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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với lịch sử hơn 63 năm thành lập và phát triển, Công đoàn Lào luôn có 

vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Công đoàn được tổ chức thành hệ thống từ 

công đoàn cơ sở đến Liên hiệp công đoàn Trung ương, tổ chức công đoàn có mặt ở 

tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước. Trong đó, chất lượng đổi 

ngũ cán bộ công đoàn là điều kiện không thể thiếu, quyết định hiệu quả cho hoạt 

động của tổ chức công đoàn, đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức 

công đoàn. Do đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong tổ chức 

công đoàn đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho hầu hết các 

Công đoàn ngành Trung ương, các Liên hiệp công đoàn tỉnh cũng như toàn bộ hệ 

thống công đoàn nói chung.  

Thực tế, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong tổ chức công đoàn tại 

Lào nói chung và tỉnh Luong pha bang nói riêng còn nhiều hạn chế, như việc làm 

việc kiêm nhiệm, nhiều lĩnh vực, trình độ chuyên môn đòa tạo không chuyên sâu, 

không đúng chuyên môn; hiểu quả làm việc chưa cao… chưa thực sự đáp ứng được 

yêu cầu để ra trong tình hình mới hiện nay. Bên cạnh đó, trong bối cảnh toàn cầu 

hóa mạnh mẽ như hiện nay, Lào đã Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP), đặt ra cho nền kinh tế Lào nhiều cơ hội, những cũng đầy dẫy 

thách thức, nhất là khi một trong những điều kiện để gia nhập CPTPP, vai trò của tổ 

chức Công đoàn càng gặp khó khăn với đội ngũ công đoàn hiện nay. Vì vậy, để 

thích nghi và theo kịp tình hình phát triển, diễn biến thực tế hiện nay, để có thể tiếp 

tục sát cánh cùng các tổ chức chính trị xã hội khác, đưa giai cấp công nhân vững 

mạnh, góp phần vào sự phát triển ổn định và thịnh vượng của quốc gia thì việc nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong tổ chức công đoàn là đòi hỏi cấp 

thiết, một quy luật tất yếu của sự phát triển. 

Qua thực tiễn công tác trong lĩnh vực công đoàn, cùng với quá trình tìm hiểu, 

nghiên cứu lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong tổ chức 

công đoàn ở Liên hiệp công đoàn tỉnh Luongphabang cho thấy, công tác đào tạo bồi 

dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đã được được coi trọng và dành kinh phí 

thích đáng cho công tác đào tạo bồi dưỡng. Tuy nhiên, tình trạng cán bộ công đoàn 
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chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa được trang bị kiến thức và kỹ năng hoạt động công 

đoàn, nhiều trường hợp cán bộ công đoàn không được tuyển dụng đúng quy trình, 

tiêu chuẩn nên không đáp ứng được yêu cầu; chính sách, chế độ chưa thu hút cán bộ 

công đoàn yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với tổ chức; đào tạo, bồi dưỡng chưa 

gắn với quy hoạch và đánh giá sử dụng đề bạt cán bộ… Việc nâng cao chất lượng 

nguồn đội ngũ cán bộ công đoàn trong tổ chức công đoàn để từ đó nâng cao hiệu 

quả hoạt động của tổ chức công đoàn và nâng cao vai trò vị thế của tổ chức trong 

việc bảo vệ quyền và lợi ích chính ðáng của ngýời lao ðộng, tham gia vào quản lý 

và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ, năng lực hoạt động 

thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân viên chức lao động 

của tỉnh nói riêng và Lào nói chung trong giai đoạn tăng tốc phát triển và hội nhập 

quốc tế hiện nay. Điều này chính là lý do tôi chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Luongphabang, Lào” làm luận văn tốt nghiệp chuyên 

ngành quản trị nhân lực của mình. 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Để thực hiện đề tài này, tác giả đã nghiên cứu một số công trình nghiên 

cứu, tài liệu có liên quan đã được công bố như:  

2.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Trong thời gian qua đã có một số công trình nghiên cứu về nâng cao chất 

lượng cán bộ, công chức nói chung và công tác cán bộ công đoàn nói riêng tại 

Lào như: 

- Philaphan DETTAKON (2004), Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt các bản, ngành ở thành phố Viêng Chăn trong giai đoạn hiện nay, tài liệu 

Luận án tiến sĩ lịch sử. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo, chủ chốt, các ban, ngành ở thành phố Viêng Chăn và đề xuất phương 

hướng giải pháp cho những năm tiếp theo.. 

- Kham phan PHOMMATHAT (2005), Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Trung ương quản lý ở Cộng hòa dân chủ nhân dân 

Lào trong thời kỳ đổi mới, Luận án tiến sĩ Lịch sử. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn 

về vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, các ban, ngành ở thành Phố Viêng 

Chăn và đề xuất phương hướng giải pháp cho những năm tiếp theo. 
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- Khamphanvong PHACHAN (2011), với bài báo “Công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị CHDCND Lào trong điều kiện 

mới”. Tạp chí Giáo dục lý luận số 10-2011. 

- Phonesavanh LATSAVONG (2012) với bài báo “Quản lý nhà nước về bồi 

dưỡng đội ngũ công chức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” đăng trên Tạp 

chí Quản lý nhà nước - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính 

Quốc gia. Tác giả đã khái quát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của nước Cộng 

hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2010 -2018, đánh giá điểm mạnh và hạn chế 

còn tồn tại. Từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bồi 

dưỡng công chức ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào . 

Phanthavixay VILAXAY (2016) với đề tài Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

công chức, hành chính ở Thủ Đô Viêng Chăm. Luận văn thạc sĩ luật học tại trường 

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn đã nghiên cứu tình hình công tác, 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính thực tiễn tại Thủ Đô Viêng Chăm 

giai đoạn 200-2015, từ đó chỉ ra những nguyên nhân tồn tại của những hạn chế trên 

khía cạnh quản lý, cũng như chính sách và khía cạnh pháp luật, từ đó tác giả đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của 

cán bộ công chức, hành chính ở Thủ Đô Viêng Chăm trong thời gian 2017-2020 và 

định hướng đến 2025. 

Paliya THONG SAVATH (2017) với đề tài Nâng cao chất lượng đội ngũ 

công chức Thanh tra cấp tỉnh tại Champasack nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào. Luận văn thạc sĩ quản lý công tại Học viện Hành Chính Quốc Gia. Tác giả đã 

tiến hành hệ thống hóa cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và 

phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức Thanh tra cấp tỉnh tại 

Champasack và quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Thanh tra cấp tỉnh 

tại Champasack giai đoạn 2012-2016. Từ đó rút ra nhận xét về kết quả đạt được 

cùng những hạn chế còn tồn tại và đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục các hạn 

chế đó. 

2.2. Các công trình nghiên cứu ngoài nước 

Liên quan đến vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đã có 

một số tác giả tiếp cận ở các góc độ khác nhau. Một vài công trình nghiên cứu tiêu 
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biểu đã được công bố ở Việt Nam trong thời gian qua như:  

- Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên 

đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam (khóa X) về “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020”. 

- Chương trình số 1644/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng LĐLĐ Việt 

Nam về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công 

đoàn” với các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương, loại hình hoạt động ở cơ sở để triển khai đến các cấp công đoàn 

trong tỉnh nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra. 

- Nguyễn Viết Vượng (1999), Một số vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 

đoàn trong sự nghệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Nxb Lao động năm 

1999; Tác giả đã đề cấp đến một số nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời đề xuất những 

giải pháp nhằm đẩy mạnh chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn. 

- Nguyễn Viết Vượng (2015), Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt 

Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015. Tác 

giả đã đề cấp đến một số nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn 

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời đề xuất những giải pháp có 

tính khả thi nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn 

đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập hiện nay. 

- Bùi Đình Phong (2006), Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán 

bộ, Nxb Lao động, đã hệ thống hóa quá trình hình thành và những tư tưởng cơ bản 

của chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng Cộng sản Việt 

nam, trong đó có một số nội dung cơ bản như: vai trò của cán bộ, đạo đức người cán 

bộ cách mạng, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng… 

- Dương Văn Sao (2006). Sách "Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn trong 

giai đoạn mới", Nxb. Lao động. Đây là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Tổng liên đoàn của Viện Công nhân và công đoàn, năm 2005 sách đã đề cập đến 

một số vến đề cơ bản về năng lực cán bộ công đoàn và sự cần thiết phải nâng cao 

năng lực cán bộ công đoàn, quan điểm, mục tiêu, phương hương và các giải pháp 

nâng cao năng lực cán bộ công đoàn trong tình hình mới.  
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- Nguyễn Phú Trọng và Trần Xuân Sầm (2003). Sách “Luận cứ khoa học 

cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ  trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước”, Nxb  Chính trị quốc gia, Hà Nội. Cuốn sách đã nêu 

lên những nội dung và biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời  kỳ 

đẩy mạnh  CNH, HĐH đất nước. 

- Nguyễn Thế Thắng và cộng sự (2004). Sách “Nâng cao đạo đức cách 

mạng của cán bộ, cán bộ công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay”, Nxb Lao động, Hà Nội. Sách tập trung trình 

bày một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin về đạo đức cộng sản của 

giai cấp công nhân, một số quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo 

đức mới, đạo đức cách mạng nói chung của cán bộ, cán bộ công đoàn trong sự 

nghiệp xây dựng CNXH. 

- Đinh Thị Mai (2015), Đề tài cấp Bộ“Công tác đào tạo, sử dụng cán bộ 

công đoàn sau đào tạo - Thực trạng và giải pháp”, tác giả đã phân tích những cơ sở 

lý luận về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo của Công đoàn và đề 

xuất những giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và sử dụng cán bộ sau đào tạo của 

công đoàn. 

Ngoài ra còn nhiều đề tài, sách tham khảo, các bài đăng trên tạp chí của 

nhiều tác giả cũng đề cấp đến vấn đề này và khẳng định tầm quan trọng của việc 

nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn trong các thời kỳ và các nước. Tuy nhiên, về 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Luongphabang thì chưa có tác 

giả nào nghiên cứu sâu và chi tiết. Nhận thức được điều đó, luận văn sẽ kế thừa 

những thành tựu đã nghiên cứu, luận văn nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận, vận 

dụng lý luận vào phân tích đánh giá thực tế chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. 

Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp đồng bộ có khả năng thực thi. Nhằm nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Luongphabang giai đoạn mới.  

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

 3.1. Mục đích nghiên cứu 

Qua nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn 

trong giai đoạn mới. 
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cán bộ công đoàn và nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ công đoàn. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn của một số 

tỉnh, rút ra bài học kinh nghiệm cho công đoàn tỉnh Luongphabang 

- Phân tích đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công 

đoàn tỉnh trong 5 năm gần đây, rút ra những kết quả, hạn chế, nguyên nhân của 

những hạn chế tồn tại. 

- Đề xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Luongphabang trong những năm tới. 

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Về không gian nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Luongphabang. 

- Về thời gian: số liệu sử dụng nghiên cứu, phân tích, đánh giá trong thời 

gian từ năm 2015- 2019. Các giải pháp đề xuất đến năm 2025. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp luận: Luận văn được nghiên cứu dựa trên phương pháp luận 

của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Chủ tịch Kay Sỏn 

PHOMVIHAN, đồng thời dựa trên quan điểm và đường lối lãnh đạo của Đảng 

NDCM Lào về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu thu thập từ tìm các văn 

bản, tài liệu liên quan đến chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn: văn bản Luật, Nghị 

định, Thông tư,... của Quốc hội, Chính Phủ, các Bộ, Ngành về hoạt động tuyển 

dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng và kỷ luật đội ngũ cán bộ Công đoàn 

cùng các dữ liệu nội bộ của Công đoàn tỉnh Luongphabang: Về quá trình hình thành 

và phát triển, về cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ, và thực trạng trình độ cán 

bộ… giai đoạn 2015-2019. 
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- Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp: Tác giả tiến hành khảo sát cán bộ 

công đoàn chuyên trách và không chuyên trách. Theo nguyên tắc chung, kích thước 

mẫu phụ thuộc vào vấn đề nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu đa dạng phức tạp thì yêu 

cầu mẫu lớn và mẫu càng lớn sẽ càng chính xác. Tuy nhiên, thực tế chọn mẫu còn 

phụ thuộc nhiều vào vấn đề tài chính và thời gian điều tra. Áp dụng vào nghiên cứu 

về đánh giá về công tác nâng cao chất lượng đội ngũ công đoàn tại tỉnh Luong pha 

bang, tác giả sử dụng công thức tính cỡ mẫu sau. 

 

Trong đó: n là quy mô mẫu 

 N là quy mô tổng thể cán bộ công đoàn 

 z là giá trị phân phối hai bên tương ứng vớiđộ tin cậy lựa chọn 

 e là sai số chọn mẫu cho phép 

 p là tỷ lệ chọn một tình huống trả lời 

Áp dụng công thức trên với N = 2.033 ( theo báo cáo tổng kết năm 2019 của 

Liên đoàn lao động tỉnh); p = 0,5; e = 5%; z =1,96 (tương ứng với độ tin cậy 95%), 

ta có n = 195, do phải loại trừ số phiếu không hợp nên tác giả tiến hành điều tra dự 

kiến là 200 phiếu, trong đó 50 phiếu đối với cán bộ công đoàn chuyên trách và 150 

phiếu thuộc đối với cán bộ không chuyên trách. 

- Phương pháp tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu tổng 

hợp các tài liệu, các báo có liên quan, các Giáo trình, Luận án tiến sĩ, sách tham 

khảo, tạp chí và các công trình khoa học đăng tải trên các phương tiện truyền thông 

internet cùng kết quả khảo sát của tác giả sẽ được tiến hành tổng hợp, chỉnh lý, hệ 

thống lại bằng chương trình Excel phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài. 

- Phương pháp so sánh: Các chỉ tiêu thống kê trên nhiều tiêu chí, được so 

sánh giữa hoạt động này với hoạt động khác, đối tượng này với đối tượng khác, 

phương pháp này với phương pháp khác, năm này với năm khác để đánh giá thực 

trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn của tỉnh, từ đó tìm ra phương 

pháp hiệu quả hơn.  

- Phương pháp thống kê phân tích: Phương pháp này được áp dụng dựa trên 

phân tích số liệu cụ thể, các báo cáo thống kê tại Công đoàn tỉnh Luongphabang. 
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Bên cạnh đó, tiến hành xử lý số liệu bằng cách sử dụng phần mềm Microsoft Office 

Excel để xử lý số liệu điều tra, sử dụng các sơ đồ, bảng biểu để phân tích, tổng hợp 

và đưa ra nhận định, đánh giá từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp. 

- Phương pháp chuyên gia: Tổng hợp các thông tin, dữ liệu điều tra, lấy ý 

kiến các chuyên gia qua trao đổi, thảo luận, từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá 

chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn của tỉnh và những chính sách cần thiết để 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn của tỉnh.  

6. Đóng góp mới của đề tài nghiên cứu 

6.1. Về lý luận 

Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và làm rõ lý luận về nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh như: khái niệm cán bộ Công đoàn, khái niệm 

đội ngũ cán bộ Công đoàn, khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nội 

dung nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, các tiêu chí đánh 

giá và các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn. 

6.1. Về thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu, phân tích đánh giá khách quan, trung thực thực trạng 

nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Luongphabang, rút ra kết quả đạt 

được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Từ đó đề xuất một số giải pháp và 

khuyến nghị góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn tỉnh 

Luongphabang, Lào đến năm 2025. 

7. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, 

luận văn được kết cấu thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh 

Luongphabang, Lào. 

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh 

Luongphabang, Lào. 
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Chương 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1. Cán bộ công đoàn 

Khái niệm về cán bộ cho đến nay có nhiều quan niệm khác nhau, do được 

hình thành từ cách nhìn trực tiếp đối với từng loại cán bộ theo phương pháp liệt kê, 

theo tiêu chí hoặc theo quan niệm khác nhau. 

Cán bộ là người làm công tác có nghiệp vụ chuyên môn trong cơ quan nhà 

nước, người làm công tác có chức vụ trong một cơ quan, một tổ chức. Trong công 

trình nghiên cứu của nhà khoa học Việt Nam về luận cứ khoa học cho việc nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước lại đưa ra định nghĩa 

“Cán bộ là một khái niệm dùng để chỉ những người có chức vụ, vai trò và cương vị 

nòng cốt trong một tổ chức, có tác động đến hoạt động của tổ chức và các quan hệ 

trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, góp phần định hướng cho sự phát triển 

của tổ chức" [2, tr.2]. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra khái niệm về cán bộ hết sức khái quát, giản 

dị và dễ hiểu: Cán bộ chính là người đem chính sách của Đảng, của chính phủ giải 

tích cho dân chúng, báo cáo cho Đảng, cho chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho 

đúng. Như vậy, theo quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là những người 

có trách nhiệm phục vụ nhân dân, Phục vụ Đảng, Nhà nước chứ không phải là 

người đứng trên hoặc đứng ngoài nhân dân, Họ là người có những trách nhiệm 

truyền tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 

với quần chúng và vận động tổ chức quần chúng thi hành. Đồng thời cán bộ cũng là 

người có trọng trách phải gần giũ nhân dân, nắm được tâm tư nguyên vọng, những 

bức xúc của quần chúng nhân dân phản ánh với Đảng,Nhà nước để ra chủ trương, 

đường lối, chính sách pháp luật cho đúng, phù hợp với quy luật vận động, phát triển 

và đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. 

Từ các khái niệm trên có thế hiểu cán bộ theo cách sau: 

Một là, cán bộ bao gồm những người trong biên chế nhà nước, làm việc 

trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức và các lực 
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lượng vũ trang nhân dân từ Trung ương đến địa phương và cơ sở. 

Hai là, cán bộ là những người giữ chức vụ trong một cơ quan hay một tổ 

chức để phân biệt với người không có chức vụ.  

Ba là, Cán bộ phải là người có uy tín, có vai trò nòng cốt, có tác động ảnh 

hưởng tích cực đến hoạt động của tổ chức, điểu chỉnh mỗi quan hệ liên quan đến 

lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt động, duy trì, thúc đẩy và định hướng sự phát triển 

của tổ chức. 

Từ khái quát trên cơ thể rút ra những đặc trưng của cán bộ 

- Người được bổ nhiệm giữ một chức vụ, một trọng trách nào đó trong 

một tổ chức. 

- Người được tuyển chọn hay phân công công tác sau khi hoàn thành chương 

trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề. 

- Người được sự ủy nhiệm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức khác trong hệ 

thống chính trị… lấy danh nghĩa của tổ chức đó để hoạt động. 

- Người cán bộ được hưởng lương và chính sách đãi ngộ căn cứ vào nội 

dung, chất lượng hoạt động và thời gian công tác của họ. 

Như vậy, chúng ta có thể hiểu khái niệm cán bộ theo nghĩa chung nhất là: 

Cán bộ là người được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 

trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các nhà khoa học làm 

việc, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc từ các nguồn khác. 

Liên hiệp công đoàn của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được thành lập 

ngày 01∕02∕1956, là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân, đội ngũ tri 

thức và những người lao động lập ra. Công đoàn có tính chất quần chúng và tính 

chất giai cấp công nhân, có chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động, tham gia quản lý nhà 

nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan 

nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục, động viên công nhân, viên chức, người lao 

động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công nhân, xây dựng và 

bảo vệ đất nước. Theo Điều 2 Luật Công đoàn Lào quy định: 

Công đoàn Lào là một tổ chức quần chúng rộng rãi trong hệ thống chính trị 

của chế độ dân chủ nhân dân do Đảng nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo, làm đại 
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diện bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, công 

nhân và người lao động [30, tr.1]. 

Công đoàn Lào là thành viên của Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Đảng 

nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo, có quan hệ hợp tác với các tổ chức chính tri - xã 

hội và tổ chức xã hội khác: hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Do 

vậy, Cán bộ công đoàn Lào là cán bộ đoàn thể chính trị - xã hội, là một bộ phận cán 

bộ quần chúng của Đảng, nên cán bộ công đoàn Lào cũng mang đầy đủ đặc trưng 

của cán bộ nói chung và mang những đặc trưng riêng của cán bộ công đoàn là. 

