan tâm, được nhiều người mong 
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muốn thì tổ chức có thể tuyển được những ứng viên giỏi. Ngược lại, khi quan 

niệm của xã hội về một loại công việc nào đó không tốt thì sẽ là một cản trở 

lớn đối với các tổ chức cần tuyển dụng lao động vào công việc đó, khó mà 

tuyển được lao động đáp ứng tốt công việc của tổ chức. 

 1.4.1.4. Hệ thống pháp luật và các chính sách, quy định của nhà nước 

về tuyển dụng 

Các chính sách và pháp luật hiện hành của nhà nước cũng ảnh hưởng 

đến công tác tuyển dụng. Các tổ chức có những phương pháp tuyển dụng 

khác nhau, nhưng áp dụng phương pháp nào thì cũng phải chấp hành các quy 

định của luật lao động. Tổ chức phải chấp hành các quy định về đối tượng 

chính sách, đối tượng ưu tiên của nhà nước trong tuyển dụng. Các quy định 

của Nhà nước về trình độ của những ứng viên dự tuyển. Hoặc tuân thủ quy 

trình tuyển dụng cũng như quyền lợi của các ứng viên trong quá trình tuyển 

dụng… 

Ngoài ra, đối với cán bộ, công chức, viên chức, Nhà nước cũng có 

những quy định riêng đối với tuyển dụng công chức, viên chức, và những quy 

định này cũng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động tuyển dụng của tổ chức. 

1.4.1.5. Trình độ khoa học công nghệ, y tế, giáo dục 

Trình độ khoa học công nghệ hiện đại cũng giúp các nhà tuyển dụng 

tiếp cận được nhiều nguồn ứng viên hơn, từ đó có nhiều lựa chọn các ứng 

viên phù hợp với vị trí công việc trong tổ chức. Bên cạnh đó, bản thân các 

ứng viên cũng có thể tìm cho mình các vị trí ứng tuyển phù hợp với năng lực 

chuyên môn và phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra, sự phát triển của 

khoa học công nghệ cũng giúp quá trình tuyển dụng trở nên đơn giản hơn, 

chính xác hơn, giúp hạn chế tiêu cực trong tuyển dụng, nâng cao chất lượng 

tuyển dụng. 

Trình độ y tế, giáo dục của quốc gia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực 

và trí lực cũng như tâm lực của các ứng viên, quyết định đến chất lượng ứng 

viên của tuyển dụng. Chính vì thế, để nâng cao chất lượng tuyển dụng cần 

phải nâng cao trình độ y tế, giáo dục quốc gia. 
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1.4.2. Nhân tố bên trong tổ chức 

1.4.2.1. Nhu cầu về nhân sự 

Nhu cầu về nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc của cơ quan, tổ chức, 

nhu cầu này xuất phát từ nguyên tắc “vì việc tìm người”. Trên cơ sở nhu cầu 

về công chức, cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch về nhân sự, kế hoạch này 

cần làm rõ: Cần bao nhiêu công chức, cân công chức cho vị trí nào, khi nào 

cần, yêu cầu đối với ứng viên là gì... Trả lời các câu hỏi này có liên quan chặt 

chẽ với các kế hoạch nhân sự và kế hoạch hoạt động của cơ quan, tổ chức. 

Hay nói cách khác, kế hoạch hoá nhân sự là cơ sở của tuyển dụng, ảnh hưởng 

trước hết tới quy mô của tuyển dụng. 

Mục tiêu của tuyển dụng là chiêu mộ được công chức có kiến thức, kỹ 

năng, năng lực và động cơ phù hợp với các yêu cầu của công việc và các mục 

tiêu dài hạn của cơ quan, tổ chức. Để đạt được kết quả tốt nhất, cơ quan, tổ 

chức không những phải xem xét yêu cầu của vị trí cần tuyển mà còn phải xác 

định nhu cầu tương lai, không chỉ đánh giá năng lực hiện tại của ứng viên mà 

phải quan tâm đến cả những tiềm năng của họ. Để làm được điều này, cơ 

quan, tổ chức cần phải có chính sách tuyển dụng rõ ràng với quy trình tuyển 

dụng hợp lý. 

1.4.2.2. Công tác chuẩn bị tuyển dụng 

Công tác chuẩn bị cho tuyển dụng có vai trò rất lớn đối với tuyển dụng, 

nó được thể hiện ngay từ khâu lập kế hoạch tuyển dụng, từ việc phân tích 

công việc để đưa ra được các yêu cầu đối với ứng viên và sự đầu tư cho tuyển 

dụng bao gồm cả đầu tư về tài chính, nhân lực, thời gian, cơ sở vật chất và sự 

quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Một khi tất cả các yếu tố này đều được 

thực hiện tốt và đồng đều thì hiệu quả hay chất lượng của công tác tuyển dụng 

sẽ rất cao. Hay chi phí tuyển dụng bao gồm chi phí tài chính và thời gian, nếu 

chi phí dành cho tuyển dụng là hợp lý thì sẽ đảm bảo cho việc đầu tư lớn và 

có hiệu quả trong công tác thu hút những ứng viên tài năng còn nếu chi phí 

dành cho tuyển dụng không đảm bảo mức thực thi chiến lược tuyển dụng tối 
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ưu thì hiệu quả công tác tuyển dụng sẽ kém hơn, vì không có điều kiện sử 

dụng và khai thác các kênh tuyển dụng có tiềm năng.  

Bên cạnh đó, việc đầu tư cho cán bộ tuyển dụng cả về chi phí trong quá 

trình tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ là rất quan trọng, ảnh hưởng lớn 

đến công tác tuyển dụng. Bởi suy cho cùng thì kết quả tuyển dụng phụ thuộc 

chủ yếu vào trình độ của cán bộ tuyển dụng. Chính vì vậy đòi hỏi cán bộ 

tuyển dụng phải giỏi, nhiều kinh nghiệm, công tý phân minh, lên kế hoạch và 

chuẩn bị kỹ lýỡng cho từng býớc tuyển dụng. 

1.4.2.3. Đặc thù nghề nghiệp và môi trường làm việc 

Công chức là chỉ những người làm việc trong cơ quan Nhà nước, tổ 

chức chính trị, chính trị - xã hội. Tuy nhiên lĩnh vực hoạt động của các cơ 

quan này là rất rộng, bao gồm tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi 

lĩnh vực có đặc thù nghề nghiệp khác nhau, chế độ, chính sách sẽ khác nhau 

và môi trường làm việc khác nhau. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc ứng viên 

tập trung ứng tuyển vào các cơ quan, lĩnh vực khác nhau. Những cơ quan, 

lĩnh vực có nhiều quyền lợi rõ ràng sẽ có nhiều người muốn tham gia, ngược 

lại cơ quan, lĩnh vực nào có ít quyền lợi hoặc khó khăn, nguy hiểm thì ít có 

ứng viên muốn tham gia. 

Bên cạnh đó, môi trường làm việc tốt là một trong những yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của công chức cũng như quyết định đến chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức. Thực tế cho thấy không ít cơ 

quan, tổ chức có môi trường làm việc không tốt dẫn đến những hậu quả có thể 

nhìn thấy được như: chất lượng, hiệu quả làm việc kém; mất đoàn kết; thậm chí 

công chức có trình độ, năng lực xin thôi việc hoặc chuyển công tác… Điều này 

cũng sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút ứng viên tham gia tuyển dụng. 

1.4.2.4. Chính sách đãi ngộ nhân sự của tổ chức  

Chính sách đãi ngộ bao gồm từ lương, các khoản phúc lợi đến các cơ 

hội phát triển nghề nghiệp, chế độ làm việc theo thời gian linh hoạt… Những 
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lợi ích về tài chính cũng như phi tài chính nay không còn là mối quan tâm 

hàng đầu của người công chức nữa, họ có xu hướng đầu quân cho những cơ 

quan, công ty sẵn sàng cung cấp cho họ những gói phúc lợi đáp ứng các nhu 

cầu cá nhân một cách toàn diện hơn, đồng thời luôn đánh giá đúng thành tích 

làm việc của họ. 

Do đó để thu hút được người tài cho tổ chức, cần phải tiếp tục xây dựng 

các chính sách động viên khác như khen thưởng những người đạt thành tích 

xuất sắc, cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế toàn diện, chế độ nghỉ 

dưỡng bổ sung, xây dựng môi trường văn hóa tổ chức lành mạnh… nhằm 

giúp người công chức cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. 

Hiện nay thế giới đang có xu hướng quản lý công chức theo vị trí làm 

việc, khi đó lương sẽ trả cho công chức theo công việc, chứ không theo thời 

gian làm việc hoặc thâm niên công tác hay chức vụ. Xu hướng này giúp các tổ 

chức quản lý tốt hơn các khoản phúc lợi không tính thành tiền và xác định rõ 

gói thu nhập của từng người hằng tháng nhưng vẫn đảm bảo sự công bằng và 

ổn định trong tổ chức. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi áp dụng chính 

sách đãi ngộ theo hiệu quả làm việc là không nên chỉ nhấn mạnh yếu tố 

lương, có nghĩa là không nhất thiết phải tăng tiền lương, tiền thưởng mỗi khi 

nhân viên đạt kết quả cao. 

Tiền bạc chỉ tạo ra một tác động rất thấp đối với việc cải thiện thành 

tích và hiệu quả làm việc của người công chức. Thay vào đó, một cơ chế đãi 

ngộ theo hiệu quả làm việc cần phải tính đến những phần thưởng có giá trị 

tinh thần hay tạo điều kiện để người công chức có những trải nghiệm sống 

mới, từ đó họ sẽ tích cực điều chỉnh hành vi, lối sống và hỗ trợ đồng nghiệp 

nhiều hơn, kết quả cuối cùng là nâng cao được hiệu quả công việc chung. Cho 

dù thưởng bằng tiền hay không bằng tiền thì điều quan trọng là cơ quan phải 

xác định rõ mục đích của việc khen thưởng. 
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1.5. Kinh nghiệm tuyển dụng của một số Bộ và bài học rút ra cho 

Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

1.5.1. Một số kinh nghiệm về tuyển dụng công chức  

1.5.1.1. Kinh nghiệm tuyển dụng của Bộ Giáo dục Việt Nam 

- Hàng năm, để tuyển dụng công chức, Bộ Giáo dục Việt Nam đều lên 

các kế hoạch chi tiết về nhu cầu tuyển dụng, các vị trí cần tuyển dụng, trình 

độ của các ứng viên cũng như các yêu cầu khác.  

+ Bộ sẽ gửi công văn về các sở giáo dục để các sở rà soát nhu cầu của 

mình, sau đó sẽ gửi nhu cầu nhân sự lên Bộ để Bộ có các kế hoạch tuyển dụng 

cho phù hợp. 

+ Sau khi đã có nhu cầu tuyển dụng, Bộ tiến hành lập các kế hoạch về 

tuyển dụng khác như nhân sự phục vụ tuyển dụng, các nguồn tuyển dụng, các 

h nh thức tuyển dụng và các công việc khác có liên quan đến tuyển dụng 

- Bộ tiến hành thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng như báo, internet và thông báo được dán tại cơ quan. Nội dung thông 

báo bao gồm:  

+ Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng 

+ Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

Điều kiện, tiêu chuẩn chung: 

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: 

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

Đủ 18 tuổi trở lên; 

Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; 

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp. Trường hợp văn bằng, bảng điểm do 

cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải nộp kèm theo bản dịch và được công 

nhận theo quy định; 

Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 (đối với vị trí 

ngạch công chức chuyên viên) hoặc bậc 1 (đối với vị trí ngạch công chức cán sự 
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hoặc nhân viên, văn thư) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy 

định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng A trở lên được cấp 

trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 

21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có 

hiệu lực (ngày 10/8/2016) hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng. 

Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể: Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung các 

điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể khác quy định tại Phụ lục kèm theo. 

Những người không được đăng ký dự tuyển  

Không cư trú tại Việt Nam; 

Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp 

hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án 

tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ 

sở giáo dục. 

Ưu tiên trong tuyển dụng công chức  

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết 

hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết hạn nhận hồ sơ 

dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định. 

+ Hình thức và nội dung thi tuyển 
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Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau: 

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy: Nội dung gồm 3 phần 

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy 

của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà 

nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của 

công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút. 

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút. (Đối 

với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không 

phải thi ngoại ngữ tại vòng 1). 

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian 

thi 30 phút. (Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người 

dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1). 

Kết quả vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần 

thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự 

tuyển được thi tiếp vòng 2. 

 Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: 

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; 

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp 

đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; 

Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là 

người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có 

thẩm quyền công nhận. 

  Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt 

nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin 

trở lên. 

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành  

 Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của 

người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
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 Hình thức thi: Thi phỏng vấn 

 Thang điểm: 100 điểm 

 Thời gian thi: 30 phút 

 + Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí 

dự tuyển:  

+ Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:  

Như vậy có thể thấy, quy trình tuyển dụng của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Việt Nam rất rõ ràng, bài bản. Điều này đã giúp cho tuyển dụng được thuận 

lợi và mang lại những kết quả chính xác, theo đúng nhu cầu đặt ra. 

1.5.1.2. Kinh nghiệm tuyển dụng công chức của Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội Lào 

Mô hình tuyển dụng của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lào là 

đặt mục tiêu rõ ràng là tìm được người phù hợp nhất cho một công việc, được 

thực hiện trên cơ sở xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cho một vị trí việc làm đáp 

ứng được yêu cầu thực hiện công việc. Nhân sự được tuyển dụng là linh hoạt 

và tùy biến hơn và luôn gắn với vị trí công việc hiện có của tổ chức. Các tiêu 

chuẩn công việc được xác lập trên thực tế của công việc bằng quá trình quan 

sát nghiên cứu chọn mẫu để tìm ra các tiêu chuẩn đó và quá trình tuyển dụng 

công chức viên chức cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lào chỉ thực 

hiện khi có cơ sở là đã xây dựng được một hệ thống các tiêu chuẩn, yêu cầu 

của tất cả các vị trí cần tuyển dụng. Trong việc tuyển dụng, điều quan tâm 

quan trọng nhất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lào là việc chọn 

được người phù hợp nhất cho mỗi vị trí công việc mà không quan tâm đến 

việc người đó được tuyển thông qua nguồn nội bộ hay bên ngoài, không phân 

biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài 

công lập. 

Kinh nghiệm của ban tuyển dụng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 

Lào là trước tiên phải có các danh mục vị trí việc làm và các tiêu chuẩn tiêu 

chí được xác lập theo yêu cầu nhất định và được tổ chức theo từng tính chất 
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công việc các yêu cầu này được thông qua việc phân tích công việc chính là 

thực hiện các nội dung nghiên cứu kỹ đặc điểm của công việc xác định điều 

kiện tiến hành, nhiệm vụ trách nhiệm phải thực thi để xác định phẩm chất, kỹ 

năng, trình độ phù hợp cho mỗi vị trí. 

Mô hình tuyển dụng tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lào có 

đặc tính công khai, dân chủ cao, từ đó tạo ra được tính cạnh tranh công bằng 

cho tất cả các ứng viên nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn định trước của tổ 

chức. Mô hình tuyển dụng của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lào xác 

lập quy trình sử dụng nhân sự theo kết quả công việc như trả lương theo hiệu 

quả công việc, đãi ngộ theo khả năng cống hiến cho tổ chức, đề bạt theo năng 

lực thực hiện công việc, từ đó tạo động lực làm việc cho nhân sự cho tổ chức. 

Nhờ đó sẽ tuyển được nhân sự có đủ tài năng và những người có năng lực đặc 

biệt cho mỗi vị trí công việc. 

1.5.2. Bài học rút ra cho Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm tuyển dụng của một số quốc gia phát triển 

trên thế giới với hai hệ thống mô hình chức nghiệp và mô hình việc làm, có 

thể rút ra một số bài học kinh nghiệm tham khảo trong việc tuyển dụng công 

chức như sau: 

Thứ nhất, về tiêu chí tuyển dụng. Đối với một số nước trên thế giới 

thực hiện theo một trong 2 hệ thống công vụ phổ biến là hệ thống chức nghiệp 

và hệ thống việc làm. Tuy nhiên, yếu tố mấu chốt quyết định có tuyển chọn 

được người có năng lực cho Nhà nước hay không là các “tiêu chuẩn” và sự 

“cam kết”. Trong đó, tiêu chuẩn tuyển dụng dựa trên các yếu tố như: Trình độ 

học vấn, kinh nghiệm, tuổi tác, sức khỏe, tài năng và các chính sách ưu tiên... 

Thông qua các tiêu chuẩn công việc được xác định tại bản mô tả công việc, 

hợp đồng thực thi, cam kết thực thi, thỏa thuận công việc... Công chức cam 

kết với Nhà nước thực hiện công việc theo tiêu chuẩn đề ra. Đây là căn cứ 

quan trọng nhất để đảm bảo rằng họ phải có trách nhiệm với những gì đã cam 

kết theo tiêu chuẩn của tổ chức để được trả lương. Tuy nhiên, số lượng vị trí 
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việc làm trong bộ máy Nhà nước rất lớn nên việc phân nhóm các vị trí việc 

làm là điều không hề dễ dàng. 

Thứ hai, cách thức, hình thức tuyển dụng. Một số nước trên thế giới 

đang thực hiện theo các hình thức như: Thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận 

không qua thi tuyển. Về cách thức thi tuyển, chủ yếu là thi viết, còn các cách 

thức thi vấn đáp (phỏng vấn) và thi trắc nghiệm thì phổ biến ở các quốc gia 

trên thế giới, đây là hình thức thi cần được nghiên cứu và áp dụng ở Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào, bởi đối với các hình thức thi này có ưu điểm lớn là có 

thể kiểm tra chính xác hơn về kiến thức, độ nhạy bén về khả năng của thí sinh 

trước những vấn đề được hỏi. Hình thức thi, thao tác thực tế cũng nên được 

áp dụng đối với thi tuyển công chức đảm nhận vị trí công việc mang tính 

chuyên ngành có kỹ thuật cao. 