Thứ nhất, Cán bộ công đoàn là thành viên của tổ chức công đoàn, được lựa 

chọn thông qua bầu cử hoặc tuyển chọn thông qua tuyển dụng, bổ nhiệm giao thực 

hiện một nhiệm vụcụ thể, nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của công đoàn, 

Ngoài ra nguồn cán bộ công đoàn được bổ sung thông qua chọn cử từ công nhân, 

lao động ưu tú, còn trong độ tuổi đào tạo, để đào tạo tại các cơ sở, đào tạo của tổ 

chức công đoàn theo quy hoạch cán bộ của tổ chức công đoàn Lào. 

Thứ hai, cán bộ công đoàn vừa là người làm công tác chính trị, vừa là người 

hoạt động xã hội. Đối tượng và phạm vi hoạt động của cán bộ công đoàn là công 

nhân, lao động, trí thức thuộc các thành phần kinh tế. 

Thứ ba, cán bộ công đoàn phần lớn trưởng thành từ phong trào quần 

chúng, hiểu biết về quần chúng, gắn bó với lợi ích của quần chúng, lấy việc tổ 

chức, vận động giáo dục, thuyết phục quần chúng làm nội dung công tác chủ 

yếu, nên nhìn chung cán bộ công đoàn đều là những người nhiệt tình trong công 

tác công đoàn, có kinh nghiệm vận động, tổ chức hoạt động quần chúng, có uy 

tín đối với đoàn viên và người lao động. 

Thứ tư, phần lớn cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở đều là 

cán bộ công đoàn không chuyên trách. 

Trên cơ sở định nghĩa về cán bộ công đoàn chúng ta có thể phân loại cán bộ 

công đoàn như sau: 

* Căn cứ vào mức độ tham gia của cán bộ công đoàn có hai loại 

- Cán bộ công đoàn chuyên trách: Là những người dành toàn bộ thời gian và 

năng lực bản thân cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, 

hưởng lương từ ngân sách công đoàn, do tổ chức công đoàn phân công nhiệm vụ, đề 
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bạt, bổ nhiệm hoặc công nhận chức danh bầu cử. Hiện nay ở Lào cán bộ công đoàn 

chuyên trách chủ yếu nằm ở cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở và một số công đoàn 

cơ sở có số lượng đoàn viên và công nhân lao động lớn. 

 - Cán bộ công đoàn không chuyên trách: Là những người làm việc kiêm 

nhiệm, chỉ dành một phần quỹ thời gian cho hoạt động công đoàn, không hưởng 

lương từ ngân sách công đoàn, do đoàn viên tín nhiệm bầu vào ban chấp hành công 

đoàn các cấp, từ Trung ương đến cơ sở. Ngoài ra, thực tế ở một số công đoàn ngành 

còn có đối tượng cán bộ chuyên làm việc của công đoàn nhưng do chuyên môn trả 

lương và quản lý 

* Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cán bộ công đoàn: có các loại cán bộ 

- Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ 

- Cán bộ do bầu cử… 

Như vậy, thông qua việc phân loại cán bộ công đoàn để thấy rõ cơ cấu đội 

ngũ cán bộ công đoàn là rất đa dạng, mỗi loại cán bộ công đoàn đều có những đặc 

điểm, vai trò, vị trí và yêu cầu riêng, nhưng lại có quan hệ tác động biện chứng với 

nhau, Để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, hoạt động có hiệu quả 

thì tổ chức công đoàn phải coi trọng nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn ở tất cả 

các cấp, các ngành trong tất cả các thành phần kinh tế. Bởi nếu một khâu nào, bộ 

phận nào trong đội ngũ cán bộ công đoàn không đảm bảo chất lượng, không đáp 

ứng yêu cầu của phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 

thì tổ chức công đoàn không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được. 

1.1.2. Đội ngũ cán bộ công đoàn 

Đội ngũ là khái niệm được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức như đội ngũ 

CBCNVC, đội ngũ cán bộ khoa học, đội ngũ nghệ sỹ... Khái niệm đội ngũ được 

xuất phát từ thuật ngữ quân sự, đó là tổ chức gồm nhiều người tập hợp thành một 

lực lượng hoàn chỉnh. Đội ngũ có thể hiểu là tập hợp một số người có cùng chức 

năng, nhiệm vụ và nghề nghiệp. 

Khái niệm về đội ngũ: Theo Nghị quyết hội nghị lần thứ VIII của Liên hiệp 

công đoàn Lào: “Đội ngũ là tập hợp một số đông người có cùng chức năng hoặc 

nghề nghiệp” [27, tr.32]. Vậy, đội ngũ cán bộ công đoàn được hiểu là: Tập hợp tất 

cả các cán bộ công đoàn được ghi tại điều 2, điều lệ công đoàn Lào, gồm tất cả các 
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cán bộ công đoàn từ cấp tổ công đoàn trở lên đến Ban chấp hành công đoàn các cấp, 

bao gồm: Những người được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra 

hoặc được ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh từ tổ phó 

công đoàn trở lên và người được tuyển dụng, bổ nhiệm để đảm nhiệm công việc 

thường xuyên trong tổ chức công đoàn. 

Từ khái niệm đội ngũ cán bộ công đoàn trên, ta có thể đưa ra khái niệm đội 

ngũ cán bộ công đoàn tỉnh như sau: Đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh là độ ngũ cán bộ 

công đoàn đang thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tổ chức công đoàn tỉnh để: 

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ 

đoàn viên, CNVCLĐ và tham gia quản lý kinh tế, xã hội trong tỉnh. 

1.1.3. Chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

Chất lượng là một khái niệm khá quen thuộc với con người ngay từ thời cổ 

đại. Tuy nhiên, chất lượng cũng là một khái niệm gây nhiều tranh cãi; được định 

nghĩa theo nhiều cách khác nhau và kheo những cách tiếp cận khác nhau: 

- Theo các chuyên gia về chất lượng thì định nghĩa: Chất lượng là sự phù hợp 

với các yêu cầu, phù hợp với công dụng; chất lượng là sự thích ứng khi sự đụng; chất 

lượng là sự phù hợp với mục đích; chất lượng là sự phù hợp với các tiêu chuẩn; chất 

lượng là sự thỏa mãn người tiêu dùng; chất lượng là tập hợp các đặc tính của một 

thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn nhu cầu đã xác định hoặc cần đến. 

- Theo tiêu chuẩn ISO 9000 đã đưa ra định nghĩa: “Chất lượng là khả năng 

của tập hợp các đặc tính của sản phẩm, hệ thống hay quá trình để đáp ứng các yêu 

cầu của khách hàng và các bên có liên quan…Ở đây, yêu cầu là các nhu cầu và 

mong đợi được công bố” [13, tr.32]. 

- Theo tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế thì định nghĩa: “Chất lượng là tổng thể 

các chi tiêu, phù hợp với công dụng mà người tiêu dùng mong muốn với chi phí 

thấp nhất và thời gían nhanh nhất” [13, tr.35]. 

Như vậy, chất lượng dù được định nghĩa bằng nhiều cách khác nhau, theo 

những cách tiếp cận khác nhau, nhưng đều tựu một điểm chung nhất đó là sự phù 

hợp với yêu cầu. Khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn: Chất lượng đội 

ngũ cán bộ công đoàn là chất lượng của tập hợp tất cả các cán bộ công đoàn từ cấp 

tổ trờ lên đến Ban chấp hành công đoàn các cấp, mà trước hết cần hiểu đó chính là 
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chất lượng lao động và mức độ tâm huyết nghề nghiệp trong việc đóng góp cho tổ 

chức công đoàn. Đây là một loại lao động có tính chất đặcthù riêng, xuất phát từ vị 

trs, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn và yêu cầu của đội ngũ cán bộ công 

doàn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó. Theo cách tiếp cận về khái niệm chất 

lượng ở trên, chúng ta có thể hiểu: Chất lượng độ ngũ cán bộ công đoàn là tổng thể 

các tiêu chí biểu hiện ở thế lực, trí lực, tinh thần, thái độ, động cơ và ý thức lao 

động. của người cán bộ công đoàn nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tổ 

chức Công đoàn ở từng giai đoạn cách mạng. 

1.1.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn chính là sự tăng cường thể 

lực, tâm lực và trí lực của đội ngũ công đoàn lên một trình độ nhất định để có thể 

hoàn thành được các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong một giai đoạn phát triển 

nhất định của một quốc gia, một tổ chức. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn là tăng cả trí tuệ lẫn tâm hồn 

cũng như kỹ năng hoạt động công đoàn, làm cho đội ngũ cán bộ công đoàn có 

những năng lực và phẩm chất mới cao hơn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ 

chức trong tình hình mới. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cũng có thể hiểu là quá trình 

tăng về số lượng và nâng cao về mặt chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhằm 

tạo ra quy mô và cơ cấu đội ngũ cán bộ ngày càng phù hợp với nhu cầu về nhân lực 

phục vụ cho sự phát triển của tổ chức. Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ công 

đoàn luôn có mỗi quan hệ gắn bó và chiu ảnh hưởng tác động với nhau. Nâng cao 

về chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn là cải thiện sức khỏe, trình độ chuyên môn 

và phẩm chất đạo đức của cá nhân cán bộ công đoàn. Từ góc độ này, ta có thể 

khẳng đỉnh rằng: nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ công đoàn chính là nâng cao 

năng lực làm việc, kỹ năng xử lý công việc và thái độ trong thực hiện công việc của 

CBCĐ. 

Từ những luận điểm trình bày trên có thể hiểu rằng: Nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ công đoàn chính là cải thiện, nâng cao các tiêu chuẩn trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ chính 

trị, đạo đức… của người cán bộ công đoàn. Chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn 
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còn bao hàm tình trạng sức khỏa của người cán bộ, có đủ điểu kiện sức khỏe cho phép 

đội ngũ cán bộ công đoàn thực hiện nhiệm vụ được giao của tổ chức công đoàn trong 

tình hình mới. 

1.2. Các yếu tố cấu thành chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

1.2.1. Chất lượng đội ngũ công đoàn 

1.2.1.1. Về thể lực 

Thể lực là khái niệm chỉ chung về sức khỏe con người. Sức khỏe của cán bộ 

được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ. Do đặc thù của hoạt 

động công đoàn, đa số cán bộ công đoàn cơ sở là kiêm nhiệm, họ vừa phải hoàn 

thành nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công đoàn. Vì vậy, người cán bộ công 

đoàn có sức khoẻ tốt sẽ có điều kiện và khả năng tập trung cao độ về sức lực, trí tuệ 

để đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả cao trong công việc. 

Sức khỏe là sự phát triển hài hòa của con người cả về vật chất và tinh thần, 

sức khỏe là sự cường tráng, là năng lực lao động chân tay, sức khỏe là tinh thần dẻo 

dai của hoạt động thần kinh là khả năng vận động của trí tuệ, biến tư duy thành hoạt 

động thực tiễn. Người cán bộ công đoàn cũng cần phải có sức khỏe đi đáp ứng nhu 

cầu tuyên truyền, giáo dục, động viên thuyết phục công nhân viên chức lao động; để 

có tinh thần dẻo dai, bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện vai trò đại diện bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tổ chức y tế thế giới định 

nghĩa “Sức khỏe là một trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tâm thần và xã 

hội, chứ không chỉ là không có bệnh hay tương tật’’. Sức khỏe của con người chịu 

tác động của nhiều yếu tố: Tự nhiên, kinh tế, xã hội và được phản ánh bằng một hệ 

thống các chỉ tiêu cơ bản về sức khỏe, chỉ tiêu về bệnh tật và chỉ tiêu về cơ sở vật 

chất và điều kiện bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. 

Đánh giá thể lực cán bộ công đoàn được tiến hành thông qua việc khám sức 

khỏe định kỳ cho cán bộ công đoàn hằng năm, kịp thời phát hiện và có biện pháp 

điều trị bệnh tật kịp thời cho cán bộ; đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức và duy trì thường 

xuyên các hoạt động thể dục, thể thao; quan tâm, chăm lo chế độ dinh dưỡng hàng 

ngày cho cán bộ; đầu tư cơ sở vật chất để cải thiện môi trường và điều kiện làm việc 

để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
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1.2.1.2. Về trí lực 

Yếu tố trí lực được hình thành và phát triển bởi các tri thức chung về khoa 

học (khoa học tự nhiên, khoa học kinh tế, khoa học xã hội), trình độ kiến thức 

chuyên môn, kĩ năng và kinh nghiệm từ những hoạt động thực tiễn. Theo nghĩa đơn 

giản, hệ thống nhân tố trí lực về thực chất là một hệ thống thông tin đã được xử lí và 

lưu trữ lại trong bộ nhớ cá nhân và được thu nhận được qua hệ thống giáo dục chính 

quy, kĩ năng và kinh nghiệm chủ yếu thu nhận qua thực tiễn cuộc sống lao động sản 

xuất, phần lớn các tri thức thu nhận được thông qua hệ thống giáo dục không chính 

thức. Do vậy, trí lực bao gồm nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, trình 

độ chính trị, lý luận và nghiệp vụ công đoàn, trình độ ngoại ngữ, tin học… Cụ thể: 

* Về trình độ học vấn 

Xuất phát từ vị trí, yêu cầu của mỗi cấp, mỗi loại cán bộ công đoàn mà đòi 

hỏi về trình độ các mặt của cán bộ công đoàn ở mức độ khác nhau. Trình độ học 

vấn là sự đánh giá dựa trên những bằng cấp mà cá nhân có được trong quá trình học 

tập, rèn luyện. Tuy nhiên, hiện nay có tình trạng còn chạy theo bằng cấp nên khi 

tiếp cận với công việc thì rất lúng túng. Do vậy để thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ 

công đoàn cần phải kết hợp chặt chẽ giữa tiêu chuẩn bằng cấp với năng lực thực tế 

của cán bộ. Đặc biệt đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách do bầu cử theo 

nhiệm kỳ thì nâng cao trình độ về học vấn là một vấn đề đòi hỏi các cấp công đoàn 

tiếp tục quan tâm, cụ thể hóa. Vì đa số cán bộ công đoàn đều trưởng thành từ phong 

trào quần chúng, trình độ học vấn còn nhiều hạn chế, chưa qua các lớp đào tạo 

nghiệp vụ công đoàn; bên cạnh đó một bộ phận cán bộ công đoàn có trình độ học 

vấn cao nhưng chưa trải qua phong trào CNVC, LĐ và hoạt động công đoàn vì vậy 

chưa hiểu hết tâm tư nguyện vọng của quần chúng, đoàn viên công đoàn. 

* Về trình độ chuyên môn:  

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ là trình độ được đào tạo qua các 

trường, lớp có văn bằng chuyên môn phù hợp với yêu cầu của công việc. Trình độ 

chuyên môn đào tạo tương ứng với các văn bằng và được chia thành các trình độ 

như: Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và trên đại học. Muốn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao, đòi hỏi đầu tiên của người cán bộ là phải có trình độ. Tuy 

nhiên, khi xem xét về trình độ chuyên môn của cán bộ cần lưu ý đến sự phù hợp 
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giữa chuyên môn được đào tạo với yêu cầu thực tế của công việc.  

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, khoa học, công nghệ phát triển, 

trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ của người lao động từng bước được nâng 

lên, thì đòi hỏi khách quan phải không ngừng nâng cao trình độ học vấn đội ngũ cán 

bộ công đoàn để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân, viên 

chức lao động và hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới. 

Trên thực tế, cán bộ công đoàn cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm (không chuyên 

trách), nhiệm vụ chủ yếu là công việc chuyên môn, điều này đòi hỏi cán bộ công 

đoàn trước hết phải là người giỏi về chuyên môn và am hiểu mọi lĩnh vực để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ của mình. Có như vậy cán bộ công đoàn mới đủ bản lĩnh xâm 

nhập thực tế, mới hiểu được tâm tư nguyện vọng và điều kiện sống của công nhân 

lao động để đại diện cho người lao động nói lên tiếng nói của mình. Còn đối với 

chính quyền thì đây là cơ sở để cán bộ công đoàn tham gia quản lý, xây dựng kế 

hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả.    

Như vậy, trước hết cán bộ công đoàn phải là người có đầy đủ tiêu chuẩn như 

một người lao động thực thụ, sau đó mới tùy theo từng vị trí công tác mà cán bộ 

công đoàn đảm nhiệm, để đặt ra tiêu chuẩn về trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp 

vụ. Yêu cầu đang đặt ra cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn phải là 

những người trưởng thành từ phong trào công nhân, được quần chúng công nhân, 

lao động tín nhiệm, đồng thời đây cũng là yêu cầu đối với công tác quy hoạch, đào 

tạo cán bộ công đoàn phải theo địa chỉ chứ không thể đào tạo chung chung. Đặc biệt 

việc sử dụng cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở phải thực sự là 

những người trưởng thành từ phong trào công nhân, được quần chúng tín nhiệm. 

Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, không ít cán bộ có bằng cấp chuyên môn, chính 

trị đầy đủ nhưng lại không có đủ năng lực đảm nhiệm công tác, không phát huy 

được khả năng. Nguyên nhân một phần là do chất lượng đào tạo, một phần là do 

bản thân người cán bộ chưa chịu khó, rèn luyện, tu dưỡng.  

* Về trình độ lý luận chính trị 

Song song với việc nâng cao trình độ chuyên môn đòi hỏi cán bộ công đoàn 

phải có trình độ lý luận chính trị, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Bác 

Kay Sỏn PHOMVIHAN và các quy luật vận động để vận dụng sáng tạo vào điều 
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kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Một cán bộ có chuyên môn giỏi, trình độ lý luận 

vững vàng, khẩu khí tốt, sẽ có lợi thế lớn trong công tác lãnh đạo hay quản lý, nhất 

là trong giai đoạn hiện nay khi trình độ dân trí ngày càng cao, khoa học công nghệ 

phát triển thì sự đòi hỏi của xã hội đối với đội ngũ cán bộ công đoàn ngày một cao 

hơn, thêm vào đó, công tác vận động quần chúng cũng đòi hỏi người cán bộ công 

đoàn phải tạo lập cho mình uy tín nhất định đối với đoàn viên và tổ chức công đoàn.  

Do đặc điểm cán bộ công đoàn trưởng thành từ hoạt động thực tiễn, nên nếu 

được lý luận cách mạng soi sáng thì sẽ củng cố được quan điểm, lập trường của giai 

cấp công nhân, giúp cho cán bộ công đoàn, kiên định đấu tranh bảo vệ quyền lợi ích, 

hợp pháp chính đáng của CNVC, LĐ và có phương pháp hoạt động tốt. Hơn nữa cán 

bộ công đoàn có trình độ lý luận sẽ có năng lực nhận thức, nắm bắt những vấn đề 

mà nhu cầu thực tiễn đặt ra, đồng thời giúp cho cán bộ công đoàn nắm được các quy 

luật khách quan của cuộc sống trên cơ sở đó mà có phương pháp giải quyết thoả 

đáng các mâu thuẫn phát sinh hàng ngày, nhằm mang lại hiệu quả tối ưu, phù hợp 

với nguyện vọng và thỏa mãn lợi ích của công nhân, lao động. Ngày nay Đảng 

NDCM Lào lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nắm cho mọi 

hoạt động.   

Do vậy yêu cầu về trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ công đoàn là khả 

năng vận dụng kiến thức lý luận chính trị vào công việc hàng ngày, khả năng tổng hợp 

thực tiễn, vận dụng lý luận, xem xét, so sánh, đánh giá thật đúng đắn, thực tế khách 

quan để rút ra những bài học kinh nghiệm cho tổ chức hoạt động thực tế của mình. 