Thứ ba, về công tác chuẩn bị. Hội đồng tuyển dụng phải căn cứ vào các 

văn bản quy phạm pháp luật về công tác tuyển dụng công chức. Từ đó, xây 

dựng kế hoạch tuyển dụng công chức hằng năm theo số lượng chỉ tiêu biên 

chế được giao sao cho phù hợp, tránh tình trạng tồn đọng hợp đồng lao động 

chưa được tuyển dụng. Thực hiện đúng các nguyên tắc trong tuyển dụng: Là 

công khai, minh bạch, công bằng, cạnh tranh... nhằm thực sự tuyển chọn được 

“người tài” vào làm việc tại các cơ quan nhà nước. 

Thứ tư, về Hội đồng giám khảo. Hội đồng giáo khảo thường là các 

thành viên của cơ quan quản lý công chức, cơ quan tuyển dụng công chức. 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tham khảo, cần xây dựng Hội đồng giám 

khảo độc lập với cơ quan hành chính để xem xét khả năng của các ứngviên và 

xếp hạng ứng viên theo thứ tự xứng đáng. Sự xứng đáng của ứng viên có thể 

được đánh giá hoặc qua văn bằng, chứng chỉ và từ quá khứ nghề nghiệp (kinh 

nghiệm trước đây trong khu vực công hoặc tư) hoặc từ các kỳ thi viết, nói và 

có tính chất nghề nghiệp. 
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Tiểu kết chƣơng 1 

Trong chương 1 của đề tài đã đưa ra được những lý luận cơ bản về công 

chức, tuyển dụng công chức, đồng thời cũng đã đưa ra quy trình tuyển dụng 

công chức, phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng công chức 

(nhân tố bên trong tổ chức và nhân tố bên ngoài tổ chức), đặc biệt từ những 

thực tiễn kinh nghiệm tuyển dụng công chức ở nước Mỹ, Trung Quốc, Thái 

Lan. Để từ đó rút ra bài học tuyển dụng công chức cho Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào. Ở chương 1 đề tài đã nêu lên được nội dung trọng tâm nhất đó 

là nội dung quy trình tuyển dụng công chức trong tổ chức gồm những nội dung 

chuẩn bị kế hoạch tuyển dụng; thông báo tuyển dụng; tiếp nhận hồ sơ và sàng 

lọc hồ sơ; tổ chức tuyển dụng; niêm yết, công bố và phúc khảo kết quả tuyển 

dụng; bổ nhiệm ngạch công chức, đây là cơ sở để phân tích trong chương 2 về 

thực trạng tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. 
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Chƣơng 2 

 THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC  

TẠI BỘ GIÁO DỤC VÀ THỂ THAO LÀO 

2.1. Tổng quan về Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Sau khi đất nước giải phóng, điều kiện giáo dục cơ bản còn nhiều hạn 

chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội lúc bấy giờ. Mặc dù các trường 

tiểu học (ba năm tiểu học và ba năm trung học phổ thông) đã mở rộng đến 

khắp các tỉnh, nhưng nhiều khu vườn nằm ở cấp xã và trong các ngôi chùa, 

nơi hầu hết giáo viên tốt nghiệp từ các trường đào tạo giáo viên ở Viêng Chăn 

và Pakse. Năm 1975, cả nước chỉ có một trường trung học hoàn chỉnh là 

Trường cấp 2 Pavee Viêng Chăn / Đại học Viêng Chăn với 13 năm học (6 năm 

tiểu học, 4 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông). Ba tỉnh còn lại 

(Luang Prabang, Savannakhet và Pakse) chỉ có 12 trường trung học cơ sở. Phải 

thi Tú tài 1 (viết tắt từ Baccalaureat / Bac) rồi tiếp tục học tại Đại học Viêng 

Chăn thêm một năm trước khi lấy bằng Tú tài 2 hoặc Tú tài / Tú tài cấp 3. 

 Nhìn chung, chương trình học của hệ thống giáo dục, dù là tiểu học 

hay trung học trong thời kỳ trước giải phóng, đều được coi là quan trọng và 

nghiêm ngặt nhất. Ở bậc tiểu học, giáo viên được hướng dẫn chi tiết nhất bằng 

cách hướng dẫn giáo viên thực hiện theo cùng một hệ thống khi học cùng lớp 

trên cả nước. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình giảng dạy đều theo khung 

chương trình tiếng Pháp quy định, khác xa với nhu cầu thực tế, nhất là ở cấp 

THCS, nơi giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Học tiếng Pháp bắt đầu từ 

lớp 3 để có thể nói khi vào cấp hai, sau đó trải qua những sửa đổi nhỏ (theo 

Chương trình Cải cách Giáo dục năm 1962) để giáo dục thêm cho thanh niên 

Lào về đất nước của họ, thông qua ngôn ngữ, địa lý, khoa học, lịch sử và khoa 

học Lào. Năm 1966, Viêng Chăn bắt đầu cung cấp các khóa học tiếng Lào ở 

cấp trung học (Trường hỗn hợp Fa Ngum), nhưng số lượng giáo viên hạn chế. 
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 Các giáo viên giảng dạy tại Đại học Viêng Chăn cho đến đầu những 

năm 1970 hầu hết là người Pháp, chiếm 80% tổng số giáo viên. Các giáo viên 

Lào duy nhất là giáo viên dạy tiếng Lào, giáo viên may, giáo viên mỹ thuật và 

giáo viên toán dạy tiếng Pháp ở trường trung học cơ sở. Có một trường đào 

tạo giáo viên / trường cao đẳng giáo viên (Dongdok) có chương trình giảng 

dạy bằng tiếng Pháp để đào tạo giáo viên Lào dạy ở các trường tiểu học và 

trung học cơ sở. Trường đại học đầu tiên của Lào là Đại học Y khoa được 

thành lập năm 1958. Trường được giảng dạy bằng tiếng Pháp cho đến cuối 

những năm 1970, các môn học khác phải học ở nước ngoài. 

 Sau khi thành lập nước CHDCND Lào, chủ trương chính của Đảng và 

nhà nước ta lúc bấy giờ là khẩn trương xây dựng nguồn nhân lực để có trình 

độ giáo dục chất lượng cao hơn, trong đó chú trọng mở rộng giáo dục theo 

chủ trương quan trọng hàng đầu là “đặt giáo dục lên hàng đầu” để mọi trẻ em 

Lào đều được tiếp cận giáo dục đại học bình đẳng và có cơ hội bình đẳng. Vì 

vậy, điểm đầu tiên, quan trọng và cấp thiết là phải chuyển sang sử dụng tiếng 

Lào làm ngôn ngữ truyền tải tri thức trong cả nước, giúp mọi trẻ em, mọi 

người, không phân biệt giới tính, tuổi tác, dân tộc, tôn giáo và tình trạng kinh 

tế gia đình đều có thể tiếp cận được. Ngoài việc sử dụng tiếng Lào trong 

giảng dạy và học tập giúp người học hiểu rõ và nhanh chóng, điều đó còn thúc 

đẩy họ yêu thích tiếng dân tộc, học hỏi và tiếp thu những truyền thống tốt đẹp 

của địa phương và dân tộc. 

 Vì vậy, năm 1976, trong Cục Nghiên cứu Cải huấn (nay là Viện 

Nghiên cứu Khoa học Giáo dục) thuộc Bộ Giáo dục, Thể thao và Giáo dục đã 

thành lập một ủy ban biên soạn sách giáo khoa và giảng dạy bằng tiếng Lào ở 

mọi môn học, mọi bậc học như mẫu giáo, giáo dục công lập, giáo dục phổ 

thông và giáo dục phổ thông. Hơn 100 cán bộ, giáo viên đã biên soạn bộ sách 

giáo khoa đầu tiên cho tất cả các môn học bằng tiếng Lào và hoàn thành sách 

giáo khoa cho giáo dục phổ thông, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở tất 

cả các môn học chỉ trong hơn hai năm (1976 - 1979) với sự giúp đỡ của Liên 
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Xô cũ. Riêng bậc trung học phổ thông lúc bấy giờ do số lượng người viết ít, 

học sinh ít nên họ ném rầm rộ hoặc xuất bản tại nhà in của Bộ Giáo dục, đã 

hoàn thành bậc trung học phổ thông đầu tiên tất cả các môn bằng tiếng Lào 

vào năm 1980-1981. Tại Trường Sư phạm Viêng Chăn (sau chuyển thành 

Trường Đại học Sư phạm Viêng Chăn, nay là Trường Đại học Quốc gia Lào) 

và Trường Đại học Y khoa, đã có sự chuyển hướng từ dạy bằng tiếng Pháp 

sang dạy bằng tiếng Lào. 

2.1.2. Một số đặc điểm của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào ảnh hưởng 

đến tuyển dụng công chức 

2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Thể thao 

Bộ Giáo dục và Thể thao Lào là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

Trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án 

pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị 

định của Chính phủ theo chương trình xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ 

đã được phê duyệt và các nghị quyết, dự án, đề án theo sự phân công của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực 

xã hội để phát triển giáo dục và thể thao. 

Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các dự án, công trình quan 

trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình 

mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình hành động quốc gia 

và các văn bản khác về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ hoặc theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Ban hành thông tư và các văn bản khác về lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

nhà nước của Bộ. 
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Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương 

trình quốc gia, chương trình hành động quốc gia, các dự án, công trình quan 

trọng quốc gia sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về giáo dục và thể thao. 

 Về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu: 

- Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu được phép sử 

dụng; hướng dẫn việc lựa chọn tài liệu trong các cơ sở giáo dục mầm non; 

- Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng 

và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; ban 

hành tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và phê duyệt sách giáo khoa được phép 

sử dụng trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách 

giáo khoa; hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

- Quy định việc tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử 

dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp sư phạm, cao 

đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; tổ chức biên soạn giáo trình các môn lý 

luận chính trị, quốc phòng và an ninh để làm tài liệu sử dụng thống nhất trong 

giảng dạy, học tập trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ; 

 Về quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ: 

- Chủ trì xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ký hiệp định về tương 

đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng với các nước, tổ chức 

quốc tế; 

- Ban hành quy chế thi, tuyển sinh; quy định về kiểm tra và đánh giá 

người học; 

- Quy định về mẫu văn bằng, chứng chỉ; việc in và quản lý, cấp phát, 

thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; 
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- Quy định việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 

cho người Lào; quy định văn bằng công nhận trình độ kỹ năng thực hành, ứng 

dụng cho người được đào tạo chuyên sâu sau khi tốt nghiệp đại học ở một số 

ngành chuyên môn đặc thù. 

 Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: 

- Quy định chế độ làm việc của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; 

danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong 

các cơ sở giáo dục; 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi, xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; 

- Quản lý, hướng dẫn thực hiện các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, 

đãi ngộ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; theo dõi, giám sát tình 

hình thực hiện tuyển dụng, sử dụng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại 

các bộ, ngành và địa phương. 

 Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trường học: 

- Xây dựng công bố theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị trường học và 

vệ sinh học đường; 

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

 Quản lý tài chính, tài sản và đầu tư công: 

- Lập dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà 

nước 3 năm của Bộ; quản lý tài sản các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo 

quy định của pháp luật; 

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức chi ngân sách thuộc lĩnh vực giáo dục và thể thao; cơ chế thu, sử dụng 

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và thể thao đối với các loại hình trường 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; 
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- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện ngân sách thuộc lĩnh vực giáo 

dục và thể thao tại các bộ, ngành và địa phương; 

- Ban hành, hướng dẫn việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức 

kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục và thể thao; 

 Quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo: 

- Ban hành điều lệ, quy chế trường mầm non, trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp 

học, cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; 

- Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới 

các cơ sở giáo dục đại học và mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên; 

- Xây dựng trình Chính phủ quy định điều kiện và thủ tục thành lập 

hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách giải thể các cơ sở giáo dục, 

đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của đại học quốc gia. Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và các cơ sở giáo 

dục đại học thành viên. 

 Về hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường: 

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phát triển 

khoa học và công nghệ, giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo 

dục, đào tạo; 

- Phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án, dự án phát triển khoa học và 

công nghệ, giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ. 

 Về dịch vụ sự nghiệp công: 

- Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ 

chế giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công trong 

lĩnh vực giáo dục; 

- Hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật và hỗ trợ các tổ chức thực 

hiện các hoạt động sự nghiệp dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ. 
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 Về công tác thống kê, xây dựng dữ liệu ngành: 

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thống kê; thu thập, tổng hợp, 

phân tích, quản lý và lưu trữ thông tin thống kê; xây dựng, ban hành hệ thống 

chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. 

 Về công nghệ thông tin: 

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục; 

- Phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án, dự án về tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục. 

 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

người lao động; thực hiện chính sách tiền lương và các chế độ, chính sách 

khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ theo quy định của pháp luật. 

 Thanh tra; kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý vi phạm theo quy định 

của pháp luật. 

 Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Giáo dục và Thể thao 

 Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Thể thao 

- Gồm 21 Vụ, Tổ chức bộ phận (4 Văn phòng, 15 Vụ và 2 viện) Theo 

 Nghị định về Tổ chức và Chức năng của Bộ Giáo dục và Thể thao số 67 / NN 

ngày 03/02/2017, bao gồm: 

- Văn phòng Bộ; Văn phòng Đảng ủy; Vụ Tổ chức cán bộ; vụ Thanh 

tra; vụ Tài chính; Vụ Kế hoạch; Ban Đối ngoại; vụ Giáo dục Mầm non; vụ 

Giáo dục phổ thông; Vụ Giáo dục nghề nghiệp; Vụ Giáo dục Đại học; vụ 

Giáo dục không chính quy; vụ Sư phạm; vụ Công tác Sinh viên; vụ Giáo dục 

Thể chất và Giáo dục Nghệ thuật; Khoa Thể dục thể thao nâng cao; vụ Thể 

dục thể thao quần chúng; Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục; Viện Phát 
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triển Quản trị Giáo dục; Văn phòng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Lào; 

Văn phòng Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Lào. 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Thể thao 

Nguồn: Bộ Giáo dục và Thể thao  
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Giáo dục Phát triển Cộng đồng Đông Nam Á với quy chế tương đương Vụ, 

Văn phòng Hội đồng Giáo dục Đại học số 4278/GDTT, ngày 30/8/2017 và 

Văn phòng Hội đồng Giáo dục Nghề nghiệp. 

- Chuyển Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục và Thể thao từ vụ Kế hoạch 

và chuyển Trung tâm Thông tin Giáo dục và Thể thao thành Viện Nghiên cứu 

Khoa học Giáo dục; Chuyển trung tâm phát triển giáo viên từ Vụ Sư phạm 

sang Viện phát triển quản lý giáo dục; Chuyển Văn phòng Điều phối Chương 

trình / Dự án thuộc Vụ Giáo dục mầm non sang Vụ Kế hoạch; 

- Trung tâm Giáo dục hòa nhập được tách khỏi Vụ Giáo dục Mầm non 

thành một trung tâm độc lập; 

- Đổi tên Vụ Giáo dục Mầm non và Tiểu học thành Vụ Giáo dục Mầm non, 

Vụ Giáo dục Trung học thành Vụ Giáo dục Phổ thông, sáp nhập giáo dục tiểu học 

và trung học cơ sở và Văn phòng Điều phối Ủy ban Olympic Quốc gia thành Văn 

phòng Thư ký Ủy ban Giáo dục Quốc gia, Văn phòng Giáo dục Quốc gia. 

 Bộ Giáo dục và Thể thao Lào gồm các sở sau: 

Sở giáo dục và Thể thao Thủ đô Viêng Chăn; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Phongsaly; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Luangnamtha; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Oudomxay; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Bokeo; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Luangprabang; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Huaphanh; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Xayabury; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Xiengkhuang; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Viêng Chăn; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Borikhamxay; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Khammuane; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Savannakhet; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Saravane; 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAng_Ch%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phongsaly
https://vi.wikipedia.org/wiki/Luangnamtha
https://vi.wikipedia.org/wiki/Oudomxay
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bokeo
https://vi.wikipedia.org/wiki/Luangprabang_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huaphanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xayabury
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xiengkhuang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAng_Ch%C4%83n_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Borikhamxay
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khammuane
https://vi.wikipedia.org/wiki/Savannakhet
https://vi.wikipedia.org/wiki/Saravane
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Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Sekong; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Champasack; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Attapeu; 

Sở giáo dục và Thể thao tỉnh Xaisomboun. 