* Về trình độ lý luận và nghiệp vụ công đoàn, ngoại ngữ, tin học; kiến thức 

quản lý kinh tế - xã hội, am hiểu pháp luật 

Đã là cán bộ công đoàn dù cán bộ chuyên trách hay kiêm nhiệm, cán bộ 

nghiệp vụ hay cán bộ phong trào, thì nhất thiết phải có trình độ nghiệp vụ công tác 

công đoàn, có kỹ năng vận động CNVC, LĐ, tổ chức hoạt động công đoàn. Đây là 

tiêu chuẩn hết sức quan trọng cần phải có, bởi nếu không hiểu về lý luận, nghiệp vụ 

và kỹ năng hoạt động công đoàn thì cán bộ công đoàn không thể triển khai tốt hoạt 

động công đoàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

 Bên cạnh tiêu chí về trình độ học vấn phổ thông, trình độ lý luận nghiệp vụ 

công tác công đoàn, một đòi hỏi khách quan đối với cán bộ công đoàn phải có trình 
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độ ngoại ngữ và tin học là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng của cán 

bộ công đoàn. Vì ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần giải phóng sức 

mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội 

nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh 

quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chính vì vậy người cán bộ công đoàn cần có trình độ tin 

học và ngoại ngữ. 

Trong điều kiện hiện nay, để làm tốt chức năng của mình là bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCNVC,LĐ, cán bộ công đoàn cần có trình độ 

học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về pháp luật, có các kiến thức về kinh tế, 

kỹ thuật, đặc biệt là kiến thức về xã hội để vận động. 

1.2.1.3. Về tâm lực 

Bên cạnh các điều kiện thể lực, trí lực và bản lĩnh nghề nghiệp, chất lượng 

đội ngũ cán bộ công đoàn còn thể hiện cả ở khía cạnh tâm lực đó là phẩm chất đạo 

đức, tác phong, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm việc. 

* Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống 

Đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng, đạo đức tạo ra sức 

mạnh, nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc. Như vậy, người cán bộ 

công đoàn muốn xác lập uy tín của mình trước đoàn viên và tổ chức công đoàn, 

trước hết đó phải là người cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị 

vững vàng, gần gũi, sâu sát với phong trào, với quần chúng đoàn viên và người lao 

động. Người cán bộ có uy tín là người nói phải đi đôi với làm. Việc nâng cao phẩm 

chất chính trị, đạo đức ở người cán bộ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm từ 

rất sớm. Người xác định: "Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy" và Người nhấn 

mạnh: "Cán bộ là người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong 

nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được". Như 

vậy, người cán bộ tốt ở đây phải là người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, đạo 

đức cách mạng [10, tr.18]. 

Khi nói về phẩm chất, năng lực của người cán bộ Chủ tịch Hồ Chí Minh 

thường nói: Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, người có tài mà 

không có đức thì vô dụng. Bởi khi nói về tiêu chuẩn cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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luôn coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc. Người chỉ rõ yêu cầu đối với cán bộ 

là: "Phải có chính trị trước rồi có chuyên môn; chính trị là đức, chuyên môn là tài. Có 

tài mà không có đức là hỏng...đức phải có trước tài". Trong quá trình hội nhập, trước 

sức cạnh tranh gay gắt và sự cám dỗ của lợi ích vật chất thì đạo đức cách mạng sẽ 

giúp người cán bộ giữ vững phẩm chất, vượt qua mọi khó khăn góp phần tích cực vào 

cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng.  

Để có đội ngũ cán bộ công đoàn vừa hồng vừa chuyên, đòi hỏi phải xây dựng 

được những tiêu chuẩn khi lựa chọn cán bộ (kể cả cán bộ thông qua bầu cử, bổ 

nhiệm, tuyển dụng) để sắp xếp, định biên cán bộ theo Nghị quyết 08/TWLHCĐ Lào 

ngày 29 tháng 11 năm 2015 của Ban chấp hành Trung ương Liên hiệp công đoàn 

Lào về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

công đoàn giai đoạn 2015 - 2020.  

Ngoài ra, phẩm chất chính trị còn thể hiện ở tính Đảng, tính nguyên tắc: 

Phẩm chất hàng đầu của người cán bộ nói chung và cán bộ công đoàn nói riêng là 

lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, trung thành với lợi ích của giai 

cấp công nhân và nhân dân lao động. Làm bất cứ công việc gì, trong bất kỳ điều 

kiện hoàn cảnh nào, người cán bộ công đoàn phải luôn xuất phát từ đường lối, quan 

điểm đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng 

chính đáng của cán bộ, đoàn viên. 

* Về kinh nghiệm, tác phong công tác 

Tác phong công tác của cán bộ công đoàn là những cách thức sinh hoạt và 

hoạt động, thể hiện năng lực nhận thức và khả năng hoạt động thực tiễn của mỗi 

người. Đây vừa là biểu hiện cụ thể của phẩm chất, năng lực, lập trường quan điểm, 

tư tưởng, đạo đức cách mạng biểu hiện sự tích luỹ kinh nghiệm trong hoạt động 

thực tiễn của người cán bộ công đoàn. Người cán bộ công đoàn có phương pháp, tác 

phong công tác tốt sẽ có tác dụng tích cực củng cố lập trường, quan điểm, tư tưởng, 

đạo đức cách mạng. Phương pháp tác phong công tác tốt khi đã biến thành hành 

động sẽ trở thành sức mạnh vật chất, thành năng lực để tổ chức thực hiện tốt chức 

trách, nhiệm vụ được giao. 

Vì vậy kinh nghiệm, tác phong công tác của cán bộ nói chung và cán bộ công 

đoàn nói riêng là yêu cầu rất khách quan trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
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trong công cuộc đổi mới hiện nay, trước mắt cần hướng mạnh vào thực hiện tốt các 

nội dung sau:  

Chủ động, sáng tạo, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ 

luật cao: Thực tiễn luôn vận động phát triển, trong khi đó đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có đúng đắn, chính xác tới đâu 

cũng là sản phẩm của con người trong một thời gian và không gian hữu hạn. Bởi 

vậy, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đồng thời với việc giữ vững 

tính đảng, tính nguyên tắc, người cán bộ công đoàn phải rất chủ động, sáng tạo, 

quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, không ỷ 

lại, dựa dẫm, đùn đẩy trách nhiệm, làm qua loa, chiếu lệ. 

Thực sự gần gũi với cán bộ, đoàn viên: Hoạt động công đoàn thực chất là 

hoạt động quần chúng. Vì vậy, kỹ năng về nghiệp vụ công tác công đoàn của người 

cán bộ trước hết thể hiện ở khả năng liên hệ với quần chúng và phát huy tính tự 

nguyện của quần chúng. Theo Lênin, liên hệ với quần chúng là tạo mối liên hệ chặt 

chẽ tin cậy lẫn nhau, bởi vậy, mỗi cán bộ công đoàn càng hiểu rõ sức mạnh của 

quần chúng, chính quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, là động lực cách mạng 

và thúc đẩy lịch sử phát triển. Liên hệ mật thiết với quần chúng, người cán bộ công 

đoàn hướng hoạt động công đoàn vào việc phục vụ lợi ích của CNVC, LĐ, quan 

tâm đến đời sống vật chất, tinh thần hàng ngày và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của CNVC, LĐ; thường xuyên tiếp xúc với cán bộ, đoàn viên để hiểu 

được nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đoàn viên. Vì vậy, để thực hiện tốt 

việc vận động, giáo dục, thuyết phục đoàn viên, CNVC, LĐ, người cán bộ công 

đoàn phải có kỹ năng hoạt động, biết dùng chân lý, lẽ phải, bằng hành động gương 

mẫu của mình để giáo dục, thuyết phục quần chúng, giải quyết những vướng mắc 

trong tâm tư tình cảm, đời sống hằng ngày của họ, cổ vũ thúc đẩy đoàn viên nỗ lực 

thực hiện nhiệm vụ được giao.  

1.2.1.4. Hợp lý cơ cấu 

Cơ cấu hợp lý số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tức là khi 

xây dựng cơ cấu cán bộ cần phải kéo léo kết hợp hài hòa cán bộ giữa các bộ phận 

công tác, giữa các lửa tuổi, tỷ lệ nam, nữ, dân tộc và trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ… cán bộ trẻ có ưu thế về trình độ, năng nổ, tháo vát, tiếp cận nhanh với khoa 



 22 

học công nghệ… nhưng lại có nhược điểm là thiếu kinh nghiệm công tác, thiếu các 

kỹ năng xử lý tình huống nhạy cảm, phức tạp…việc kết hợp hài hòa giữa hai loại 

cán bộ này để các thế hệ cán bộ bổ sung cho nhau từ đó phát huy tốt hơn năng lực, 

sở trường của từng cán bộ. Ngoài ra, hợp lý hóa cơ cấu đội ngũ cán bộ công đoàn 

còn phải đi đôi với việc bổ trí, sử dụng có hiệu quả cán bộ công đoàn chuyên trách, 

đây là nội dung quan trọng, là yếu tố cơ bản để xem xét, đánh giá kết quả tổ chức 

thực hiện công tác cán bộ của cơ quan chức năng và cấp ủy quản lý trực tiếp cán bộ, 

bổ trí, sử dụng cán bộ đúng và hiệu quả không chỉ đòi hỏi tính nguyên tắc mà còn 

phải linh hoạt và kéo léo. Trong lựa chọn, sử dụng cán bộ phải dùng người đúng 

chỗ, đúng việc và tùy tài mà dùng người, bổ trí và sử dụng cán bộ phải bảo đảm 

đúng tiêu chuẩn và sở trường; đề bạt, bổ nhiệm đúng người đúng khả năng và năng 

lực của cán bộ. 