2.1.1.3. Số lượng, cơ cấu công chức tại Bộ Giáo dục và Thể thao 

- Về số lượng 

Tổng số công chức trong các Sở của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, 

nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ năm 2017-2019 cụ thể như sau: 

Bảng 2.1. Số lƣợng công chức các Sở của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào  

Đơn vị: Người 

TT TÊN SỞ 
NĂM 

2017 2018 2019 

1 Thủ đô Viêng Chăn 145 146 149 

2 Phongsaly 37 39 40 

3 Luangnamtha 30 31 33 

4 Oudomxay 66 68 68 

5 Bokeo 33 33 36 

6 Luangprabang 77 76 79 

7 Huaphanh 75 76 76 

8 Xayabury 67 67 69 

9 Xiengkhuang 65 65 67 

10 Tỉnh Viêng Chăn 76 76 79 

11 Borikhamxay 67 68 68 

12 Khammuane 77 79 79 

13 Savannakhet 156 156 158 

14 Saravane 76 79 79 

15 Sekong 33 35 37 

16 Champasack 90 92 92 

17 Attapeu 33 34 35 

18 Xaisomboun 22 25 25 

TỔNG CỘNG 1225 1245 1269 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Sekong_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Champasack
https://vi.wikipedia.org/wiki/Attapeu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xaisomboun
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAng_Ch%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phongsaly
https://vi.wikipedia.org/wiki/Luangnamtha
https://vi.wikipedia.org/wiki/Oudomxay
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bokeo
https://vi.wikipedia.org/wiki/Luangprabang_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huaphanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xayabury
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xiengkhuang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAng_Ch%C4%83n_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Borikhamxay
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khammuane
https://vi.wikipedia.org/wiki/Savannakhet
https://vi.wikipedia.org/wiki/Saravane
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sekong_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Champasack
https://vi.wikipedia.org/wiki/Attapeu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xaisomboun
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Cơ cấu công chức của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào theo một số tiêu 

chí sau:  

Độ tuổi, dân tộc, trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, trình độ tin 

học, ngoại ngữ. Số liệu năm 2019 tổng số công chức trong các sở của Bộ Giáo 

dục và Thể thao Lào là 1269 người trong đó nữ là 841 người (chiếm 66,34%), 

nam là 428 người (chiếm 33,66%). 

- Về độ tuổi: 

Bảng 2.2. Độ tuổi công chức  

Độ tuổi Số lƣợng (ngƣời) Tỉ lệ (%) 

Dưới 30 103 8,16 

Từ 30 đến dưới 50 982 77,32 

Từ 50 đến 60 184 14,42 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Biểu đồ về cơ cấu độ tuổi công chức bộ Giáo dục và Thể thao: 

 

Biểu đồ 2.1: Độ tuổi công chức thuộc Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Nguồn: Tác giả xây dựng 

Độ tuổi công chức Bộ Giáo dục và Thể thao Lào càng ngày càng được 

trẻ hóa, độ tuổi từ 30 đến dưới 50 chiếm tỷ lệ lớn, với những người trong độ 

tuổi này đang trong giai đoạn chín chắn trong chuyên môn và kinh nghiệm 

làm việc được tích lũy nhiều, vì vậy đây chính là lực lượng chính của đội ngũ 
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công chức của Bộ. Xu hướng, đội ngũ công chức được trẻ hóa, Bộ đã có các 

chính sách sử dụng cán bộ, thu hút nhân tài, quy hoạch đội ngũ cán bộ để 

tránh sự hẫng hụt giữa các thế hệ, tạo ra một đội ngũ trẻ trung, năng động 

nhiệt tình là một việc cần thiết hiện nay. 

- Về cơ cấu theo dân tộc: 

Bảng 2.3. Thành phần dân tộc của công chức Bộ Giáo dục và Thể thao  

Dân tộc Số lƣợng (ngƣời) Tỉ lệ (%) 

Lào Lùm 895 70,49 

Lào Thâng 317 24,95 

Dân tộc khác 57 4,56 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Biểu đồ cơ cấu công chức theo dân tộc: 

 

Biểu đồ 2.2: Thành phần dân tộc công chức thuộc Bộ  

Nguồn: Tác giả xây dựng 

Công chức của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào có cơ cấu Dân tộc chủ 

yếu là Lào Lùm, chiếm hơn 70%, các dân tộc khác chiếm chưa đến 30%. 

- Về trình độ chuyên môn: 
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Bảng 2.4. Trình độ chuyên môn công chức thuộc Bộ 

Trình độ Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%) 

Tiến sĩ 3 0,19 

Thạc sĩ 54 4,27 

Đại học 600 47,25 

Cao đẳng 406 32,07 

Trung cấp 116 9,2 

Phổ thông 90 7,02 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Có thể nhận thấy trình độ chuyên môn của công chức thuộc Bộ đang ở 

mức độ khá. Phần lớn công chức được đào tạo bài bản, chính quy (bậc đại học 

và sau đại học chiếm tỷ lệ trên 50%), có tri thức và có trình độ chuyên môn 

vững vàng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu kiến thức và 

kinh nghiệm của các nước trên thế giới cũng như nước bạn Việt Nam, giúp 

Lào có thể tiến hội nhập sâu rông quốc tế nhằm nâng cao chất lượng quản lý 

về Giáo dục và Thể thao. 

Trình độ chuyên môn của công chức thuộc Bộ đýợc biểu hiện thông 

qua biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 2.3: Trình độ chuyên môn của công chức thuộc Bộ  

Nguồn: Tác giả xây dựng 
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- Về trình độ quản lý nhà nước: 

Bảng 2.5. Trình độ quản lý nhà nƣớc của công chức thuộc Bộ 

Trình độ Số lƣợng (ngƣời) Tỉ lệ (%) 

Chuyên viên cao cấp 17 1,33 

Chuyên viên chính 241 18,98 

Chuyên viên 710 55,98 

Nhân viên, cán sự 301 23,71 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Như vậy, công chức có trình độ chuyên viên chiếm tỷ lệ cao nhất, số 

lượng trình độ chuyên viên cao cấp tương đối ít chiểm 1,33%, chủ yếu là công 

chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý, trình độ chuyên viên chính cũng 

chỉ chiếm 18,98%. 

Trình độ quản lý nhà nƣớc của công chức thuộc Bộ

1.33

18.98

55.98

23.71

Chuyên viên cao cấp

Chuyên viên chính

Chuyên viên

Nhân viên, cán sự

 

Biểu đồ 2.4: Trình độ quản lý Nhà nƣớc của công chức thuộc Bộ  

Nguồn: Tác giả điều tra  

- Về trình độ lý luận: 

Bảng 2.6. Trình độ lý luận của công chức thuộc Bộ 

Trình độ Số lƣợng (ngƣời) Tỉ lệ (%) 

Cử nhân 10 0,76 

Cao cấp 157 12,33 

Trung cấp 511 40,23 

Sơ cấp và chưa có trình độ 591 46,68 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 
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Thông qua số liệu thống kê trình độ lý luận chính trị trên đây cho thấy, 

trình độ của công chức chưa được học qua các lớp bồi dưỡng chính trị còn 

tương đối nhiều. Trong số những người có trình độ lý luận chính trị trung và 

cao cấp chủ yếu rơi vào cán bộ lãnh đạo, quản lý của các Sở, Bộ. Mặc dù, tiêu 

chuẩn đối với công chức sau khi được tuyển dụng, yêu cầu phải được đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, nhằm trang bị cho họ kiến thức lý luận 

cơ bản về lập trường, tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước để hỗ trợ kiến thức chuyên môn, tuy nhiên nhóm này 

đạt tỷ lệ chưa cao. Số chưa có trình độ lý luận chính trị hầu hết là đối tượng 

mới được tuyển dụng, đang được đào tạo và bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn 

đề ra, hơn nữa trình độ mới dừng lại chủ yếu là sơ cấp, trung cấp; trình độ cao 

cấp, cử nhân không có. 

Trình độ lý luận của công chức thuộc Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

được biểu hiện thông qua biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 2.5: Trình độ lý luận của công chức thuộc Bộ  

Nguồn: Tác giả xây dựng 
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- Về ngoại ngữ: 

Bảng 2.7. Trình độ ngoại ngữ của công chức thuộc Bộ 

Trình độ Số lƣợng (ngƣời) Tỉ lệ (%) 

Cử nhân 445 35,09 

Chứng chỉ ngoại ngữ 824 64,91 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Trình độ ngoại ngữ của công chức Bộ Giáo dục và Thể thao biểu hiện 

thông qua biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 2.6: Trình độ ngoại ngữ của công chức thuộc Bộ  

Nguồn: Tác giả xây dựng 

Nhìn chung số lượng công chức có bằng đại học ngoại ngữ chiếm tỷ lệ 

rất khiêm tốn, công chức có chứng chỉ ngoại ngữ chiếm tỷ lệ chủ yếu. Tuy chỉ 

có chứng chỉ nhưng số công chức thuộc Bộ có thể giao tiếp thành thạo ngoại 

ngữ chiếm tỷ lệ rất cao, đặc biệt là tiếng Việt, vì đa số đội ngũ này được đào 

tạo ở Việt Nam. Xong, khả năng làm việc, nghiên cứu tài liệu tiếng Anh, tra 

cứu thông tin ứng dụng vào thực thi công vụ thì còn hạn chế. 
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- Về tin học: 

Bảng 2.8. Trình độ tin học của công chức thuộc Bộ 

Trình độ Số lƣợng (ngƣời) Tỉ lệ (%) 

Cử nhân 119 11,29 

Trung cấp 41 3,89 

Chứng chỉ tin học 894 84,82 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Qua số liệu thống kê cho thấy công chức thuộc Bộ phần lớn được trang 

bị kiến thức cơ bản về tin học, đủ kỹ năng sử dụng máy tính trong thực thi 

công vụ. Tuy nhiên, số người có trình độ cao về tin học vẫn còn quá ít, chỉ 

dừng ở mức sử dụng thành thạo các kỹ năng trong tin học văn phòng. Như 

vậy, với trình độ tin học của công chức như trên cũng tạo cho công chức có 

đầy đủ kiến thức để hoàn thành công việc một cách hiệu quả, thuận tiện. 

 

Biểu đồ 2.7: Trình độ Tin học của công chức thuộc Bộ  

Nguồn: Tác giả xây dựng 
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2.2. Phân tích thực trạng tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục 

và Thể thao Lào 

2.1.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng 

2.1.1.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng 

Nhu cầu tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào bao 

gồm nhiều bước tiến hành theo trình tự nhất định và có liên quan chặt chẽ với 

nhau nhằm đảm bảo cho hoạt động được khách quan, công khai và chính xác. 

 Căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng công chức 

 Căn cứ tuyển dụng: Bộ đã chỉ đạo các Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy và biên chế được giao, rà soát đội ngũ công chức hiện có, nêu 

rõ vị trí, chức danh, số lượng còn thiếu so với tổng biên chế được giao. 

Các Sở được phân cấp quản lý công chức lập văn bản đăng ký cụ thể số 

lượng công chức cần tuyển dụng, trong đó nêu rõ về vị trí, chức danh và yêu 

cầu trình độ đào tạo theo từng vị trí chức danh tuyển dụng. 

Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyển dụng 

công chức trình Bộ trưởng phê duyệt. 

Điều kiện tuyển dụng: Bộ đã quy định điều kiện tuyển dụng công chức 

đảm bảo đúng quy định, các điều kiện chung theo quy định của Luật Cán bộ, 

công chức năm 2015 và bổ sung một số điều kiện cụ thể đối với từng chức 

danh, vị trí cần tuyển để phù hợp với thực tế của Bộ và nâng cao chất lượng 

công chức mới tuyển dụng. 

Thẩm quyền tuyển dụng: 

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức là Bộ Giáo dục và Thể 

thao. Hội đồng tuyển dụng công chức do Bộ trưởng quyết định thành lập. Đối 

tượng ưu tiên, điểm ưu tiên, trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu 

tiên thực hiện theo Nghị định số 128/2003/NĐ-CP ngày 15/3/2013 của Chính 

phủ về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức. 

Nhu cầu tuyển dụng của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào trong thời gian 

vừa qua được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 2.9. Nhu cầu tuyển dụng của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Tổng nhu cầu 21 25 27 

Theo tính chất công việc 

+ Trực tiếp 

+ Gián tiếp 

 

0 

21 

 

0 

25 

 

0 

27 

Giới tính 

+ Nam 

+ Nữ 

 

15 

6 

 

17 

8 

 

20 

7 

Vị trí công tác 

+ Cán bộ nhân sự 

+ Kế toán viên 

+ Cán bộ kế hoạch 

+ Cán bộ phụ trách các 

cấp học 

+ Khác 

 

5 

2 

3 

10 

 

1 

 

2 

1 

10 

10 

 

2 

 

0 

0 

2 

20 

 

5 

Trình độ chuyên môn 

+ Sau Đại học 

+ Đại học 

 

5 

16 

 

5 

20 

 

5 

22 

Nguồn: Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Từ bảng 2.9 có thể thấy, nhu cầu tuyển dụng qua các năm đã được xác 

định khá rõ ràng. Bộ đã có kế hoạch về tuyển dụng nhân lực theo tính chất 

công việc, vị trí công tác, giới tính cũng như theo trình độ chuyên môn. Điều 

này sẽ giúp cho quá trình tuyển dụng được thực hiện tốt hơn và tuyển dụng 

tập trung vào các mục tiêu đã đề ra. 

2.2.1.2. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng  

Việc xây dựng kế hoạch, phương án thi tuyển phải căn cứ vào nhiều 

yếu tố như: Nhu cầu, vị trí công tác của cơ quan, tổ chức; chỉ tiêu biên chế 

được giao; tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức cần tuyển... hàng 
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năm, cơ quan sử dụng công chức lập kế hoạch tuyển dụng gửi về cơ quan có 

thẩm quyền quản lý công chức để xem xét phê duyệt theo chỉ tiêu biên chế 

được giao. Trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng do các cơ quan sử dụng công 

chức lập, Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào xây dựng 

phương án tổ chức thi tuyển để lãnh đạo bộ phê duyệt. Nội dung của phương 

án phải thể hiện được: Số lượng người thi theo từng ngạch; thời gian chuẩn 

bị và thời gian tổ chức thi. 

Ngoài ra, nguồn tuyển mộ của Bộ cũng được xác định rõ ràng, thông 

thường là từ cả nguồn bên trong và nguồn bên ngoài. Đối với các vị trí lãnh 

đạo thì thường được bổ nhiệm từ nguồn bên trong hoặc cơ quan cấp cao có 

quyết định thuyên chuyển cán bộ từ ngoài về. Còn đối với các vị trí nhân viên 

thì sẽ được thông báo tuyển dụng công khai chủ yếu từ các nguồn bên ngoài. 

2.2.2. Thông báo tuyển dụng 

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ở đây là Bộ Giáo dục và 

Thể thao Lào thông báo tuyển dụng và phải được đăng tải ít nhất trên một 

trong các phương tiện thông tin đại chúng là báo viết, báo nói, báo hình; đồng 

thời phải đăng trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm 

việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức trong thời gian tiếp 

nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.  

Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm: Điều kiện đăng ký dự tuyển, 

số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức; nội dung hồ sơ 

đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 

30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông 

tin đại chúng và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ; hình thức 

và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển hoặc xét 

tuyển; lệ phí thi tuyển hoặc xét tuyển.  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của người 

đăng ký, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức giao 

bộ phận tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để 
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thực hiện việc tuyển dụng, nghiên cứu hồ sơ, lựa chọn các hồ sơ đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện dự tuyển; lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện dự tuyển để báo cáo cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định việc 

thành lập hội đồng tuyển dụng đối với trường hợp có trên 30 người đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện dự tuyển hoặc giao cho bộ phận tổ chức cán bộ của cơ quan 

có thẩm quyền tuyển dụng công chức để thực hiện việc tuyển dụng đối với 

trường hợp có dưới 30 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. 

2.2.3. Tiếp nhận hồ sơ và sàng lọc hồ sơ 

Việc tiếp nhận hồ sơ dự thi được thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy 

định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng, các Sở có chỉ 

tiêu thi tuyển đã được Bộ Giáo dục và Thể thao phê duyệt tiếp nhận hồ sơ dự 

tuyển, tổng hợp và thống nhất nộp lại Vụ Tổ chức cán bộ, sau đó Vụ Tổ chức 

cán bộ giúp Bộ thẩm định hồ sơ dự tuyển theo điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký 

dự tuyển của từng chức danh, vị trí cần tuyển đã được phê duyệt. 

Bảng 2.10. Số lƣợng hồ sơ tuyển dụng tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Năm 

Nhu cầu tuyển dụng Số lƣợng hồ sơ xin việc 

Nguồn 

nội bộ 

Nguồn 

ngoài 

Kế hoạch Thực hiện 

Nguồn 

nội bộ 

Nguồn 

ngoài 

Nguồn 

nội bộ 

Nguồn 

ngoài 

2017 7 14 10 125 16 200 

2018 6 19 16 150 18 267 

2019 12 15 14 224 16 288 

Nguồn: Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Từ bảng 2.10 có thể thấy, Bộ có nhu cầu tuyển dụng cả nguồn trong và 

nguồn ngoài đối với các vị trí. Bộ cũng đã lên kế hoạch trước về số lượng hồ 

sơ từ các nguồn, và từ đó tiến hành sàng lọc ra những hồ sơ phù hợp để tiến 

hành tuyển dụng. 

Việc sử dụng cả hai nguồn tuyển dụng sẽ đảm bảo tận dụng được ưu 

điểm của các nguồn và dùng ưu điểm của nguồn này khắc phục hạn chế của 

nguồn kia. 
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2.2.4. Tổ chức tuyển chọn 

* Với hình thức tiếp nhận không qua xét tuyển 

Người đứng đầu cơ quan Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thành lập Hội 

đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm 

cần tuyển của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển. Hội đồng 

kiểm tra, sát hạch có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan quản lý công chức (Bộ Giáo dục và Thể thao Lào); 

- Một ủy viên là người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức 

cán bộ của cơ quan quản lý công chức (Vụ Tổ chức của Bộ Giáo dục và Thể 

thao Lào); 

- Một ủy viên là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến bố trí 

công chức sau khi được tiếp nhận; 

- Các ủy viên khác là đại diện một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ 

có liên quan, trong đó có một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch có nhiệm vụ: 

- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển; 

- Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Hình thức và nội dung sát hạch do Hội 

đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo 

cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định trước khi 

tổ chức sát hạch; 

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu 

quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Các trường hợp không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi 

xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển: có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, 

có thời gian công tác liên tục (không kể thời gian tập sự, thử việc) từ đủ 60 
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tháng trở lên và trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp 

luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu được 

xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định thì người đứng đầu cơ 

quan quản lý công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch: 

- Những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc 

ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước; 

- Viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 01 

tháng 7 năm 2003; 

- Những người đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở 

lên trong doanh nghiệp Nhà nước; 

- Những người là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên 

nghiệp, người làm công tác cơ yếu. 