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Công Đoàn 

1.2.2.1. Tiêu chí đánh giá trí lực 

Nói đến trí lực là nói đến yếu tố tinh thần, là trình độ văn hóa và học vấn của 

mỗi người, biểu hiện ở khá năng vận dụng những điều kiện vật chất, tinh thần vào 

hoạt động thực tiễn nhằm đạt hiểu quả cao, đồng thời là khả năng dịnh hướng giá trị 

hoạt động của bản thân để đạt được mục tiêu đề ra. Tiêu chí đánh giá trí lực của 

người cán bộ công đoàn bao gồm: 

- Trình độ học vấn: Theo Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên 

hợp quốc (UNESCO), trình độ học vấn đã đạt được của một người dược định nghĩa 

là lớp học cao nhất đã hoàn tất trong hệ thống giáo dục quốc dân mà người đó đã 

theo học. Theo luật Giáo dục hiện hành của Lào. Hệ thống giáo dục quốc dân bao 

gồm: Hệ thông giáo dục chính quy và hệ thống giáo dục thường xuyên, bắt đầu từ 

bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, dạy nghề cho đến các bậc giáo dục 

chuyên nghiệp. Hiện nay ở nước CHDCND Lào Giáo dục cơ bản kéo dài 12 năm và 

được chia thành 3 cấp: cấp I (tiêu học), cấp II (trung học cơ sở), cấp III (trung học 

phố thông). Tiểu học: Cấp tiểu học hay còn được gọi là cấp I, bắt đầu năm 6 tuổi 

đến hến năm 10 tuổi. Cấp I gồm có 5 trình độ, từ lớp I đến lớp 5. Đây là cấp học bắt 

buộc đối với mọi công nhân. Trung học cơ sở: Cấp II gồm có 4 trình độ, từ lớp 6 

đến lớp 9, bắt đầu từ năm 11 đến năm 14 tuổi. Đây là một cấp học bắt buộc để công 
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dân có thể có một nghề nghiệp nhất định (tốt nghiệp cấp II có thể học nghề hay 

trung cấp chuyên nghiệp mà không cần học tiếp bậc Trung học phổ thông). Trung 

học phổ thông: Cấp III gồm 3 trình độ, từ lớp 10 đến lớp 12, bắt đầu từ năm 15 tuổi 

đến hết năm 17 tuổi. Để tốt nghiệp cấp III, tại Lào học sinh phải tham gia kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phố thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo CHDCND Lào.  

- Trình độ chuyên môn nhiệp vụ: Trình độ chuyên môn nhiệp vụ của cán bộ 

công đoàn là trình độ được đào tạo qua các trường lớp có văn bằng chuyên môn phù 

hợp với yêu cầu của công việc. Trình độ chuyên môn đào tạo ứng với thệ thống văn 

bằng hiện nay và được chia thành các trình độ như: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại 

học và trên đại học. Khi xem xét về trình độ chuyên môn của cán bộ công đoàn cần 

phải lưu ý đến sự phù hợp giữa chuyên môn đào tạo với yêu cầu thực tế của công 

việc. Tiêu chí đánh giá trình độ chuyên môn là trinh độ cao nhất dược đào tạo, bồi 

dưỡng tại thời điểm kê khai như: Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, 

Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp… 

Trình độ lý luận chính trị của độ ngũ cán bộ công đoàn: Trình độ lý luận 

chính trị là yêu cầu cơ bản của người cán bộ công đoàn nói riêng cán bộ nói chung, 

việc nắm chắc các quy luật vận động của cuộc sống cần hiểu đúng và biết vận dụng 

linh hoạt, sáng tạo các quy luật, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước vào diều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Theo Quy định của Ban 

Tổ chức Trung ương – Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (này là Ban tuyên giáo 

Trung ương Lào) về việc xác định trình độ lý luận chính trị thì trình độ lý luận 

chính trị được quy định thành 3 mức cơ bản: Sơ cấp lý luận, Trung cấp lý luận và 

Cao cấp lý luận. 

Trình độ lý luận và nghiệp vụ công đoàn: Cán bộ công đoàn dù là chuyên 

trách hay kiêm nhiệm, cán bộ nghiệp vụ hay cán bộ phong trào, thì nhất thiết phải 

có trình độ nghiệp vụ công tác công đoàn, có kỹ năng vận động CNVCLĐ, tổ chức 

hoạt động công đoàn. Đây là tiêu chuẩn hết sức quan trọng cần phải có, bởi nếu 

không hiểu về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động cộng đoàn thì cán bộ công 

đoàn không thể triển khai tốt hoạt động công đoàn và không thể hoàn thành nhiệm 

vụ được giao. 

Nhóm 1: Kỹ năng chuyên môn, nghiệm vụ liên quan đến khả năng nắm 
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vững các phương pháp, sử dụng các phương tiện, công cụ cũng như kiến thức về 

công đoàn. 

Nhóm 2: Các kỹ năng quan hệ, liên quan đến khả năng giao tiếp, phối hợp, 

chia sẻ và động viên, thu hút người khác với tư cách cá nhân hoặc nhóm.  

Nhóm 3: Kỹ năng tổng hợp, tư duy chiến lược. Cán bộ có khả năng tổng hợp 

và tư duy trong công việc một cách linh hoạt để vận dụng vào thực tiễn.  

Trình độ ngoại ngữ; được đo lường theo các tiêu chí đánh giá trình độ ngoài 

ngữ theo tiêu chuẩn 6 bậc của CHDCND Lào, các bậc được chia trương ứng với 

từng trình độ: Trình độ sơ cấp: Bậc 1 và 2; Trung cấp: Bậc 3 và 4; Cao cấp: 5 và 6.  

Trình độ tin học: Trong bối cảnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, 

thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa, hỗ trợ có hiệu quả 

cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế…. Tiêu chí về tin học được quy 

định như sau: 

Bảng 1.1. Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

Stt Số hiệu Kỹ năng 
Bằng cấp/ 

Chứng chỉ 

1 Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01) Hiểu biết về CNTT cơ bản A 

2 Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02) Sử dụng máy tính cơ bản B 

3 Mô dun kỹ năng 03 (Mã IU03) Tin học văn phòng cơ bản B 

4 Mô dun kỹ năng 03 (Mã IU04) Ứng dụng tin học cơ bản  B 

5 Mô dun kỹ năng 03 (Mã IU05) Ứng dụng tin học nâng cao C 

6 Mô dun kỹ năng 03 (Mã IU06) Chuyên ngành CNTT  
Đại học/ 

Cao đẳng 

(Nguồn: Văn phòng công đoàn tỉnh Luongphabang) 

Ngoài ra, để thực hiện tốt chức năng trung tâm của công đoàn là bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, chức năng tham gia quản lý của 

công đoàn. Người cán bộ công đoàn cần có sự am hiểu về pháp luật, có các kiến 

thức về kinh tế, kỹ thuật và xã hội.  

1.2.2.2. Tiêu chí đánh giá thể lực 

Thể lực của con người được biểu hiện trước tiên là sức khỏe ở mỗi người, 

bao gồm cơ thể khỏe mạnh, có đủ chiều cao, cân nặng, sứ khỏe biểu hiện: khả năng 

chịu áp lực trong quá trình lao động, đó là lòng kiên nhẫn, sức bền bỉ, dẻo dai trong 



 25 

công việc, sức sáng tạo, yếu tố tâm lý trong quá trình lao động. Do đặc thù của hoạt 

động công đoàn, nhất là công tác kiêm nhiệm của đa số cán bộ công đoàn cơ sở, họ 

vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa phải thực hiện nhiệm vụ công đoàn. 

Vì vậy, sức khỏe tốt là một trong những yếu tố giúp người cán bộ công doàn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. Nếu người cán bộ công đoàn có đủ đức, tài nhưng 

sức khỏe không đảm bảo thì cũng không thể đủ sức lực để tận tình, lăn lộn với công 

tác công đoàn.  

Bảng 1.2. Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe lao động ở các nghề, công việc 

Loại 

sức 

khỏe 

Nam Nữ 

Chiêu cao 

(cm) 

Cân nặng 

(kg) 

Vòng 

Ngực 

(cm) 

Chiều cao 

(cm) 

Cân nặng 

(kg) 

Vòng 

Ngực 

(cm) 

I 163 trở lên 50 trở lên 82 trở lên 155 trở lên 45 trở lên 76 trở lên 

II 158 - 162 47 - 49 78 - 81 151 - 154 43 - 44 74 - 75 

III 154 - 157 45 - 46 76 - 78 147 - 150 40 - 42 72 - 73 

IV 150 - 153 41 - 46 76 - 78 147 - 150 40 - 42 72 - 73 

V Dưới 150 Dưới 40 Dưới 74 Dưới 143 Dưới 38 Dưới 70 

(Nguồn: Liên hiệp công đoàn tỉnh Luongphabang) 

1.2.2.3. Tiêu chí đánh giá tâm lực 

Tâm lực của cán bộ công đoàn là những phẩm chất đạo đức, là tác phong 

công tác và là sự ren luyện cố gắng vươn lên trong công tác của người cán bộ công 

đoàn. Nâng cao tâm lực của đội ngũ cán bộ công đoàn chính là việc nâng cao phẩm 

chất đạo đức và tác phong công tác của đội ngũ cán bộ công đoàn. Để đánh giá 

phẩm chất đạo đức cán bộ công đoàn thường đánh giá theo một số tiêu chí sau: số 

cán bộ công đoàn chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; số cán bộ hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao… 

1.2.2.4. Tiêu chí về cơ cấu đội ngũ cán bộ công đoàn 

Cơ cấu đội ngũ cán bộ công đoàn có thể chia ra một số loại cơ cấu sau: 

+ Cơ cấu về lứa tuổi, giới tính 

+ Cơ cấu giữa cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn kiêm nhiệm 
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+ Cơ cấu về trình độ học vấn 

+ Cơ cấu về chuyên môn, nghiệp vụ 

1.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

1.3.1. Công tác tuyển dụng và sử dụng cán bộ công đoàn 

Tuyển dụng cán bộ công đoàn nói riêng là một hoạt động công, do cơ quan, 

tổ chức và người có phẩm quyền thực hiện và chịu sự điều chỉnh của các quy phạm 

pháp luật thuộc ngành. Đây là một trong những nội dung quan trọng quyết định chất 

lượng của cán bộ công đoàn hiện tại cũng như tương lai. Mục đích của việc tuyển 

dụng là nhằm tìm được những người có năng lực, đủ tài và đức, đủ phẩm chất tốt để 

đảm nhiệm công việc. Tuyển dụng cán bộ công đoàn là tiền đề hết sức quan trọng 

của việc xây dựng và phát triển công chức nhà nước trong sạch, vững mạnh, đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội để đảm đương những nhiệm vụ được giao. 