* Với hình thức xét tuyển công chức: 

- Việc thông báo xét tuyển: Được thực hiện đảm bảo đúng quy định và 

được gộp với thông báo thi tuyển công chức. 

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng: Sau khi phê duyệt kế hoạch tuyển 

dụng, Bộ Giáo dục và Thể thao ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển 

dụng. Hội đồng tuyển dụng của Bộ Giáo dục và Thể thao gồm từ 5 đến 7 

thành viên, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó 

của người đứng đầu Bộ Giáo dục và Thể thao; Phó Chủ tịch Hội đồng là 

người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục và Thể thao, Ủy 

viên kiêm thư ký Hội đồng là viên chức giúp việc về công tác tổ chức cán 

bộ của; Các ủy viên khác là những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên 

quan đến vị trí tuyển dụng. Sau khi nhận được quyết định thông báo tuyển 

dụng, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã tiến hành gửi thông báo tuyển dụng 

tới tất cả các phòng ban, đồng thời đăng tải trên các trang thông tin. Nội 

dung thông báo tuyển dụng bao gồm: điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự 
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tuyển, số lượng cần tuyển, nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian dự 

thi, địa điểm thi, lệ phí thi. 

- Việc thành lập Hội đồng xét tuyển và thực hiện nhiệm vụ của Hội 

đồng xét tuyển công chức và các ban, bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 

tuyển: Được thực hiện theo đúng quy định, Hội đồng xét tuyển công chức do 

Hội đồng thi tuyển công chức đảm nhiệm. 

- Việc tổ chức xét tuyển: Hội đồng thi tuyển đã thực hiện việc xét tuyển 

đàm bảo đúng Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm 

theo Thông tư số 32/2012/TT-BNV ngày 30/12/2012 cùa Bộ Nội vụ Lào. 

Trên cơ sở nhu cầu của Sở Giáo dục và Thể thao, được sự cho phép của Bộ 

Giáo dục và Thể thao, thì cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức thành lập 

Hội đồng xét tuyển công chức. Các ứng viên sẽ không phải làm bài thi điều 

kiện mà Hội đồng xét tuyển sẽ xem xét ứng viên thông qua hồ sơ ứng viên 

hoặc thông qua phỏng vấn. Thông thường việc xét tuyển sẽ kết hợp cả 2 hình 

thức là xem xét hồ sơ và phỏng vấn, trong đó phỏng vấn là quan trọng. Qua 

việc phỏng vấn, Hội đồng đánh giá ứng viên có phù hợp với vị trí công việc 

cần tuyển hay không, từ đó sẽ quyết định tuyển dụng hay không. 

- Việc phê duyệt kết quả xét tuyển; gửi thông báo kết quả trúng tuyển 

tới người dự tuyển; ra quyết định tuyển dụng, thời hạn nhận việc, xếp lương 

và thực hiện chế độ tập sự, hướng dẫn tập sự: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể 

thao phê duyệt kết quả xét tuyển công chức trong kỳ xét tuyển công chức và 

phê duyệt kết quả xét tuyển công chức vào làm việc tại các Sở. 

* Với hình thức thi tuyển  

- Việc thông báo thi tuyển công chức được thực hiện đúng quy định về 

thời gian, hình thức và nội dung theo quy định: Bộ Giáo dục và Thể thao đã 

thông báo tuyển dụng công khai về điều kiện, số lượng cần tuyển, thời gian và 

địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển trên báo, cổng thông tin 

điện tử của Bộ và niêm yết công khai tại trụ sở các cơ Sở có chỉ tiêu tuyển 

dụng và Vụ Tôt chức cán bộ. 



 66 

- Việc tiếp nhận hồ sơ dự thi được thực hiện đảm bảo đúng thời gian 

quy định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng, các Sở có 

chỉ tiêu thi tuyển đã được Bộ phê duyệt tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, tổng hợp và 

thống nhất nộp lại Vụ Tổ chức cán bộ, sau đó Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ 

thẩm định hồ sơ dự tuyển theo điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển của 

từng chức danh, vị trí cần tuyển đã được phê duyệt. 

- Việc thành lập và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi tuyển công 

chức và các ban, bộ phận giúp việc của Hội đồng thi tuyển được tiến hành 

đúng quy định. Thành phần Hội đồng thi tuyển gồm: Chủ tịch Hội đồng thi 

tuyển là Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao; Phó Chủ tịch Hội 

đồng thi tuyển là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; 05 ủy viên Hội đồng tuyển 

dụng là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở có chỉ tiêu tuyển 

dụng; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

Trưởng Phòng Công chức, viên chức thuộc Vụ tổ chức cán bộ kiêm Thư ký. 

Hội đồng thi tuyển công chức làm việc theo nguyên tắc tập trung dân 

chủ. Nhiệm vụ của Hội đồng thực hiện theo đúng khoản 2, điều 7, Nghị định 

số 128/2003/NĐ-CP Lào. 

Phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư số 137/2012/TTLT-BTC-BNV 

của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. 

Việc tổ chức thi và chấm thi tuyển công chức thực hiện theo quy định 

tại điều 8,9,10, 11, Nghị định số 128/2003/NĐ-CP Lào. 

2.2.5. Niêm yết, công bố và phúc khảo kết quả tuyển dụng 

* Về thi tuyển công chức: 

- Việc thông báo kết quả điểm thi, xét tuyển cho thí sinh và giải quyết 

khiếu nại: Bộ giao Vụ Tổ chức cán bộ thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển 

công chức cho các cá nhân đăng ký dự tuyển công chức, Vụ Tổ chức cán bộ 

đã thực hiện việc thông báo kết quả điểm thi, xét tuyển cho từng thí sinh dự 

thi theo quy định. 
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- Việc phê duyệt kết quả kỳ thi; gửi thông báo công nhận kết quả trúng 

tuyển đến người dự tuyển. Sau 10 ngày, kể từ ngày Vụ Tổ chức cán bộ báo 

cáo kết quả tuyển dụng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao ban hành quyết 

định phê duyệt kết quả tuyển dụng theo đúng quy định, việc gửi thông báo 

công nhận kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển do Giám đốc các Sở thực 

hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng. 

- Việc ra quyết định tuyển dụng, hủy bỏ quyết định tuyển dụng; thời 

hạn nhận việc; xếp lương; việc thực hiện chế độ tập sự, hướng dẫn tập sự. Bộ 

trưởng giao Giám đốc các Sở ra quyết định tuyển dụng đối với những người 

trúng tuyển. Việc thông báo thời hạn nhận việc, việc xếp lương đối với người 

trúng tuyển, thực hiện chế độ tập sự và hướng dẫn tập sự đảm bảo đúng quy 

định hiện hành. 

- Giám sát kỳ thi: Bộ trưởng quyết định thành lập đoàn giám sát kỳ thi 

do Phó Vụ Tổ chức cán bộ làm trường đoàn. Đoàn giám sát thực hiện nội 

dung, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng Thông tư số 32/2012/TT-BNV ngày 

30/12/2012 của Bộ Nội vụ. 

2.2.6. Ra quyết định  tuyển dụng 

- Việc gửi thông báo kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển và ra 

quyết định tuyển dụng: Đổi với kỳ xét tuyển công chức, Giám đốc các Sở 

gửi thông báo kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển và quyết định tuyển 

dụng theo quy định. 

- Nhận việc: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển 

dụng, người tuyển dụng đến cơ quan, đơn vị nhận việc theo quy định. Người 

trúng tuyển phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định; các cơ quan đơn vị 

phân công người hướng dẫn tập sự đối với người trúng tuyển vào công chức 

theo quy định. 
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Bảng 2.11. Kết quả tuyển dụng tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

I/Tổng nhu cầu 21 25 27 

II/Kết quả tuyển dụng 18 22 25 

Theo tính chất công việc 

+ Trực tiếp 

+ Gián tiếp 

 

0 

18 

 

0 

22 

 

0 

25 

Giới tính 

+ Nam 

+ Nữ 

 

12 

6 

 

17 

5 

 

15 

10 

Vị trí công tác 

+ Cán bộ nhân sự 

+ Kế toán viên 

+ Cán bộ kế hoạch 

+ Cán bộ phụ trách các 

cấp học 

+ Khác 

 

3 

2 

3 

10 

 

1 

 

2 

1 

8 

9 

 

2 

 

0 

0 

1 

20 

 

4 

Trình độ chuyên môn 

+ Sau Đại học 

+ Đại học 

 

2 

16 

 

2 

20 

 

3 

22 

Nguồn: Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Từ kết quả tuyển dụng trên, có thể thấy Bộ đã đạt được gần đủ nhu cầu 

nhân lực cả về số lượng lẫn yêu cầu của từng vị trí, trình độ. Điều này cho 

thấy quy trình tuyển dụng của Bộ khá bài bản và đảm bảo đủ tính công khai, 

minh bạch, hợp lý. 

2.2.7. Đánh giá kết quả tuyển dụng 

- Đánh giá về số lượng 

Về tiêu chí số lượng, những năm qua các kỳ tuyển dụng của Bộ đều gây 

được sự chú ý của xã hội, nhất là các sinh viên mới ra trường nên số lượng thí 

sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và số hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển rất cao. Càng 

những năm gần đây, số lượng hồ sơ càng tăng cao, đặc biệt số hồ sơ đăng ký dự 
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tuyển năm 2019 rất cao so với chỉ tiêu tuyển dụng, như vậy Bộ có điều kiện 

thuận lợi tuyển chọn được nhân lực có chất lượng cao.  

Bảng 2.12: Số lƣợng hồ sơ đƣợc sàng lọc trong kỳ thi tuyển công chức  

tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào trong các năm 2017 - 2019 

(Đơn vị: Lượt người) 

Chỉ tiêu 
Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Tổng số hồ sơ ứng tuyển thu về 146 166 193 

Số hồ đã được sàng lọc 77 75 85 

Số hồ sơ trúng tuyển 25 28 27 

(Nguồn: Số liệu thống kê công chức Bộ Giáo dục và Thể thao Lào) 

Qua số lượng hồ sơ ứng tuyển vào công ty năm 2016- 2019 cho thấy: 

Năm 2017 tổng số hồ sơ ứng tuyển thu về là 146 hồ sơ, số hồ sơ đã 

được sàng lọc là 77, số hồ sơ trúng tuyển là 25 hồ sơ. Năm 2018 tổng số hồ sơ 

ứng tuyển thu về là 166 hồ sơ, số hồ sơ đã được sàng lọc là 75, số hồ sơ trúng 

tuyển là 28 hồ sơ. Năm 2019 tổng số hồ sơ ứng tuyển thu về là 193 hồ sơ, số 

hồ sơ đã được sàng lọc là 85, số hồ sơ trúng tuyển là 27 hồ sơ. 

Nhìn chung số lượng tuyển dụng đều nằm trong phạm vi chỉ tiêu biên 

chế được giao, không có tình trạng tuyển dụng ngoài chỉ tiêu biên chế.  

- Đánh giá về chất lượng tuyển dụng: 

Thông qua việc đánh giá sự đáp ứng yêu cầu công việc để đánh giá chất 

lượng công chức mới tuyển dụng. Mức độ đáp ứng công việc của công chức 

thuế mới được tuyển dụng được xác định thông qua ý kiến đánh giá của 

những nhà quản lý.  

Về kiến thức chuyên môn, hầu hết công chức mới chỉ nắm được những 

nguyên tắc cơ bản được quy định trong Bộ. Khi vào làm, các công chức này 

cần được đào tạo về kiến thức chuyên ngành. Kiến thức của công chức mới 

tuyển dụng chỉ là các kiến thức cơ bản ở bậc học đại học (đối với các ngạch 

tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học) và kiến thức cơ bản ở bậc học trung cấp 
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(đối với các ngạch tuyển dụng yêu cầu trình độ trung cấp). Kiến thức về ngoại 

ngữ, tin học chỉ đạt mức độ yêu cầu tối thiểu của Luật cán bộ công chức đề ra 

chứ chưa đáp ứng được nhu cầu công việc của các vị trí có tiếp xúc với người 

nước ngoài. Như vậy, sau khi tuyển dụng, đơn vị phải tổ chức đào tạo để công 

chức mới nắm được kiến thức chuyên ngành. 

Về kỹ năng làm việc, nhiều công chức mới được tuyển dụng không có 

đủ các kỹ năng cần thiết để làm việc như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc 

nhóm và kỹ năng xử lý tình huống... Nguyên nhân do hầu hết công chức mới 

được tuyển dụng là sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sống và 

kinh nghiệm công tác. Trong khi các trường đại học mới chỉ tập trung truyền 

thụ kiến thức chứ chưa chú trọng trang bị cho sinh viên các kỹ năng để làm 

việc có hiệu quả.  

Về mức độ đáp ứng về thái độ nghề nghiệp của công chức được tuyển 

dụng đối với yêu cầu của công việc: Nhìn chung, công chức mới được tuyển 

dụng đáp ứng được yêu cầu về mặt thái độ nghề nghiệp.  

- Đánh giá cơ cấu công chức được tuyển dụng: 

Cơ cấu công chức được tuyển dụng được đánh giá trên mức độ phù hợp 

với nhu cầu công việc. Việc đánh cơ cấu thông qua các chỉ số về giới tính, về 

ngành nghề đào tạo và trình độ học vấn.  

+ Về giới tính, thông qua các tỉ lệ công chức giữa nam và nữ trong từng 

ngạch tuyển dụng. Hiện nay, quy định của nhà nước Lào về tuyển dụng công 

chức cấm phân biệt giới tính trong tuyển dụng nên Bộ Giáo dục và Thể thao 

Lào không có cơ sở để điều chỉnh cơ cấu giới tính trong tuyển dụng. Tỉ lệ 

nam/nữ công chức được tuyển dụng hầu như không đổi trong tất cả các lĩnh 

vực cho thấy chất lượng tuyển dụng xét về mặt cơ cấu giới tính trong những 

năm qua không được nâng lên. 

+ Về trình độ học vấn, thông qua thống kê số liệu công chức được tuyển 

dụng từ năm 2017 đến năm 2019 theo các cấp trình độ đại học, cao đẳng và 

trung cấp trở xuống.  
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Bảng 2.13. Tỉ lệ công chức mới đƣợc tuyển dụng chia theo trình độ 

                                                                                          Đơn vị tính: % 

Năm 

Chất lƣợng công chức mới 

đƣợc tuyển dụng 

Đại học trở lên Cao đẳng, Trung cấp 

2017 63,52 36,48 

2018 83,76 16,24 

2019 88,53 11,47 

(Nguồn: Số liệu thống kê công chức Bộ Giáo dục và Thể thao Lào) 

Chất lượng tuyển dụng đã được nâng cao qua từng thời kỳ: Tại kỳ 

tuyển dụng năm 2017 tỉ lệ công chức tuyển dụng mới đạt trình độ Đại học trở 

lên chiếm 63,52% tổng số tuyển dụng đến năm 2019 tỉ lệ này là 88,53%. 

Như vậy, qua mỗi đợt tuyển dụng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã lựa 

chọn được nhiều cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn cao làm cho chất lượng 

đội ngũ cán bộ ngày càng lớn mạnh. 

2.3. Đánh giá thực trạng tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục và 

Thể thao Lào 

2.3.1. Ưu điểm 

Một là, công tác tuyển dụng đã thực hiện nghiêm những quyđịnh của 

pháp luật vềcôngtác tuyển dụng công chức. 

Trong quá trình tuyển dụng công chức, Bộ đã cụ thể hóa tiêu chuẩn 

công chức của các Sở phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, phẩm chất chính 

trị và đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ còn căn cứ vào yêu cầu tổ chức 

thi tuyển, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi tuyển để triển khai. 

Quy trình tổ chức thi tuyển công chức bao gồm nhiều công đoạn, nhiều khâu 

có tính chất nghiệp vụ cụ thể, chặt chẽ, đòi hỏi phải thực hiện thống nhất, 

đồng bộ. Nhìn chung Bộ đã thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ những quy định 

về quy trình tổ chức một kỳ thi tuyển. 
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Qua quá trình tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, đã bước đầu đã phục 

vụ tốt yêu cầu của công tác tuyển dụng công chức qua thi tuyển, đảm bảo sự 

thống nhất trong quá trình thực hiện công tác tuyển dụng của các Sở. 

Quy trình tuyển dụng khá đầy đủ, gồm các bước được tiến hành một 

cách linh hoạt, các bước có thể tiến hành không theo trình tự như trên tuỳ theo 

từng trường hợp và đặc điểm công việc. 

Việc lập kế hoạch tuyển dụng được tiến hành một cách chi tiết, cẩn 

thận. Tất cả các bộ phận, đơn vị đều phải lập kế hoạch tuyển dụng vào quý 

đầu hằng năm và trình lên Phòng Tổ chức - Cán bộ xem xét cho dự kiến bổ 

sung. Căn cứ vào nhu cầu của từng đơn vị và dự kiến cho bổ sung của Phòng 

Tổ chức - Cán bộ, Giám đốc Sở mới phê duyệt kế hoạch nhân sự. 

Thông báo tuyển dụng khá chính xác, tương đối đầy đủ, được thông 

báo qua nhiều kênh như báo, truyền hình, Internet, niêm yết tại trụ sở. 

Hai là, việc thi tuyển được thực hiện với sự đầu tưlớn, chất lượng 

caotạo được ấn tượng tốt cho các ứng viên khi tham gia thi tuyển, đông thời 

chú trọng trong phần ra đề thi. Thi tuyển được tổ chức theo hội đồng dọc 

phách bài thi đảm bảo tính khách quan trong đề thi, và tính chính xác trong 

quá trình thi tuyển cũng như chấm điểm. Kết quả được thông báo công khai 

đến từng ứng viên. 

Ba là, hoạt động tuyển dụng được tiến hành công bằng, công khai. Các 

thông tin tuyển dụng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. Đề thi được ra cho tính chất công việc của từng bộ phận (bộ phận 

văn thư, bộ phận thanh tra, bộ phận quản lý, nghiệp vụ kỹ thuật…) đảm bảo 

tính công bằng, đánh giá đúng được trình độ của các ứng viên. 

Bốn là, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng tuyển dụng về số lượng 

tuyển dụng đáp ứng ngày càng cao đòi hỏi của xã hội đặc biệt trong bối cảnh 

hiện nay thì tỉnh đã có sự điều chỉnh hợp lý về quy định số lượng tuyển chọn. 

Điều này được thể hiện ở việc thông báo công khai, lập kế hoạch tuyển dụng từ 

trước. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và bủng nổ thông tin làm 
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cho số người tham gia thi tuyển ngày càng đông đảo, thi tuyển được tiến hành 

cạnh tranh mạnh mẽ, công khai để chọn được những người xứng đáng nhất. 

Về chất lượng tuyển dụng, với những tiêu chuẩn đưa ra trong tuyển 

dụng một cách công khai, minh bạch, rõ ràng, Bộ đã lựa chọn được những 

công chức có trình độ chuyên môn cao và có kỹ năng trong thực thi công vụ. 

Năm là, phát huy hiệu quả làm việc của Hội đồng tuyển dụng. 

- Việc coi thi, chấm thi được đánh giá là nghiêm túc, giải quyết đúng 

chế độ cho người có điểm ưu tiên. Người tham gia chấm bài thi viết hầu hết là 

những giảng viên có kinh nghiệm về chuyên ngành tuyển dụng, có trình độ 

học vấn cao và có kinh nghiệm trong chấm thi công chức. Họ đảm bảo tính 

chính trực, công bằng, chấm đúng theo chất lượng của bài viết. Đây cùng 

chính là yếu tố giúp cho kết quả thi tuyển công chức đạt hiệu quả cao. 

- Những thành viên trong Hội đồng thi tuyển là những thành viên 

chuyên trách, có kinh nghiệm và trình độ nên công việc tổ chức thi tuyển 

ngày càng chuyên nghiệp hóa. 

- Hội đồng thi tuyển căn cứ vào nhu cầu công việc của các Sở để tổ 

chức thi tuyển. Nên tính khách quan công bằng được đề cao. 

- Những nguyên tắc cơ bản của thi tuyển như cạnh tranh, công khai, 

công bằng... được đảm bảo. Bộ đã thông báo công khai việc tổ chức thi tuyển 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc thông báo công khai đã góp 

phần thu hút và tuyển chọn được những người có năng lực, trình độ, phù hợp 

với yêu cầu công việc vào làm việc trong nền công vụ, từ đó tiến tới nâng cao 

được chất lượng của đội ngũ công chức. 

Công tác thi tuyển công chức thực hiện nghiêm túc, việc thành lập Hội 

đồng thi tuyển, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban ra đề thi đã theo đúng quy 

định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng và khách quan, đã có những quy định 

và hướng dẫn cụ thể hơn cho thí sinh đăng ký dự thi. Đồng thời xây dựng tiêu 

chuẩn và điều kiện dự thi cụ thể phù hợp trên cơ sở tuân theo quy định chung 

của pháp luật. Như vậy, kết quả bước đầu đã khẳng định chất lượng của công 
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tác tuyển dụng. Thi tuyển với cơ chế sàng lọc công bằng đã thu hút được 

những người có đủ năng lực, trình độ vào làm việc trong Bộ. Đồng thời nó 

cũng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và của cả những người 

dự thi, coi đó là một việc làm đổi mới có chất lượng. 

Sáu là, công tác tuyển dụng được sự quan tâm đặc biệt do đây là công 

việc nhạy cảm. Để tránh sai sót trong quá trình triển khai công việc, lãnh đạo 

bộ phận tổ chức - cán bộ và thủ trưởng các đơn vị thường xuyên hội ý, trao 

đổi và thống nhất quan điểm trước khi tiến hành. Từng bước công việc được 

phân công rõ ràng về trách nhiệm, nhiều cán bộ, công chức cùng tham gia 

một công việc để giúp đỡ, giám sát lẫn nhau. Việc coi thi, làm phách được 

phân công cho cán bộ có trách nhiệm, kinh nghiệm. Nhiều môn thi việc ra đề 

thi, làm đáp án, chấm thi được bảo mật tuyệt đối, do vậy đã tránh được những 

sai sót có thể xảy ra. Các cán bộ tham gia tuyển dụng có trình độ chuyên môn 

cao, cởi mở với các ứng viên. 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.3.2.1. Hạn chế 

Mặc dù có những ưu điểm nhất định nhưng công tác tuyển dụng công 

chức của Bộ trong những năm vừa qua cũng bộc lộ một số hạn chế sau: 

Một là, việc điều chỉnh vị trí tuyển dụng và phê duyệt kết quả tuyển 

dụng bổ sung đối với công chức sau khi có kết quả thi tuyển; hoặc một số Sở 

tự đặt ra yêu cầu đối với ứng viên phải có hộ khẩu, trong khi Bộ đang có 

chính sách thu hút nhân tài.Nội dung thi tuyển công chức còn tập trung về lý 

luận, về văn bản quy định của Nhà nước hoặc lặp lại những kiến thức đã được 

học trong các trường đào tạo, chưa chú trọng vào việc kiểm tra phẩm chất, 

năng lực, sở trường và kỹ năng cần có đối với từng ngạch dự tuyển theo từng 

lĩnh vực. 

Hai là, tình trạng tuyển dụng công chức chưa đúng người. Quá trình 

tuyển dụng chưa gắn với công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực, chưa dựa 

trên nhu cầu thật sự của cơ quan, không dựa trên nguyên tắc “việc cần người”, 



 75 

mà ngược lại do có người nên phát sinh công việc, vì thể vẫn còn tình trạng 

tuyển không qua đào tạo hay đào tạo không đúng ngành nghề, gây nhiều lãng 

phí trong công tác tuyển dụng cũng như sử dụng cán bộ công chức. Cũng 

giống như các bộ, ngành, địa phương khác, việc tổ chức các kỳ thi tuyển dụng 

công chức Bộ Giáo dục và Thể thao diễn ra khá công phu và tôn kém; từ khâu 

lập Hội đồng tuyển dụng đến khâu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi trắc nghiệm, 

thi vấn đáp, trông thi, chấm thi, tổng hợp điểm.... Tuy nhiên, cũng có trường 

hợp công chức được tuyển dụng chỉ sau một thời gian ngắn, có khi 2-3 năm 

đã chuyển công tác sang các cơ quan, đơn vị hoặc các ngành nghề khác do 

không đáp ứng được yêu cầu công việc. Nguyên nhân là do việc tuyển dụng 

không đúng người vào vị trí công việc dẫn đến tính trạng thiếu hụt kiến thức 

và kỹ năng chuyên ngành, không thể đảm nhận được công việc. Đây chính là 

hạn chế ảnh hưởng không nhỏ tới tổ chức, khiến tổ chức bị xáo trộn, không 

ổn định cả về số lượng lẫn chất lượng công chức và quan trọng hơn hết là đã 

lãng phí rất nhiều trong cả quá trình tuyển dụng công chức. 

Bên cạnh đó, nguồn và phương pháp tuyển dụng còn hạn chế. Thực tế 

nhiều người có năng lực thực sự lại không quan tâm, không hào hứng trở 

thành công chức, mà muốn làm cho khu vực tư. Trong khi đó, một số người 

năng lực hạn chế nhưng bằng cách này, cách khác để trở thành công chức. 

Ba là, nhận thức và nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển 

dụng công chức chưa cao, do đó sự quan tâm đến công tác này còn hạn chế: 

Chưa làm tốt việc rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới chức danh và 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức để thống nhất ban hành, chưa quan 

tâm đến việc xây dựng và ban hành các văn bản về hình thức và nội dung thi 

tuyển công chức theo thẩm quyền. Do đó, khi tổ chức thi tuyển công chức của 

Bộ đã gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng tài liệu hướng dẫn ôn tập và 

xây dựng đề thi. Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyển dụng cho 

cán bộ làm công tác này chưa được coi trọng nên trong quá trình làm việc còn 

nhiều lúng túng. 
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Bốn là, chất lượng của việc thi tuyển ở Bộ còn chưa đảm bảo do thiếu 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện việc đánh giá chặt chẽ quá 

trình thực hiện tuyển dụng chưa thường xuyên. Gần như việc kiểm tra, thanh 

tra trong tuyển dụng là rất ít, trừ trường hợp có đơn thư khiếu kiện thì cõ quan 

có thẩm quyền mới tiến hành thanh tra, kiểm tra. Khi đó, việc thanh tra, kiểm 

tra mang tính chất xử lý nhiều hơn là phòng ngừa. Do vậy, gây tốn kém kinh 

phí về tiền bạc và thời gian. 

 2.3.2.3. Nguyên nhân của hạn chế 

*Nguyên nhân khách quan 

Việc xây dựng và ban hành các quy định pháp luật về công chức, công 

vụ nói chung và thi tuyển công chức nói riêng còn nhiều lúng túng, chưa theo 

kịp với yêu cầu của cuộc sống. Trong khi đó quy định công tác tuyển dụng 

công chức chưa được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện về nội dung và hình thức 

tuyển dụng sao cho phù hợp với xu hướng xây dựng một đội ngũ công chức 

đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng trên cơ sở giao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm. Mặt khác, thi tuyển công chức cũng là một việc làm khó khăn, 

nên phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm.  

Bên cạnh những ưu điểm của Luật Cán bộ, công chức (2015) và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện về tuyển dụng công chức trong các cơ quan 

hành chính Nhà nước, trong quá trình thực hiện những quy định này vẫn còn 

nảy sinh nhiều khó khăn và vướng mắc: 

+ Về đối tượng nói chung được đề cập trong Luật Cán bộ, công chức 

quá rộng mà cũng không đủ, chưa có quy định thi tuyển áp dụng đối với 

ngạch công chức cao hơn và một số vị trí lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp sở. 

+ Về đối tượng ưu tiên: Quy định của pháp luật đặt vấn đề ưu tiên đối 

với các đối tượng: Dân tộc thiểu số; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh 

binh; người có học vị thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành; người tốt nghiệp loại 

giỏi; bộ đội xuất ngũ. Tuy nhiên, ở một số đợt tuyển dụng, các đối tượng này 

chưa thực sự được xem xét. Nhiều trường hợp thí sinh là con liệt sĩ, bản thân 
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có điểm thi đạt gần đủ so với yêu cầu tuyển dụng nhưng không được vận 

dụng, chiếu cố. 

 + Về căn cứ tuyển dụng công chức. Việc xác định, mô tả vị trí việc 

làm đã có hướng dẫn cụ thể nhưng việc xác định, mô tả vị trí việc làm của các 

cơ quan tuyển dụng công chức còn lúng túng, chưa nhất quán dẫn đến nhiều 

cách hiểu khác nhau về việc xác định vị trí việc làm như: Mỗi vị trí việc làm 

được bố trí một công chức hay nhiều công chức cùng giữ một vị trí việc làm. 

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức cần bám sát vào bản mô tả vị 

trí việc làm công chức để làm căn cứ tuyển dụng công chức. 

 + Các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi còn chung chung. Do chưa xây 

dựng được hệ thống cơ cấu chức danh và hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

chức danh công chức, nên việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện dự thi còn chưa 

thật sát với yêu cầu vị trí công việc, chưa xác định được tiêu chuẩn cơ bản nào 

là chủ yếu, tiêu chuẩn nào có tính bắt buộc, tiêu chuẩn nào là thứ yếu. Các 

tiêu chuẩn mang tính chất chung chung đối với tất cả các vị trí dự tuyển. Tiêu 

chuẩn chung đối với ứng viên phải có học lực trung bình chung các năm học 

từ khá trở lên đối với một số chuyên ngành không phù hợp. Nhiều học viện ở 

một số trường, nhiều chuyên ngành để đạt học lực khá không dễ. Do vậy, 

nhiều đợt tuyển, nhiều chuyên ngành cần tuyển số hồ sơ dự tuyển rất ít, nên 

không có nhiều ứng viên để tuyển chọn. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng 

công chức được tuyển. 

* Nguyên nhân chủ quan 

- Bài phỏng vấn chưa được thiết kế công phu nên có hiện tượng bỏ sót 

thông tin về các ứng viên, những câu hỏi đưa ra mang tính chủ quan của 

người phỏng vấn, làm mất đi tính chủ động của các ứng viên. Do đó, kết quả 

của các cuộc phỏng vấn thường khó tổng hợp, khó đánh giá. Bên cạnh đó, 

một số người do thân quen nên việc phỏng vấn có sự ưu ái hơn so với ứng 

viên khác. 
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Một số đợt thi, yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng là có sự phân biệt về 

số lần thi lại đối với ứng viên trong thời gian học tập. Tuy nhiên, trong thực tế, 

nhiều trường không ghi điểm của số lần thi lại, chỉ ghi điểm từ đạt 5 trở lên, nên 

trong bảng điểm tốt nghiệp sinh viên không có môn nào phải thi lại, nên ứng 

viên này có lợi so với ứng viên khác. Hạn chế này đã ảnh hưởng đến việc việc 

tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng công chức các Sở. 

- Về đội ngũ công chức làm công tác tuyển dụng (hội đồng tuyển dụng) 

còn hạn chế. Đội ngũ công chức tham mưu, tổ chức thực hiện công tác tuyển 

dụng được thành lập theo quy định tại Nghị định 128/2012/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. Theo đó: Hội đồng tuyển dụng công chức có 05 

hoặc 07 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức; Phó 

Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức 

cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức; ủy viên kiêm thư 

ký Hội đồng là công chức thuộc bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán 

bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức; Các ủy viên khác là đại 

diện một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan. Vì vậy, thành phần 

của hội đồng tuyển dụng là các công chức kiêm nhiệm, không có công chức 

chuyên trách. Tuy nhiên, Hội đồng tuyển dụng vẫn còn một số bất cập sau: 

Thành lập chưa đúng cơ cấu, các thành viên trong hội đồng không đúng 

chuyên môn và không đủ khả năng đánh giá năng lực của các ứng cử viên 

được tuyển dụng... 

Mặt khác, do tác động của mặt trái kinh tế thị trường và thói quen từ 

nền nông nghiệp lạc hậu nên một số cán bộ làm công tác tuyển dụng công 

chức không tránh được những cám dỗ và lợi ích. Thêm vào đó là tư tưởng cục 

bộ, bè phái, làm việc tùy tiện, duy tình hơn duy lý… làm cho những người 

làm công tác tuyển dụng thiếu công bằng, khách quan. 
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- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng công 

chức còn lỏng lẻo, tạo cơ hội cho việc phát sinh nhũng hành vi tiêu cực trong 

công tác tuyển dụng, ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ thi và gây nên những 

ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội và lòng tin của nhân dân. Đây là nhiệm 

vụ hết sức quan trọng và cần thiết trong quy trình tổ chức tuyển dụng. Vì nếu 

không có sự kiểm tra, đánh giá thường xuyên, nghiêm túc sẽ dẫn đến sa vào 

tình trạng hình thức, phong trào thậm chí dẫn đến những tiêu cực trong khâu 

tổ chức thi.  

Vì vậy nếu không đẩy mạnh cơ chế kiểm tra, giám sát thì công tác này 

dễ dẫn đến tùy tiện, thiếu nghiêm túc và xa rời các quy định của pháp luật. 

Muốn làm tốt công tác này, đội ngũ công chức làm công tác tuyển dụng của 

tỉnh phải thực sự chủ động, tự giác, kiên quyết và mạnh dạn thực hiện việc 

tuyển dụng theo điều kiện cụ thể của Bộ.  
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Tiểu kết chƣơng 2 

Chương này đã phân tích thực trạng của việc tuyển dụng công chức của 

Bộ Giáo dục và Thể thao trong thời gian qua. Công tác tuyển dụng đã đạt 

được những kết quả khả quan, từng bước nâng cao chất lượng công chức ở 

đầu vào, đảm bảo hiệu quả và từng bước đổi mới cho phù hợp với tình hình 

thực tế của Bộ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, 

công tác tuyển dụng công chức của Bộ hiện nay vẫn còn một số hạn chế, cần 

phải tiếp tục tiến hành nghiên cứu và hoàn thiện quy trình tuyển dụng sao cho 

hiệu quả cao nhất. Mức độ ảnh hưởng của các nguyên nhân cũng khác nhau 

nhưng chúng có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. Đây cũng 

chính là thách thức đồng thời cũng là mục tiêu để Bộ quyết tâm tiến hành đổi 

mới công tác tuyển dụng công chức một cách mạnh mẽ và triệt để hơn nữa 

trong thời gian tới. Những kết quả, phân tích của chương này cũng là cơ sở để 

đưa ra các giải pháp hoàn thiện tuyển dụng công chức của Bộ ở chương sau. 
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Chƣơng  3 

GIẢI PHÁP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC  

TẠI BỘ GIÁO DỤC VÀ THỂ THAO LÀO 

3.1. Mục tiêu, phƣơng hƣớng hoàn thiện tuyển dụng công chức tại 

Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

3.1.1. Mục tiêu 

Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng công chức theo hướng công 

khai, minh bạch ở tất cả các Sở. Bên cạnh đó cần tin học hóa công tác tổ chức 

thi tuyển với mục tiêu là 100% các cơ quan ở Trung ương và 70% các cơ 

quan địa phương thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng 

ngạch công chức. Tức là, việc lựa chọn cán bộ công chức cho nền công vụ 

phải được thực hiện thông qua thi tuyển cạnh tranh dựa vào hệ thống máy tính 

"coi thi” và "chấm thi” một cách công khai. Nói không với những tiêu cực 

trong công tác tuyển dụng công chức được coi là "sáng giá" nhất hiện nay và 

là một trong những tâm điểm của cải cách chế độ công vụ, công chức với mục 

tiêu chung là xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng 

động, minh bạch, hiệu quả, cùng với mục tiêu cụ thể là nâng cao chất lượng 

tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức.  