Để có được cán bộ công đoàn có năng lực cao thì việc tuyển dụng phải được 

thực hiện theo một quy trình chặt chẽ nhằm hạn chế những tiêu cực nảy sinh trong 

quá trình tuyển chọn. Các tiêu chuẩn tuyển dụng phải xuất phát trên cơ sở yêu cầu 

tiêu chuẩn chức danh đảm nhận, phải bám sát yêu cầu của tổ chức và bám sát định 

hướng chung của công tác tổ chức cán bộ là phải trẻ hóa đội ngũ công chức, đồng 

thời cần có cơ chế, chính sách tuyển dụng phù hợp giúp cho việc thu hút người giỏi 

tham gia tuyển dụng để tuyển được người có năng lực và phát huy được tiềm năng 

và lợi thế của nguồn nhân lực, đem lại hiệu quả cao cho công việc. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng cán bộ công đoàn cótrình độ chuyên môn và năng 

lực chưa thật sự phù hợp với ví trí công việc đang đảm nhiệm sẽ giúp họ phát huy 

được năng lực của bản thân và đem lại hiệu quả cao cho công việc nhưng nếu sử 

dụng cán bộ có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ không tương xứng với vị 

trí công việc sẽ dẫn đến nhiều hạn chế và sẽ giải quyết công việc hiệu quả không 

cao,…  

1.3.2. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng, vì chất 

lượng cán bộ công đoàn còn yếu và thiếu, trong khi mỗi thời điểm khác nhau sẽ có 

sự thay đổi, yêu cầu về công việc khác nhau. Vì vậy đào tạo, bồi dưỡng là con 

đường duy nhất để duy trì và nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cũng như nâng 
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cao trình độ và kiến thức cho cán bộ công đoàn. Đào tạo ở đây không chỉ đơn thuần 

là đào tạo về chuyên môn mà còn đào tạo, bồi dưỡng về đạo đức, chính trị, ý thức 

trách nhiệm, tác phong làm việc, vai trò và vị trí của người cán bộ công đoàn. 

Tuy nhiên, chất lượng cán bộ công đoàn còn phụ thuộc vào tinh thần ham 

học hỏi, cầu tiến bộ, sự tiếp thu kiến thức của cán bộ. Bởi trước hết, để phong trào 

CNVC,LĐ và hoạt động công đoàn có hiệu quả, phụ thuộc rất nhiều vào năng lực 

trình độ của cán bộ công đoàn, trước hết cán bộ công đoàn phải thực sự là người “ 

yêu nghề”, tâm huyết, luôn tìm tòi, đổi mới, sáng tạo phương thức hoạt động hiệu quả 

phù hợp, biết tập hợp sức mạnh của đoàn viên công đoàn. Thực tế việc nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ công đoàn thông qua trường học, bồi dưỡng, tập huấn thì chưa 

thể đáp ứng được công việc đòi hỏi hàng ngày, cho nên việc tự học, tự rèn luyện 

(trong đó có cả rèn luyện về thể chất) là phương pháp tốt nhất để nâng cao năng lực 

cho mỗi cán bộ. Ngoài ra, một số không nhỏ cán bộ công đoàn không được đào tạo, 

bồi dưỡng bài bản về quản lý nhà nước, về pháp luật, về hành chính và kỹ năng 

quản lý hành chính - những kiến thức và kỹ năng phục vụ chính cho công việc mà 

học đảm nhận. Do đó, đào tạo, bồi dưỡng có tính quyết định trực tiếp đến chất 

lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn. Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 

05/03/2010 của Chính phủ Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng công chức nhấn mạnh: 

“Đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, 

phương pháp cần thiết để làm tốt công việc được giao”. Do đó, đào tạo, bồi dưỡng 

không chỉ giới hạn ở đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý 

luận chính trị, mà cần đặc biệt quan tâm tới đào tạo nâng cao kỹ năng, kỹ xảo thực 

hiện công việc và những kiến thức về quản lý nhà nước, góp phần tạo nên tính 

chuyên nghiệp của công chức trong thực thi nhiệm vụ. 

Nội dung cơ bản nhất của đào tạo bồi dưỡng là phải xác định chính xác nhu 

cầu đào tạo, bồi dưỡng (được xác định dựa trên sự phân tích, đánh giá công việc, 

trình độ của cán bộ công đoàn và nhu cầu về mức độ công việc cán bộ công đoàn 

chuyên trách và cán bộ công đoàn không chuyên trách; đối tượng cần được đào tạo, 

bồi dưỡng; chương trình và phương thức đào tạo phù hợp với từng đối tượng.  Tùy 

theo đối tượng đào tạo và kiến thức trình độ người học có thể lựa chọn hình thức 

đào tạo như: Đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo định hướng hay có 
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thể áp dụng các phương pháp đào tạo trong công việc như: kèm cặp, chỉ dẫn, đào 

tạo bàn giấy, luân chuyển công việc; hoặc áp dụng phương pháp đào tạo ngoài công 

việc như: Mở các lớp tập huấn, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo trao đổi nghiệp 

vụ, tổ chức tham quan, tổ chức các cuộc thi, các hội diễn để trao đổi kinh nghiệm... 

1.3.3. Tạo động lực cho cán bộ công đoàn 

Chính sách tạo động lực cho cán bộ công đoàn là các chính sách đãi ngộ, 

động viên, sử dụng lao động thông qua việc tiêu chuẩn hóa các vị trí, chức danh 

công chức công khai, minh bạch, chính sách trọng dụng, thu hút nhân tài, đề bạt, 

thăng tiến… có ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ 

công đoàn, đảm bảo lợi ích vật chất đối với cán bộ công đoàn, đồng thời thúc đẩy 

họ tận tâm, tận lực hoàn thành tốt công việc được giao. 

Bên cạnh đó, để cán bộ công đoàn có thể tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực thì phải có chế độ cho người cán bộ công đoàn đi học như 

tiền ăn ở, đi lại, tiền học phí, thời gian, cơ chế đảm bảo sau đào tạo, bồi dưỡng... để 

tạo động lực và cũng là điều kiện đảm bảo để họ phấn đấu nâng cao trình độ, năng 

lực bao gồm: các khoản lương cơ bản, phụ cấp, thưởng, phúc lợi… và đãi ngộ phi 

vật chất gồm: cơ hội thăng tiến, công việc thú vị, văn hóa và điều kiện làm việc… 

* Tạo động lực qua các công cụ vật chất 

Các quyết định về tiền lương, thưởng, phụ cấp… khuyến khích tinh thần làm 

việc của công chức, tăng khả năng làm việc đạt hiệu quả tốt hơn trong việc thực 

hiện nhiệm vụ giúp cho tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho và giúp 

cho việc xây dựng một bộ máy hành chính Nhà nước hoạt động có hiệu quả. 

Hiện nay, tại mỗi cơ quan hành chính Nhà nước sẽ có những thang bậc 

lương, thưởng khác nhau tùy thuộc vào vị trí làm việc, trình độ chuyên môn và thâm 

niên công tác. Đối với mỗi cán bộ công đoàn sẽ có một số khoản thu nhập như: 

lương cơ bản, phụ cấp trách nhiệm, chế độ BHYT, BHXH và các khoản thưởng. 

- Tiền lương cơ bản là số tiền cán bộ công đoàn nhận được theo quy định 

một cách cố định và thường xuyên theo một đơn vị thời gian (tuần, tháng, năm). 

Mức lương cơ bản là để trả cho việc chấp hành những nguyên tắc lao động (đi về 

đúng giờ, không vi phạm nội quy của tổ chức…), khoản lương này được giữ theo 

bậc lương cố định và nâng dần bậc lương theo thâm niên công tác, khoản lương này 
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được tăng dần theo những thay đổi của Nhà nước về mức lương cơ bản cho phù hợp 

với tình hình kinh tế - xã hội tại thời điểm xác định. 

- Phụ cấp trách nhiệm là số tiền cán bộ công đoàn nhận được theo quy định 

của tổ chức theo vị trí công tác và nhiệm vụ được giao. Mức phụ cấp này là để 

khuyến khích cán bộ công đoàn hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao, có trách 

nhiệm với công việc của mình theo từng vị trí công tác cụ thể. Khoản phụ cấp này 

được quy định cụ thể đối với từng vị trí công tác và tại từng cơ quan hành chính 

Nhà nước. 

- Chế độ BHYT, BHXH… đảm bảo quyền lợi của cán bộ công đoàn theo quy 

định của pháp luật, tạo dựng niềm tin đối với các thể chế, chính sách của Nhà nước. 

- Các khoản thưởng khác là các khoản theo quy định của tổ chức như: 

thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo phong trào thi đua, thưởng nhân dịp kỷ niệm 

ngày truyền thống của tổ chức, chi phí cho việc bồi dưỡng công chức… 

*Tạo động lực thông qua công cụ phi vật chất  

Mỗi công chức nói chung và cán bộ công đoàn nói riêng đều gắn bó với công 

việc không phải vì thu nhập mà còn vì các yếu tố về: môi trường làm việc, cơ hội 

học tập, thăng tiến, điều kiện làm việc, hay sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên. 

Môi trường công tác và rèn luyện của cán bộ công đoàn có tác động quan 

trọng đến việc nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, nếu môi trường làm việc của 

cán bộ công đoàn thật sự dân chủ, tập thể đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau và tạo 

điều kiện cho nhau học tập, công tác và cống hiến thì sẽ là động lực mạnh mẽ, 

khuyến khích, động viên mọi cán bộ công đoàn gắn bó với tổ chức, không ngừng 

khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt chức năng 

nhiệm vụ của tổ chức giao cho. Ngược lại, nếu môi trường làm việc của cán bộ 

công đoàn không dân chủ, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau thì không những không 

khuyến khích cán bộ công đoàn hăng hái công tác và cống hiến mà thậm chí còn 

kìm hãm, làm thui chột tinh thần của cán bộ công đoàn. Do vậy, để nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đòi hỏi phải thực sự dân chủ trong công tác cán bộ, 

phải căn cứ vào phẩm chất và năng lực cụ thể của từng người, yêu cầu của từng 

công việc để đề bạt, sử dụng cán bộ cho phù hợp.  

Việc khuyến khích tinh thần còn được thực hiện thông qua một số nội dung 
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như: bố trí công việc phù hợp sở trường, chuyên môn được đào tạo, đánh giá và đối 

xử một cách công bằng đối với người cán bộ, tạo ra môi trường và điều kiện làm 

việc thuận lợi, các cơ hội được học tập, bổ nhiệm, thăng tiến, khen thưởng và xử 

phạt nghiêm minh, công bằng, xây dựng hệ thống các danh hiệu như: “Lao động 

tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt ”...  