3.1.2. Phương hướng 

Đổi mới công tác tuyển dụng theo hướng tìm ra biện pháp sàng lọc 

được người tài thực sự cho nền công vụ. Trong những năm tới, để nâng cao 

chất lượng việc tuyển dụng công chức cần theo hướng sau: 

Một là, thi tuyển công chức hành chính, trongđó có công chức các Sở 

của Bộ dựa trên nguyên tắc cạnh tranh. Cạnh tranh trong nền hành chính là 

động lực thúc đẩy tính tích cực, sự phấn đấu của công chức, nhằm nâng cao 

năng lực của công chức, khắc phục được tình trạng trì trệ của tính khép kín, 

tuần tự, thâm niên, “sống lâu lên lão làng” - đặc trưng của chế độ công vụ 

theo hệ thống “chức nghiệp”. Tương ứng với ngạch, vị trí chức danh cụ thể, 

cần những công chức hành chính có phẩm chất đạo đức, trình độ, kinh 
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nghiệm, khả năng chuyên môn thích hợp đảm nhiệm. Do đó, thi nâng ngạch 

cần được tiến hành theo yêu cầu công vụ. Việc thi nâng ngạch công chức 

hành chính hiện nay mới giải quyết chế độ cho công chức về lương, về chức 

danh, mà chưa làm thay đổi về nghĩa vụ, chức trách công vụ của họ. Một 

trong những giải pháp tháo gỡ thực trạng này là tiến hành trả lương và thực 

hiện chế độ, chính sách đãi ngộ công chức theo chức danh chuyên môn và 

chức vụ quản lý, theo hướng trân trọng tính chuyên nghiệp, trình độ nghiệp vụ 

sâu của công chức. 

Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và Sở cũng cần có 

cơ chế nhằm tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh để đảm nhiệm chức vụ. Tiến 

hành những cuộc thi cạnh tranh để bổ nhiệm sẽ khách quan hơn là việc giới 

thiệu, lấy phiếu thăm dò, xét duyệt, bàn bạc tập thể để quyết định đề bạt như 

hiện nay. Có thể tiến hành thi để tuyển, bổ nhiệm thông qua việc xây dựng và 

bảo vệ các đề án thực thi công vụ, đề án về sự phát triển của tổ chức... đối với 

công chức quản lý cấp Sở. Cách thức này góp phần tránh được tình trạng chủ 

quan của người lãnh đạo, quản lý khi đề bạt cán bộ. Tình trạng “mua quan”, 

„bán chức” cũng khó có cơ hội phát triển. 

Hai là, tổ chức thi tuyển công chức theo vịtrí việc làm. Đây là xu thế 

chung của nền hành chính phát triển hình thức thi nâng ngạch truyền thống 

như hiện nay, cần nghiên cứu, từng bước vận dụng hình thức thi theo vị trí, 

chức danh của chế độ công vụ theo hệ thống “việc làm”. Khi có chỗ trống 

chức vụ chuyên môn thì mới tổ chức thi vào vị trí đó; tiến hành thông báo thi 

tuyển công khai, rộng rãi, với nguồn ứng viên “mở” - không chỉ là những 

công chức cùng đơn vị, cùng cơ quan, cùng ngành, trong các cơ quan công 

quyền mà có thể từ các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp... có thể đăng ký dự thi vào một số vị trí nhất định. 

Ba là, tuyển dụng công chức cần gắn với mục tiêu của công cuộc cải 

cách hành chính Nhà nước. 
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Cải cách nền hành chính đối với quốc tế nói chung và với Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào nói riêng là một yêu cầu tất yếu nhằm tạo dựng một 

nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển. Cải cách hành chính được 

tiến hành với các nội dung: Cải cách thể chế hành chính; cải cách tổ chức bộ 

máy Nhà nước; cải cách đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và 

hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước. Trong đó mục tiêu xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, đủ về 

số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ và trình độ lý luận chính trị cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, góp phần 

vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và đáp ứng 

những đòi hỏi mới của quá trình hội nhập quốc tế. 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức nói chung, công chức các 

Sở cần chú ý đến các yếu tố như: Đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, sử dụng, 

tuyển dụng... Xác định tuyển dụng là một phần quan trọng của quá trình xây 

dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, tuyển 1 lần nhưng sử dụng 

được lâu dài. Tuy nhiên, tuyển dụng chính là khâu đầu tiên, có tuyển dụng thì 

mới có công chức để sử dụng, để bồi dưỡng, để đánh giá. Vì vậy, có thể nói 

đây cũng chính là khâu cơ bản và then chốt trong quá trình xây dựng đội ngũ 

công chức. 

Mục đích, ý nghĩa của việc xác định vị trí việc làm không chỉ giúp cho 

cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng công chức có thể xác định được số lượng, 

cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cần thiết đảm bảo cho việc thực 

hiện các nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mà còn giúp cho việc tuyển dụng 

những vị trí còn thiếu trong tổ chức. Giúp cho công tác tuyển dụng thiết thực, 

không lan man. 

Bốn là, tuyển dụng công chức cần gắn với việc xây dựng bộ máy hành 

chính nhà nước tinh gọn, hiệu quả. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước của Bộ. Việc rà soát về chức năng, 

nhiệm vụ của bộ sẽ giúp việc xác định vị trí việc làm trong cơ quan, từ đó đưa 
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ra số lượng công chức cần tuyển dụng phù hợp với đúng vị trí việc làm đã 

được xác định, nhằm tránh trường hợp tuyển dụng nhiều nhưng vẫn không 

đáp ứng được yêu cầu công việc. 

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện tuyển dụng công chức tại Bộ 

Giáo dục và Thể thao Lào 

3.2.1. Hoàn thiện xác định nhu cầu tuyển dụng 

Theo Luật Cán bộ, Công chức năm 2015 quy định: Việc tuyển dụng 

công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên 

chế. Muốn tuyển dụng đạt hiệu quả cao phù hợp với tình hình thực tiễn của 

nền công vụ, cần tuyển dụng theo vị trí việc làm, tức là trước hết chúng ta 

phải xác định được các vị trí việc làm trong hệ thống việc làm của Bộ và từng 

vị trí việc làm đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ gì? Trình độ, kỹ năng chuyên 

môn nghiệp vụ tương thích với từng vị trí việc làm ở cấp độ nào? Trên cơ sở 

đó xác định điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm để tuyển dụng. Cần 

có những quy định chi tiết cụ thể về việc xác định tiêu chuẩn, tiêu chí đối với 

từng vị trí chức danh công chức, từng vị trí tuyển dụng. Bộ Giáo dục và Thể 

thao xác định mô tả công việc cũng tức là xác định phạm vi công việc mà 

công chức phải làm tương ứng với chức vụ, chức danh mà họ đảm nhiệm. 

Bản mô tả công việc cung cấp thông tin về việc tổ chức đơn vị cần người 

công chức như thế nào để thực hiện công việc tốt nhất, nhờ vậy có thể thực 

hiện công tác tuyển dụng công chức một cách khách quan và công khai. Khi 

thông báo tuyển dụng công chức cần xác định rõ tiêu chuẩn của một công 

việc cần tuyển dụng, tức là phải nêu rõ vị trí, nội dung, yêu cầu, đặc điểm của 

công việc cụ thể nhằm đánh giá đúng năng lực của công chức.  

Biện pháp thực hiện 

Để hoàn thiện xác định nhu cầu tuyển dụng, Bộ cần phải có những biện 

pháp nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ phụ trách tuyển dụng; ngoài ra, 

cần phải phối hợp chặt chẽ với các sở, các cơ sở để kịp thời nắm bắt thông tin 

về nhu cầu nhân sự của từng cơ quan. Ngoài việc tiếp nhận yêu cầu, báo cáo 
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của các sở, Bộ cũng cần phải cử nhân viên phụ trách nhân sự đi tới các cơ sở 

để điều tra tình hình nhân sự thực tế và gửi báo cáo tổng hợp về Bộ, từ đó sẽ 

cân đối cho phù hợp với quy mô công chức của Bộ.  

 Hiện nay có các nhu cầu tuyển dụng được xắp xếp theo thứ tự mức độ 

quan trọng và cấp thiết giảm dần như sau: 

 – Tuyển dụng thay thế: 

 Thay thế nhân sự xin thôi việc, bị sa thải… hoạt động tuyển dụng phải 

được thực hiện nhanh chóng để đảm bảo tính liên tục của công việc. Do 

thường có sức ép từ cấp trên đòi hỏi có ngay nhân viên thay thế, phòng quản 

lý nhân lực dễ có nguy cơ không đảm bảo chất lượng tuyển dụng. 

 Thay thế tạm thời nhân sự vắng, bị bệnh… với một hợp đồng lao động 

có thời hạn (thường là ngắn). Hoạt động này cũng phải được thực hiện gấp rút 

để đảm bảo tính liên tục của công việc. 

 Thay thế nhân viên được thăng chức, thuyển chuyển hoặc nghỉ hưu… 

Hoạt động này cần phải được chuẩn bị trước một khoảng thời gian, tốt nhất là 

trước khi nhân viên cũ rời khỏi chức vụ vì nhân viên cũ có thể giúp đỡ, hướng 

dẫn nhân viên trong việc hoà nhập với môi trường công tác. 

– Tuyển dụng ứng phó: hoạt động này thường diễn ra khi tổ chức nhận 

được khối lượng công việc lớn trong một khoảng thời gian nhất định. Để đảm 

bảo tiến độ, tổ chức sẽ cần tuyển dụng lao động trong khoảng thời gian đó. 

Hình thức này chứa đựng rủi ro bởi nhân viên sẽ thiếu động lực làm việc cũng 

như có thể thiếu trình độ chuyên môn đảm bảo cho năng lực cạnh tranh của 

toàn tổ chức 

– Tuyển dụng ngẫu nhiên: hoạt động này thường xuất phát từ một yêu 

cầu xin việc của một ứng viên có tiềm năng lớn… Đôi khi nhu cầu tuyển 

dụng của tổ chức lại ngẫu nhiên trùng hợp với yêu cầu xin việc. 

– Tuyển dụng dự án: hoạt động này đi đôi với một dự án hay một 

chương trình của tổ chức tạo ra nhu cầu lao động.  
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 Vị trí cần tuyển thường được định nghĩa dựa trên hồ sơ của nhân viên 

đảm nhận trước đó nếu có. Nếu là một vị trí mới, cần áp dụng các phương 

pháp định nghĩa. 

 Sau khi đã định nghĩa xong vị trí cần tuyển, tổ chức cần xác định sẽ 

tuyển nhân viên: 

 Từ bên trong (thăng chức, thuyên chuyển, tuyển dụng nội bộ) hay bên 

ngoài doanh nghiệp. Hình thức tuyển dụng nội bộ thường bắt nguồn từ giá trị 

và truyền thống của tổ chức hoặc từ chính sách nhân lực. Bộ có thể có các 

phương tiện phát triển khả năng tuyển dụng nội bộ như: đánh giá nhân lực, kế 

hoạch đào tạo, phát triển đa năng, quản lý nghề nghiệp, quản lý dự trù nhân 

lực và trình độ nghiệp vụ. Tại đây sẽ hình thành một “thị trường lao động nội 

bộ”, ở đó mỗi vị trí cần tuyển sẽ được thông báo trong nội bộ Bộ trước. Việc 

tuyển dụng từ bên ngoài chỉ được xét đến nếu không tìm được ứng viên nội 

bộ thích hợp. Thông tin tuyển dụng có thể được thông báo trong toàn Bộ hoặc 

chỉ trong một bộ phận nào đó. Có bằng cấp, trình độ, kinh nghiệm chuyên 

môn như thế nào. 

3.2.2. Đổi mới nội dung và hình thức tuyển dụng công chức 

Việc tuyển dụng công chức của Bộ Giáo dục và Thể thao cần được đổi 

mới nội dung và hình thức tuyển dụng nhằm đảm bảo chất lượng tuyển dụng.  

3.2.2.1. Về nội dung tuyển dụng công chức, nên tập trung vào ba lĩnh 

vực sau 

 Kiến thức chung tập trung vào các câu hỏi liên quan tới các khả 

năng chung, dựa trên năng lực tích lũy thông tin, các khả năng phân tích và 

đánh giá thực tiễn. Kiến thức này nhằm đo lường kỹ năng, năng lực làm việc 

của ứng viên. Thông qua kiến thức chung này, sẽ đánh giá được mức độ đào 

tạo của người dự tuyển. 

 Kiến thức chuyên ngành tập trung vào kiến thức cụ thể do chức danh 

đó đòi hỏi. Đó có thể là một hay hai chủ để nhằm đo lường kiến thức và các 

kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của chức danh, vị trí sẽ tuyển dụng. 
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 Kiểm tra sự phù hợp với chức danh, vị trí tuyển dụng nhằm đánh 

giá sự phù hợp của người đăng ký với chức danh, vị trí này bằng cách xem xét 

hồ sơ cá nhân, kinh nghiệm công tác và quá trình đào tạo, cũng như qua 

phỏng vấn quan sát hành vi và hành động của người đó. Những điều cũng được 

coi là phù hợp là kiến thức cụ thể và những khả năng có lợi cho công việc của 

người đó, kiến thức về các vấn đề có liên quan tới tổ chức bộ máy, các kỹ năng, 

kinh nghiệm, lời nói và thái độ, tính ổn định tình cảm, các triển vọng, các 

nguyên tắc thẩm mỹ và các giá trị đạo đức cũng như tính xã hội hóa để chấp 

nhận với môi trường xã hội, sáng kiến và sáng tạo, cá tính và sự sắc sảo. 

Ngoài ra nên kiểm tra thêm một số tri thức, kỹ năng mềm tùy thuộc vào 

vị trí việc làm cần tuyển dụng. ví dụ: Kỹ năng tổng hợp, viết, phân tích đối 

với công chức làm công tác tham mưu, tổng hợp... 

  3.2.2.2. Về cách thức tuyển dụng, cần kết hợp thi phỏng vấn với các 

môn thi khác 

 Ứng viên tham gia tuyển dụng phải trải qua các phần thi một cách 

nghiêm túc. Ngoài việc vượt qua các môn thi trắc nghiệm trên máy tính, thí 

sinh phải thi môn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ hành chính thông qua 

môn thi viết chuyên ngành. Thêm vào đó, thí sinh còn phải đi tiếp một phần 

thi nữa là phỏng vấn trực tiếp giữa ứng viên với Hội đồng tuyển dụng. Tổng 

số điểm qua các phần thi đạt được tiêu chuẩn cơ quan tuyển dụng đưa ra, thí 

sinh đó đã vượt qua kỳ thi tuyển dụng và trở thành công chức. 

 Phỏng vấn ứng viên giúp cơ quan tuyển dụng đánh giá kỹ năng 

mềm thí sinh có đáp ứng với vị trí việc làm cần tuyển hay không. Chiều 

hướng thi tuyển thiên về kỹ năng nghiệp vụ hơn là các học vấn của ứng viên. 

Vì vậy, cần tìm cách đo đếm các khả năng của ứng viên trong tình huống 

nghề nghiệp. Trước kia, có thể chúng ta coi trọng bằng cấp, coi trọng kiến 

thức chung của ứng viên hoặc tài năng qua các kỳ thì mang tính học đường 

như bài tóm tắt hoặc bài luận văn về một vấn đề xã hội nào đó. Nhưng đến 

nay, ngoài kiến thức chuyên môn, ứng viên còn phải có năng lực, kỹ năng 
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trong thực thi công vụ. Ngoài việc đánh giá năng lực của ứng viên đối với 

công việc mà còn đánh giá các tiềm năng của ứng viên. Vị trí mà công chức 

được tuyển vào ngày hôm nay có thể thay đổi theo tốc độ hiện đại hóa hành 

chính (tin học hóa, quan hệ mở rộng, đưa các phương pháp quản lý mới vào 

sử dụng...), vì vậy công chức cần có khả nãng thích nghi với công việc. Công 

chức dù được tuyển dụng ở bất kỳ trình độ, vị trí nào cần phải tiến bộ trong 

nghề nghiệp, tránh tình trạng co cứng. Do vậy, sẽ có ích nếu tuyển dụng 

những người tỏ ra có nhiều khả năng nhất trong thích nghi và nắm bắt tiến bộ. 

 Hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, xây dựng cơ cấu, tiêu 

chuẩn chức danh công chức các Sở. Trong từng Sở, căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ của từng bộ phận để xác định số vị trí việc làm bảo đảm tiêu chuẩn, đúng 

yêu cầu công việc với hiệu quả cao nhất. Trong mỗi vị trí việc làm cần mô tả 

chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu và nội dung từng công việc cụ thể. Kê khai, mô 

tả công việc giúp cho việc xác định biên chế đảm bảo cơ sở khoa học và sát 

thực tế hơn. Quá trình thực hiện kê khai, mô tả, đo lường, phân tích công việc 

sẽ giúp cho người đứng đầu các cơ quan chuyên môn đánh giá khái quát toàn 

bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; phát hiện những chồng chéo 

hoặc bỏ sót; nhận diện rõ hiệu quả sử dụng thời gian làm việc cũng như 

phương pháp, cách thức, quy trình tiến hành công việc của từng công chức, từ 

đó có phương án điều chỉnh, bố trí, sắp xếp, phân công công việc hợp lý và 

đạt hiệu quả cao hơn. 

 Đẩy mạnh thi tuyển cạnh tranh đối với các vị trí chức danh lãnh 

đạo, quản lý ở các Sở của Bộ Giáo dục và Thể thao. 

Biện pháp thực hiện 

Phải xác định dược vị trí việc làm, xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn chức 

danh công chức các Sở. Đây là cơ sở để tuyển dụng, đồng thời cũng là căn cứ 

để có nội dung và hình thức tuyển dụng phù hợp. Vụ Tổ chức cán bộ phải kết 

hợp chặt chẽ với các Sở và chuyên gia để xây dựng nội dung và hình thức 

tuyển dụng. 
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3.2.3. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng 

Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã khẳng định yêu cầu cần phải đổi 

mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu 

của công tác cán bộ và xác định: Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác 

quy hoạch cán bộ, đảm bảo sự chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ 

trước mắt và lâu dài, cần mở rộng việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán 

bộ vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh, thành phố và cấp vụ ở các bộ, 

ngành trung ương. Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, 

cơ quan, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính. Cụ thể là xây dựng và 

hoàn thành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; đổi mới, nâng cao chất 

lượng công tác thi tuyển công chức theo phương thức cạnh tranh. 

Cũng như các Bộ khác, thực hiện chính sách của Nhà nước, Bộ Giáo 

dục và Thể thao cũng đang thực hiện đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh 

đạo cấp Sở, cấp phòng. Quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý. 

Đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp Sở, cấp phòng theo hướng chú trọng nguyên 

tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức và 

nội dung lấy phiếu tín nhiệm. Thi tuyển cạnh tranh chức danh lãnh đạo, quản 

lý cấp Sở, phòng là một xu hướng cần được chú trọng trong tương lai. Đây là 

hình thức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp cao, mở rộng cơ 

hội cho những người ngoài tổ chức; khuyến khích dòng chảy tương tác giữa 

nguồn nhân lực, từ đó tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch, lành 

mạnh để tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, góp phần tăng hiệu 

quả quản lý của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. 

Cần áp dụng các nguyên tắc bình đẳng và xứng đáng trong tuyển dụng, 

điều này yêu cầu nhiều điều kiện: Sự tuyển dụng đấu loại, tức là để vào cùng 

một vị trí công việc trong cơ quan, phải chọn người giỏi nhất trong số ứng cử 

viên thường là đông đảo, một vị trí phải được thông báo rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. Tuyển dụng có nền tảng là các quy tắc năng 

lực chuyên môn; ứng viên giỏi nhất sẽ được chọn vì người đó chứng tỏ được 
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khả năng thực hiện các nhiệm vụ tương ứng với vị trí cần tuyển dụng. Ngoài 

ra, trong tuyển dụng công chức cần lưu ý đến các tiềm năng của ứng cử viên, 

tức là khả năng tiến triển sau này của người đó vào những chức năng khác. 

Nhằm khắc phục những hạn chế của khâu quy hoạch cán bộ, công chức 

quản lý, những nhược điểm trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý hiện 

nay, công tác thi tuyển công chức quản lý cấp Sở của Bộ Giáo dục và Thể 

thao với phương thức cạnh tranh, công khai, minh bạch còn được coi là giải 

pháp tương lai cho một nền hành chính hiện đại. Cạnh tranh bên ngoài đây là 

hình thức tuyển dụng mà ngoài những người trong cơ quan được tham gia còn 

có những người không nằm trong khối Nhà nước, họ có thể là doanh nhân, 

những người đang tham gia công tác khu vực tư nhân nhưng đáp ứng đủ các 

tiêu chuẩn chức danh, đủ điều kiện tuyển dụng về tiêu chuẩn, về kinh nghiệm 

nghề nghiệp. Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng phải 

căn cứ vào tiêu chuẩn công việc bao gồm: năng lực, kỹ năng, phẩm chất, kinh 

nghiệm nghề nghiệp, tầm nhìn... Quy trình lựa chọn bao gồm đánh giá trình 

độ, kiểm tra kỹ năng và kiến thức, phỏng vấn và đánh giá hiệu quả công việc. 

Thông qua kỳ thi viết kết hợp với phỏng vấn, việc đánh giá năng lực của ứng 

viên được đối chiếu phù hợp hơn với yêu cầu của vị trí lãnh đạo, quản lý cần 

tuyển chọn. 

Đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý cấp Sở, phòng cần được tổ chức thi 

tuyển một cách công khai và cạnh tranh lành mạnh, để tìm ra những người có 

năng lực thực sự và có khả năng điều hành tổ chức. Cạnh tranh trong tuyển 

dụng được tổ chức dưới hai hình thức: Cạnh tranh nội bộ và cạnh tranh bên 

ngoài. Cạnh tranh nội bộ là hình thức tuyển dụng dành cho tất cả những người 

đang là công chức hay những người sau khi đã hoàn thành xong thời gian 

thực tập hay thử việc đêu có thê tham gia ứng tuyển vào vị trí lãnh đạo, quản 

lý nào đó. 
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3.2.4. Hoàn thiện công tác phân tích và đánh giá công việc 

Bộ cần quan tâm đến hoạt động phân tích công việc, ban lãnh đạo nên 

giao nhiệm vụ cho từng cán bộ thực hiện hoạt động phân tích công việc. Hoạt 

động này bao gồm: lên kế hoạch cho các giai đoạn của phân tích công việc, 

thiết kế phiếu thu thập thông tin, bảng câu hỏi, mẫu câu hỏi để tiến hành thu 

thập thông tin, tổng hợp thông tin thu thập được và soạn thảo các văn bản của 

phân tích công việc. Phân tích công việc cung cấp các thông tin cần thiết về 

yêu cầu, đặc điểm của công việc, là cơ sở cho việc xây dựng bản mô tả công 

việc và bản tiêu chuẩn công việc. Phân tích công việc cung cấp cho nhà quản 

trị bản tóm tắt về nhiệm vụ, trách nhiệm của công việc nào đó trong mối tương 

quan với công việc khác. Từ đó giúp nhà quản trị trả lời các câu hỏi sau: 

- Công việc cần tuyển là công việc lâu dài hay tạm thời? 

- Công việc đó đòi hỏi các kiến thức chuyên sâu và đặc biệt nào? 

- Có cần thiết phải tuyển thêm người để thực hiện công việc đó không? 

Nếu có thì người được tuyển dụng có kiêm thêm công việc nào nữa? 

- Chức trách, nhiệm vụ và quan hệ với tổ chức như thế nào? 

- Những tiêu chuẩn về kiến thức chuyên môn, sức khỏe, kinh nghiệm… 

của công việc mới đó là gì? 

Sau khi trả lời chính xác các câu hỏi này Bộ có thể các định bước thực 

hiện tối ưu là tuyển dụng hay áp dụng các phương pháp khác cho phù hợp với 

từng thời điểm, thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp. Cán bộ thực hiện hoạt 

động phân tích công việc cần xây dựng các văn bản của phân tích công việc, 

sau đó đưa các văn bản này vào sử dụng như là một công cụ cho quản lý nhân 

sự. Phòng Tổ chức lao động cần phối hợp với các bộ phận khác, tranh thủ sự 

trợ giúp của họ, thông báo cho người lao động biết ý nghĩa, mục đích của 

phân tích và đánh giá công việc, để tránh gặp những khó khăn từ phía người 

lao động. Các văn bản phân tích công việc cần được phổ biến rộng rãi đến 

người lao động và được sử dụng cho quá trình làm việc và quản lý. Tiếp theo, 

công ty nên quan tâm đến công tác đánh giá thực hiện công việc. Công tác 
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đánh giá thực hiện công việc nên được đánh giá kỹ lưỡng, khách quan và có 

sự tương tác hai chiều. Không chỉ lãnh đạo đánh giá nhân viên, cấp trên đánh 

giá cấp dưới mà nên có sự đánh giá ngược lại từ phía nhân viên đối với ban 

lãnh đạo. 

Công tác bố trí, sử dụng nhân lực được tuyển mới là vô cùng quan 

trọng, phản ánh chất lượng công tác tuyển dụng Bộ đã thực hiện. Trên thực tế, 

một số lao động trong Bộ chưa được sắp xếp vị trí công việc đúng với chuyên 

ngành mà họ đào tạo. Bộ cần rà soát lại số lượng cán bộ công nhân viên đang 

làm việc trái chuyên ngành, tìm hiểu sâu thêm về nhu cầu, nguyện vọng của 

những lao động đó. Nếu họ có nhu cầu làm việc đúng chuyên ngành họ được 

đào tạo thì sắp xếp bổ sung vào những vị trí thiếu, ngược lại, nếu họ đã quen 

với vị trí công việc cũ, họ cảm thấy mãn nguyện với công việc thì có thể đào 

tạo lại, đào tạo thường xuyên những lao động đó để họ nắm được những kiến 

thức cơ bản nhất, và cần thiết nhất, cập nhật những kiến thức mới nhất về 

công việc mà họ đang đảm nhận. 

3.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyển dụng 

Chất lượng công tác tuyển dụng công chức phụ thuộc một phần quan 

trọng vào những người làm công tác tuyển dụng (thuộc Vụ Tổ chức cán bộ) 

và những người trong Hội đồng tuyển dụng. Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan 

thường trực của Hội đồng tuyển dụng, trực tiếp tham mưu và chọn lựa ra 

những ứng viên đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để lập danh 

sách ứng viên tham gia thi tuyển. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Thể thao cần tạo 

điều kiện thuận lợi để những công chức được giao nhiệm vụ này được tham 

gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến 

thức về quản lý Nhà nước và nền công vụ, đặc biệt là những vấn đề liên quan 

đến việc triển khai thực hiện các quy định về vị trí việc làm, quy định hình 

thức tuyển dụng cạnh tranh... 

Những người làm công tác tuyển dụng trong Hội đồng tuyển dụng công 

chức cần phải có kiến thức về lĩnh vực này, cần hiểu rõ về quy trình cũng như 
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thủ tục tuyển dụng. Điều quan trọng là phải tập huấn, bồi dưỡng thành viên 

Hội đồng tuyển dụng bằng cách phổ biến, tập huấn các nghiệp vụ về tuyển 

dụng công chức ở các cơ quan cho những người làm công tác tuyển dụng để 

họ nắm vững được quy trình, thủ tục, nguyên tắc, phương thức… tuyển dụng 

tránh dẫn đến sai sót trong bất cứ khâu nào. Bên cạnh đó, cần trang bị cho đội 

ngũ làm công tác tuyển dụng những bộ tài liệu, bảng câu hỏi phỏng vấn phục 

vụ công tác tuyển dụng đạt chất lượng cao. 

Những người làm công tác tuyển dụng công chức ngoài bồi dưỡng về 

nghiệp vụ, kỹ năng làm công tác tuyển dụng, cần nắm rõ các quy định của 

pháp luật về tuyển dụng công chức. Xuất phát từ những quy định chung về 

điều kiện dự thi công chức, cần tham mưu cho lãnh đạo Bộ về điều kiện riêng, 

phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng Sở để làm căn cứ, điều kiện tham 

gia dự tuyển công chức của Bộ. Hơn nữa, đội ngũ làm công tác tuyển dụng 

công chức làm việc với tinh thần công tâm, không v  lợi ích cá nhân, v  mối 

quan hệ cá nhân mà giúp người này, người kia vào trong tổ chức. Những 

người giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng cần phối hợp với nhau một cách 

nhịp nhàng, chặt chẽ, cẩn thận, đề cao trách nhiệm cá nhân trong công việc. 

Yêu cầu đối với Hội đồng tuyển dụng trong quá trình tổ chức tuyển 

dụng công chức gồm: 

- Xác định tiêu chí đúng, rõ ràng, minh bạch. 

- Khách quan, cơ cấu các chuyên gia độc lập. 

- Công tâm và trách nhiệm cao. 

Ngoài ra đối với các thành viên trong Hội đồng tuyển dụng cũng cần 

phải đáp ứng các yêu cầu như: 

- Có trình độ chuyên môn phù hợp. 

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng. 

- Không có quan hệ hôn nhân, huyết thống với ứng viên. 

Giải pháp này nhằm tránh các trường hợp cán bộ, công chức làm công 

tác tuyển dụng bị tha hóa về đạo đức cũng như biểu hiện xem nhẹ công tác 
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này hoặc biểu hiện tiêu cực. Để giảm bớt được những hiện tượng này cần có 

những biện pháp như tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác này, đi đôi 

với việc đó cần cỏ những biện pháp xử lý nghiêm minh để nâng cao hiệu quả 

của công tác tuyển dụng, quyền lợi gắn với trách nhiệm. 

Biện pháp thực hiện 

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức và tập huấn kỹ năng cho công chức 

làm công tác tuyển dụng. 

3.2.6. Xây dựng tính chuyên nghiệp trong tuyển dụng công chức  

Công khai, minh bạch hóa thủ tục trong tuyển dụng: 

Công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính là một trong những mục 

tiêu hướng đến của nền hành chính. Thủ tục hành chính ngày càng được hoàn 

thiện, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thì càng đáp ứng mục tiêu quản lư 

Nhà nước, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi và giảm chi phí cho tổ chức, cá 

nhân. Đối với hoạt động tuyển dụng cũng vậy, càng công khai, minh bạch thủ 

tục thì càng giảm các ảnh hưởng tiêu cực và càng tuyển dụng được người tài. 

Hoạt động tuyển dụng công chức được quy định trong Luật Cán bộ 

công chức năm 2015, hoạt động này cần đảm bảo tính khách quan, công khai, 

minh bạch không vì lợi ích cá nhân hoặc của một nhóm người trong xã hội mà 

làm ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức của cả tỉnh và cả nước. Khi 

hoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức yêu cầu quy 

định đối với từng công việc cụ thể trong quá trình tuyển dụng công chức đều 

phải được khách quan, công khai, minh bạch bằng những hình thức thích hợp 

để hạn chế, ngăn chặn việc lợi dụng pháp luật về tuyển dụng công chức để 

tham ô, nhận hối lộ, tiêu cực trong quá trình tuyển dụng công chức. Công 

khai, minh bạch các thủ tục tuyển dụng công chức là yêu cầu cần thiết, thủ tục 

tuyển dụng phải được công khai hóa để mọi đổi tượng cùng biết và được tiến 

hành công khai theo luật định, trừ trường hợp quy định phải bí mật theo quy 

định chung. Công khai, minh bạch hóa các thủ tục tuyển dụng bao gồm các 



 95 

nội dung: Niêm yết tại công sở; thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng; không tuỳ tiện thay đổi hoặc bổ sung các điều kiện thi thiếu căn cứ. 

Hạt nhân quan trọng nhất của tuyển dụng công chức chính là đảm bảo 

được tính công khai, công bằng, rộng rãi, cạnh tranh và chủ yếu dựa vào năng 

lực các ứng viên. Bộ Giáo dục và Thể thao cần bảo đảm công khai, minh 

bạch, khách quan và đúng pháp luật, công khai trước và sau khi tuyển dụng 

công chức. Cơ quan tuyển dụng công chức phải thông báo công khai trên 

phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của tỉnh và niêm yết 

công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời 

hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển. 

Tiếp theo, Bộ Giáo dục và Thể thao phải công khai sau khi thi tuyển: 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của Hội 

đồng tuyển dụng, cơ quan tuyển dụng công chức phải niêm yết công khai kết 

quả thi tuyển hoặc xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở 

làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển 

dụng công chức; gửi thông báo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển bằng văn bản 

tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

- Xây dựng văn hoá tuyển dụng: 

Tính chuyên nghiệp của tuyển dụng công chức thể hiện qua rất nhiều 

yếu tố, kể cả những điều nhỏ nhất, từ việc lịch hẹn ứng viên, biểu mẫu hồ sơ, 

tài liệu, phong cách tổ chức tuyển dụng… 

Ấn tượng đầu tiên về cách ứng xử chuyên nghiệp hay không chuyên 

nghiệp của bộ phận tuyển dụng và những người tham gia đón tiếp, phỏng vấn 

sẽ đọng lại khá lâu trong lòng ứng viên. Điều này trước hết ảnh hưởng đến 

mong muốn được làm việc tại tổ chức, xa hơn nữa ảnh hưởng đến uy tín, vị 

thế của Sở tuyển dụng. Do đó việc xây dựng văn hoá tuyển dụng là rất cần 

thiết trong việc hoàn thiện quy trình tuyển dụng của các Sở. 

Luôn thể hiện tính chuyên nghiệp trong công tác tuyển dụng. Nên mời 

ứng viên đến với thái độ trân trọng và thể hiện mong muốn có quan hệ hợp 
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tác bình đẳng. Các buổi phỏng vấn được tổ chức rất đúng giờ, và không nên 

cùng lúc tổ chức phỏng vấn nhiều ứng viên, vì như vậy ứng viên sẽ phải chời 

đợi lâu. Nếu thể hiện được sự chuyên nghiệp của những người tuyển dụng 

như vậy thì sẽ tạo được ấn tượng rất tốt trong lòng ứng viên, đặc biệt là các 

ứng viên sáng giá. 

Trong buổi thi vấn đáp, thái độ tôn trọng ứng viên là rất cần thiết. Các 

câu hỏi nên được kèm theo tên và được diễn đạt theo kiểu: “bạn nghĩ gì về 

vấn đề này”, “xin vui lòng cho biết cách giải quyết của bạn trong trường hợp 

này”. Ứng viên nên được xem là một đối tác và mục đích của cuộc phỏng vấn 

là hai bên cùng tìm hiểu nhau, cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác, không tạo cảm 

giác “xin - cho” trong buổi phỏng vấn. 

Một trong những nội dung góp phần xây dựng tính chuyên nghiệp trong 

tuyển dụng công chức là hiện đại hóa phương tiện phục vụ tuyển dụng, đó là 

ứng dụng công nghệ thông tin trong trong tuyển dụng công chức để đảm bảo 

nguyên tắc công khai, khách quan, minh bạch, công bằng, tăng cường chất 

lượng đội ngũ công chức, đáp ứng yêu nền công vụ. 

Tuyển dụng công chức bằng phần mềm trên máy tính sẽ hạn chế được 

phần nào những nhược điểm của phương pháp thi truyền thống, khắc phục 

tính chủ quan của con người. Như vậy, mỗi khi tuyển dụng công chức, Bộ 

Giáo dục và Thể thao đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị máy tính, hệ thống 

mạng một cách đầy đủ, phục vụ cho việc thi trắc nghiệm các môn thi tuyển 

công chức được tiết kiệm và đem lại hiệu quả cao. 

Biện pháp thực hiện 

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định của pháp luật và các quy định 

liên quan đến tuyển dụng cho mọi người. 

Công khai tiêu chuẩn, quy định về vị trí cần tuyển; thủ tục, quy trình 

tuyển dụng, kết quả tuyển dụng. 
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3.2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động 

tuyển dụng công chức 

Thanh tra trong tuyển dụng công chức là giám sát việc thực hiện đường 

lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được cơ quan áp 

dụng đến việc tuyển dụng công chức nói chung, tuyển dụng công chức các Sở 

của Bộ nói riêng. Thanh tra các văn bản của cơ quan ban hành liên quan đến 

việc tuyển dụng công chức; thanh tra trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo 

trong quy trình tuyển dụng công chức. 

Trong quá trình tổ chức thi tuyển công chức các Sở, Bộ cần tăng cường 

kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực. 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra từ khâu ra đề, thông 

báo tuyển dụng, giám sát Hội đồng thi, kiểm tra việc dọc phách, chấm điểm, 

ghép phách, thông báo điểm, đồng thời đôn đốc nhắc nhở tinh thần trách 

nhiệm của các thành viên Ban coi thi và Ban chấm thi, xử lý nghiêm minh 

những người thiếu trách nhiệm hay vi phạm quy chế thi. 

Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho công tác kiểm tra, giám sát 

hoạt động thi tuyển công chức. Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ 

quan có thẩm quyền quản lý công chức trong việc thực hiện việc kiểm tra, 

thanh tra kỳ thi. Các chế tài cần được lượng hóa và quy định cụ thể hơn, phù 

hợp với tính chất và mức độ của từng hành vi vi phạm. Đề cao chế độ chịu 

trách nhiệm cá nhân, tránh tình trạng xử lý chung chung, hình thức. 

Theo quy định về quy trình, nội dung thanh tra tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức, viên chức có quy định thanh tra việc tuyển dụng công 

chức, sẽ tiến hành thanh tra từ việc thông báo thi tuyển, xét tuyển công chức; 

tiếp nhận hồ sơ dự thi, hồ sơ xét tuyển; việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện 

cúa hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển. Nội dung thanh tra trong tuyển dụng công 

chức gồm thanh tra các công việc về tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển công 

chức... Làm tốt công thanh tra, kiểm tra, giám sát thì hiệu quả tuyển dụng 

công chức sẽ được nâng cao. 
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Cần có bộ phận kiểm tra, giám sát hoạt động tuyển dụng, tham mưu 

cho Bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm hoặc 

theo đợt tuyển dụng và về các nội dung, hồ sơ, những vấn đề liên quan đến 

công tác công chức. 

Biện pháp thực hiện 

-  Cần thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau công tác tuyển dụng. 

-  Trong quá trình tuyển dụng, tăng cường hoạt động giám sát. 

-  Có chế tài mạnh mẽ đối với các hành vi tiêu cực trong tuyển dụng. 

3.2.8. Tăng cường tạo động lực lao động để thu hút nguồn tuyển 

dụng có chất lượng cao 

 3.2.8.1. Thực hiện chế độ đãi ngộ lao động hiệu quả 

 Tiền lương là khoản thu nhập chính của đa số người lao động, vì vậy, 

cần phải đảm bảo trả lương đúng theo quy định của Nhà nước về tiền lương 

đối với người lao động. chính xác khi tính lương cho họ. Ngoài ra, cần xây 

dựng quy chế chi tiêu nội bộ để có thể công khai hóa các khoản tiền mà người 

lao động được hưởng khi thực hiện các công việc. 

Bên cạnh tiền lương, cần chú trọng vào các khoản thưởng, phụ cấp và 

phúc lợi để có thể góp phần gia tăng thu nhập cho người lao động để từ đó 

người lao động yên tấm cống hiến, từ đó cũng nâng cao năng lực cạnh tranh 

của Bộ trên thị trường lao động, giúp Bộ dễ dàng thu hút được những lao 

động có chất lượng cao. 

 3.2.8.2. Thực hiện chính sách đào tạo phát triển tốt hơn cho người lao động 

 Bộ cần đầu tư hơn nữa cho công tác đào tạo, tăng quỹ đào tạo vì đào 

tạo tốt sẽ cho ta một đội ngũ nhân viên giỏi nghề, giỏi việc với tác phong làm 

việc chuyên nghiệp nhất đặc biệt là các nhân viên cấp cao như trưởng, phó 

phòng, không ngần ngại tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ quản trị 

cho các thành viên cấp cao để họ nâng cao kiến thức áp dụng vào thực tế. 

 Bộ nên thường xuyên cho nhân viên đi dự các cuộc hội thảo để có thể 

tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm cho bản thân để có thể tiết kiệm thời gian, chi 
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phí đào tạo. Ngoài ra, nên tổ chức các cuộc hội thảo giữa các nhân viên với 

nhau, khuyến khích họ đào tạo lẫn nhau, tổ chức các cuộc nói chuyện để 

những nhân viên có nhiều kinh nghiệm san sẻ những kinh nghiệm, những khó 

khăn cũng như những thành công họ đạt được với các bạn đồng nghiệp; nên 

cho nhân viên đi học tại các lớp đào tạo ở bên ngoài mang tính chuyên nghiệp 

cao. Tuy phải mất khoản chi phí không nhỏ cho công việc này nhưng bù lại 

nhân viên của mình sẽ có một trình độ chuyên môn rất cao và có thể truyền 

đạt cho mọi người. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục 

và Thể thao, chương này đã đưa ra phương hướng và các giải pháp để hoàn 

thiện công tác tuyển dụng công chức. Trong đó, giải pháp về hoàn thiện thể 

chế, giải pháp về đổi mới nội dung và phương pháp thi tuyển công chức là 

trọng tâm, giải pháp phát và thu hút nhân tài tạo nguồn cho tuyển dụng là 

chiến lược… Trong quá trình thực hiện các giải pháp trên đòi hỏi phải có sự 

đồng bộ, kết hợp chặt chẽ với nhau nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại, 

hạn chế trong công tác tuyển dụng công chức của Bộ, đảm bảo sự hài lòng 

của người tham gia ứng tuyển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình 

thực thi công vụ của các Sở, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành 

chính nhà nước. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang trong quá trình phát triển với 

nhiều cơ hội và thách thức. Điều này đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ công 

chức chuyên nghiệp, chất lượng cao. Đây là một trong những nội dung quan 

trọng của chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu về tiếp tục đổi mới công tác cán 

bộ, nhưng việc xây dựng một đội ngũ công chức đã được yêu cầu nêu trên 

phụ thuộc rất nhiều vào môi trường kinh tế - xã hội, đặc điểm tình hình đội 

ngũ công chức, cơ chế, chính sách đãi ngộ, bản thân công chức. Trong đó 

nâng cao chất lượng tuyển dụng là yếu tố quan trọng. 

Với đề tài “Tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào”, 

nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, luận văn đã đạt được nhiệm vụ đề ra, 

đó là: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tuyển dụng công chức, quản lý nhà 

nước đổi với tuyển dụng công chức và hệ thống kinh nghiệm của các nước 

trên thể giới về tuyển dụng và giá trị tham khảo đối với Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào. 

- Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục 

và Thể thao trong những năm gần đây, đánh giá những kết quả đạt được, 

những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân thành công hay hạn chế trong công 

tác tuyển dụng. 

Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng 

công chức. Từ những kết quả đó, có thể tóm lược nội dung luận văn như sau: 

Thứ nhất, công chức là một bộphận công chức hành chính nhànước, là 

những người trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và làm việc 

chủ yếu trong bộ máy hành chính nhà nước. Công chức là nhân tố quyết định 

đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 

trong hệ thống chính trị. Các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, 
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pháp luật của nhà nước có phát huy được hiệu lực, hiệu quả trong sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội, có đi vào thực tế cuộc sống hay không, phụ thuộc 

vào chât lượng đội ngũ công chức. Vì vậy, nâng cao chất lượng tuyển dụng 

công chức nói chung và công chức tại Bộ có ý nghĩa quan trọng, có vai trò 

quyết định đến chất lượng của đội ngũ công chức của đất nước, đảm bảo có 

được một đội ngũ công chức có đủ phẩm chất và năng lực, có tài, có đức để 

thực thi công vụ, để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 

cải cách nền hành chính nhà nước. Trong tuyển dụng công chức, việc công 

khai, minh bạch trong nguyên tắc tuyển dụng cũng như chính sách ưu tiên 

hợp lư là một yếu tố cơ bản, là công cụ để nhà nước sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực của xã hội, một chính sách đãi ngộ tốt sau khi đã được cấp có thẩm 

quyền ban hành, sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý có được một 

khuôn khổ cụ thể để lập kế hoạch và triển khai các chương trình tuyển chọn 

công chức hợp lý nhằm góp phần xây dựng đội ngũ công chức địa phương có 

đủ bản lĩnh, có trình độ, có năng lực và phẩm chất phục vụ cho hoạt động 

công vụ của bộ máy chính quyền địa phương. 

Thứ hai, thực trạng công tác tuyển dụng công chức tại Bộ còn nhiều bất 

cập. Qua phân tích và đánh giá thực tiễn việc ban hành và thực thi các văn 

bản của nhà nước về tuyển dụng công chức cho thấy việc tổ chức công tác 

tuyển dụng còn nhiều hạn chế, một vài chính sách về tuyển chọn chưa thật sự 

khuyến khích, động viên, chưa tạo thành động lực cõ bản để thu hút người có 

nãng lực vào làm việc tại các Sở. 

Thứ ba, để nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức thì việc xây 

dựng và ngày càng hoàn thiện hệ thống chính sách tuyển dụng là yêu cầu cơ 

bản và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Với mong muốn góp phần nâng cao 

chất lượng tuyển dụng công chức, tác giả đã đề xuất một số giải pháp trong 

công tác tuyển dụng công chức nhằm nâng cao chất lượng công chức tại Bộ 

Giáo dục và Thể thao Lào. 
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2. Khuyến nghị 

 Đối với Chính phủ Lào 

Thứ nhất, Chính phủ Lào cần thể chế hóa quan điểm, đường lối của 

Đảng về công tác tuyển dụng công chức, đặc biệt trong việc đánh giá, xếp loại 

công chức về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh 

giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phải khắc phục được các hạn chế, bất 

cập trên thực tế, đặc biệt chú trọng đi vào chiều sâu và thực chất, tránh hình 

thức, giảm thủ tục hành chính, tạo sự liên thông trong công tác tuyển dụng 

công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể; tạo cơ sở 

pháp lý cho việc tuyển dụng công chức được tiến hành thực chất, là căn cứ để 

thực hiện công tác quản lý công chức. Để đạt mục đích đó, cần quán triệt 

quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước Lào trong công tác quản lý cán bộ 

công chức nói chung và công tác tuyển dụng nói riêng, đặc biệt là nguyên tắc 

Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ. Đổi mới công 

tác tuyển dụng theo hướng: xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, 

thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; 

gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa 

phương, cơ quan, đơn vị. 

Thứ hai, trong chính sách tuyển dụng cần đẩy mạnh việc tuyển dụng 

công chức vào các chức danh lãnh đạo, quản lý. Hình thức này sẽ là bước đột 

phá trong công tác cán bộ, bởi nếu việc thi tuyển tổ chức khoa học, bảo đảm 

công bằng, minh bạch sẽ là điều kiện thuận lợi để hình thành đội ngũ lãnh 

đạo, quản lý có năng lực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền hành 

chính quốc gia và từng bước ngăn chặn nạn chạy chức. 

Thứ ba, Chính phủ Lào có thể xây dựng website tuyển dụng nhân sự 

hành chính của quốc gia. Điều này sẽ cho phép người lao động dễ dàng trong 

việc tìm cơ hội vào làm việc cho cơ quan nhà nước. Đây là giải pháp để thu 

hút được nhiều người tham gia dự tuyển, qua đó chất lượng tuyển dụng có thể 
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được nâng lên. Điều này còn giúp phát huy quyền của công dân trong việc 

tham gia quản lý nhà nước. 

 Đối với Bộ Nội vụ Lào 

Thứ nhất, trong công tác tuyển dụng, ban tuyển dụng cần thực hiện 

nghiêm túc việc xác định tiêu chuẩn về trình độ, năng lực của ứng viên. Có 

thể áp dụng khung năng lực để mang lại những kết quả tích cực hơn vì khung 

năng lực có thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức do hạn chế 

được những quyết định tuyển dụng sai lầm, phát triển được đội ngũ công chức 

chuyên nghiệp, nhiệt huyết, gắn bó với công việc và chuẩn bị nguồn lực theo 

mục tiêu dài hạn. 

Thứ hai, tiến hành tuyển dụng dựa trên hồ sơ của ứng viên và sử dụng 

phương pháp thi tuyển cạnh tranh trên máy tính kết hợp với phần thi viết. Đặc 

biệt cần tiến hành đánh giá năng lực qua hình thức phỏng vấn sau khi ứng 

viên đã qua các kỳ thi viết và trắc nghiệm. Vì hoạt động công vụ của công 

chức bao gồm cả các kỹ năng giao tiếp, ứng xử giữa công chức với công chức 

cùng và khác cấp hành chính, giữa công chức với nhân dân, tổ chức, doanh 

nghiệp. Do vậy, thông qua phỏng vấn mới có thể nhận biết, lựa chọn được 

ứng viên có phẩm chất, năng lực, kỹ năng thực sự trong quan hệ giao tiếp, 

ứng xử của phù hợp nhất cho vị trí việc làm cụ thể cần tuyển dụng và cũng để 

phát hiện những lỗ hổng trong kỹ năng giao tiếp, ứng xử để có phương án bồi 

dưỡng tiền công vụ. 
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PHỤ LỤC 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN  

Để góp phần tìm hiểu công tác tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục và 

Thể thao nước CHDCND Lào, xin Ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình 

về nội dung sau. (Đánh dấu X vào một trong các ô trống tại phiếu hỏi này) 

I. Thông tin cá nhân 

Xin Ông (bà) vui lòng cho biết đôi nét về bản thân: 

1. Họ và tên (có thể nêu hoặc không): ..........................................................  

2. Giới tính:   1. Nam ………. 2. Nữ ………… 

3. Tuổi: .....................  

4. Trình độ (chức danh KH, học vị): .............................................................  

5. Lĩnh vực chuyên môn:................................................................................  

6. Đơn vị công tác:…..................................................................................... 

 7. Số năm tham gia công tác:........................................................................ 

II. Nội dung 

1. Ông (bà) đánh giá thế nào về công tác xác định nhu cầu tuyển dụng của Bộ 

Giáo dục và Thể thao Lào? 

Tốt  

Bình thường  

Chưa tốt  

 

2. Theo ông (bà) Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tuyển dụng công chức từ 

nguồn nào? 

Tuyển dụng từ bên ngoài  

Tuyển dụng từ bên trong  

Cả hai nguồn từ bên ngoài và từ bên trong  

 

3. Ông (bà) đánh giá như thế nào về mức độ phù hợp của phương thức 

tuyển dụng công chức mà Bộ Nội vụ Lào sử dụng  



Rất phù hợp  

Khá hợp  

Chưa phù hợp  

 

4. Ông (bà) đánh giá thế nào về quá trình triển khai công tác tuyển dụng 

công chức của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào? 

Tốt  

Bình thường  

Chưa tốt  

 

5. Ông (bà) đánh giá thế nào về công tác đánh giá kết quả tuyển dụng 

công chức của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào? 

 

Tốt  

Bình thường  

Chưa tốt  

 

6. Ông (bà) đánh giá thế nào về tính công khai, minh bạch của công tác tổ 

chức thi tuyển công chức tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào? 

(Đánh giá trên thang điểm từ 1 – 5, trong đó 1 điểm là thấp nhất, 5 

điểm là cao nhất). 

1  

2  

3  

4  

5  

7. Theo ông (bà) quá trình tuyển dụng công chức của Bộ Giáo dục và Thể 

thao Lào còn những hạn chế nào? 



…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…… 

8. Theo ông (bà) vấn đề cấp bách nhất trong quá trình tuyển dụng công 

chức của Bộ Giáo dục và Thể thao Làocần thực hiện là gì? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…… 

9. Ông (bà) có thể đề xuất một số khuyến nghị để nâng cao quá trình 

tuyển dụng công chức tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