1.3.4. Chăm sóc sức khỏe và nâng cao thể lực cán bộ công đoàn 

Nâng cao thể lực cho cán bộ công đoàn thông qua chế độ chăm sóc sức khỏe 

là một nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho cán 

bộ công đoàn, thông qua kết quả chế độ chăm sóc sức khỏe được thể hiện thông qua 

khả năng đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, chất lượng dịch vụ y tế, các phong trào hoạt 

động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể, khám sức khỏe định kỳ... sẽ kích thích 

người cán bộ công đoàn không chỉ hỗ trợ cho đời sống tinh thần mà giúp sức khỏe 

của cán bộ công đoàn ngày càng tốt lên, nó còn giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó, 

tận tụy với công việc, luôn cố gắng hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

Công đoàn 

1.4.1. Nhân tố chủ quan 

1.4.1.1. Quan điểm của các cấp lãnh đạo trong tổ chức công đoàn 

Các cấp lãnh đạo trong tổ chức là người trực tiếp điều hành và triển khai các 

chủ trương, chính sách chế độ đối với cán bộ công đoàn trong tổ chức. Vì vậy, sự 

điều hành, lãnh đạo của họ có tác động trực tiếp đến công tác tổ chức cán bộ nói 

chung và năng lực hay các biện pháp nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn nói 

riêng. Trong một cơ quan, tổ chức nếu các cấp lãnh đạo chú trọng đến chất lượng 

cán bộ sẽ có sự quan tâm đầu tư tạo điều kiện để nâng cao chất lượng cán bộ từ 

khâu quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp công chức, cho đến 

khâu đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đãi ngộ, sẽ có các chính sách biện pháp trong 

quản lý, sử dụng, thu hút trọng dụng nhân tài, cũng như hệ thống các biện pháp để 

nâng cao năng lực nguồn nhân lực của tổ chức. Mấu chốt của vấn đề là xuất phát từ 

nhận thức về vai trò của nguồn nhân lực, cũng như năng lực nguồn nhân lực trong 

việc phát triển tổ chức. Không ít nơi cán bộ lãnh đạo còn nặng về quản lý hành 

chính sự vụ, trong quan hệ giao tiếp ứng xử còn nặng về phân cấp, thậm chí xa 



 31 

lánh coi thường cấp dưới đặt địa vị và cái tôi của mình trên hết, dẫn đến tình trạng 

bằng mặt không bằng lòng trên dưới không đồng nhất, sự sắp xếp lao động không 

đúng việc, không phát huy được nhân tố con người. 

1.4.1.2. Kiến thức của cán bộ công đoàn 

Là tiền đề hết sức quan trọng giúp con người nhận thức thế giới khách quan 

để tự cải tạo mình, cải tạo xã hội. Muốn có được nghề nghiệp chuyên môn giỏi con 

người phải tham gia học tập, đào tạo cả về văn hóa và chuyên môn với sự học hỏi 

kinh nghiệm không ngừng nâng cao tri thức toàn diện cho bản thân mới đáp ứng 

được chuyên môn mà mình đảm nhiệm. Nhìn chung, cán bộ công đoàn có trình độ, 

kiến thức thì sẽ hoàn thành được nhiệm vụ chuyên môn tốt hơn. 

1.4.1.3. Nhận thức của cán bộ công đoàn 

Là yếu tố cơ bản và quyết định năng lực của cán bộ công đoàn. Nhận thức 

đúng là tiền đề, là kim chỉ nam cho những hành động, những việc làm đúng đắn, 

khoa học và ngược lại. Nếu người cán bộ công đoàn nhận thức được vai trò, tầm 

quan trọng của việc phải nâng cao trình độ, nâng cao trình độ, năng lực quản lý để 

giải quyết công việc, để tăng chất lượng thực thi công vụ thì họ sẽ tham gia các 

khoá đào tạo, bồi dưỡng một cách tích cực, ham mê và có hiệu quả. Họ sẽ có ý thức 

trong việc tự rèn luyện, trau dồi, học hỏi những kiến thức, kỹ năng mới, những 

phương pháp làm việc có hiệu quả. Nếu họ biết được vấn đề nâng cao đạo đức là hết 

sức quan trọng, là cái mà nhìn vào đó người ta có thể đánh giá được chất lượng của 

cán bộ công đoàn thì họ sẽ luôn có ý thức để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu 

để hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức 

kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Ngược lại, khi cán bộ công đoàn còn xem thường 

những chuẩn mực đạo đức, nhân cách, nên thiếu nghiêm khắc với bản thân, không 

thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, thì kéo theo chất lượng hay năng lực làm việc 

của cán bộ công đoàn đó sẽ bị hạn chế. 

1.4.1.4. Thu nhập của cán bộ công đoàn 

Nhu cầu vật chất vẫn là vấn đề cấp bách của cán bộ, công chức nói chung và 

cán bộ công đoàn nói riêng hiện nay. Mức lương, thưởng hiện nay vẫn còn hạn chế, 

lương tăng không đủ bù so với mức tăng của các mặt hàng trong xã hội. Điều đó 

làm cho mức sống trở nên khó khăn hơn đối với chất lượng cán bộ công đoàn. Lợi 
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ích kinh tế không được đáp ứng dẫn đến việc chất lượng cán bộ công đoàn không có 

động lực làm việc hoặc có làm thì chỉ mang tính chiếu lệ, ít có tính chủ động, sáng 

tạo, làm việc không đạt chất lượng cao. 

1.4.2. Nhân tố khách quan 

1.4.2.1. Đường lối, chủ trương của đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Liên hiệp Công đoàn CHDCND Lào là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn 

của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động lập ra. Công đoàn 

có tinh chất quần chúng và tính chất giai cấp công nhân, Công đoàn là cơ sở xã hội 

chủ yếu của Đảng, chỗ dựa, người đại diện tin cậy và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, người cộng tác đắc lực của 

Nhà nước. Vì thế, nếu không có tổ chức công đoàn hoặc công đoàn không mạnh thì 

không thể có quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định và phát triển; Đảng sẽ thiếu 

đi chỗ dựa vững chắc; Nhà nước sẽ thiếu đi sự cộng tác đắc lực. Do vậy, nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong 

giai đoạn mới là cần thiết, khách quan đặt ra cho tổ chức Công đoàn Lào và mỗi cán 

bộ công đoàn. 

Hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật, của Đảng và nhà nước có mối quan 

hệ mật thiết đối với việc nhân thức, tư duy và hành động cảu cán bộ và nhân dân, là 

tiền đề và định hướng của việc giáo dục lối sống theo pháp luật của cán bộ, nhân 

dân, giúp cho ý thức chấp hành pháp luật của con người trong xã hội được nâng 

cao. Do đó, tính chất khách quan, chính xác của các cơ chế, chính sách, quy định 

của pháp luật có ý nghĩa tác động to lớn trong việc sử dụng, đãi ngộ và bảo vệ cán 

bộ, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách một cách đúng đắn, kịp thời đối với cán 

bộ, sẽ tạo đông lực khuyên khích cán bộ nâng cao trình độ, phát triển vươn lên trong 

công tác. 

 Như vậy, có rất nhiều nhân tố tác động đến việc nâng cao chất lượng cán bộ 

công đoàn, do đó để nâng ao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cần phải thực 

hiện đồng bộ các biện pháp, phải là kết quả tổng hượp của việc thực hiện tất cả các 

khâu từ quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dương, đánh giá, sử dụng 

đến đề bạt, cất nhắc, kiểm tra, giám sát, phê bình, kỷ luật cán bộ… và phụ thuộc vào 

nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ. 
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1.4.2.2. Quy hoạch đội ngũ cán bộ Công đoàn 

Quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ Công Đoàn là quá trình thực hiện đồng 

bộ các chủ trương mang tính tổng thể, thống nhất với chiến lược về mục đích, yêu 

cầu đề ra biện pháp để tạo nguồn và phát triển đội ngũ cán bộ Công đoàn, là sự bố 

trí sắp xếp toàn bộ theo một trình tự hợp lý trong từng thời gian, làm cơ sở cho việc 

xây dựng kế hoạch, được thực hiện dựa trên một quy trình, thủ tục lựa chọn, sắp xếp 

những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện cơ bản theo một quy định nào đó vào danh 

sách dự kiến sẽ tuyển dụng nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ, cân đối 

về trình độ, đồng thời có sự bổ trí, sắp xếp hợp lý khoa học và kinh tế sao cho đồng 

bộ về cơ cấu, đủ loại hình cán bộ Công đoàn trên cơ sở thu thập thông tin thực tế, từ 

điều tra thực trạng tình hình phát triển đội ngũ cán bộ Công Đoàn, kế hoạch dự 

báo... đáp ứng được mục tiêu phát triển đường lối chung của Đảng mà không bị hụt 

hẫng về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn. 

1.4.2.3. Cơ chế, chính sách của Nhà nước 

Cơ chế, chính sách của Nhà nước là nhân tố quan trọng quyết định tới chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động nói chung, có tác động rất lớn 

đến năng lực cũng như việc nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn. Nó bao gồm các 

quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ công đoàn, các chính sách về tuyển dụng, đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn, cũng như các chế độ đãi 

ngộ, các quy định về đánh giá, kiểm tra, khen thưởng kỷ luật liên quan đến cán bộ 

công đoàn. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách thì điều này càng trở nên quan 

trọng hơn xuất phát từ thực tế tuyển dụng đầu vào mức lương của họ có hạn định 

theo bằng cấp đào tạo ở các trình độ khác nhau nhưng phổ biến là trung, sơ cấp, 

thực tế đó phần nào khó khăn trực tiếp đến thu nhập của người hưởng lương. Vì vậy 

các chế độ chính sách có tác dụng tích cực động viên họ hoàn thành nhiệm vụ và 

gắn bó với tổ chức ngày càng tốt hơn, có động lực khuyến khích cán bộ công đoàn 

nỗ lực vươn lên trong công tác, học tập, tạo thuân lợi cho chất lượng cán bộ công 

đoàn không ngừng được nâng cao. Ngược lại nếu cơ chế, chính sách không tốt thì 

không những khuyến khích nâng cao chất lượng của cán bộ công đoàn mà còn có 

thể làm cho cán bộ công đoàn không thiết tha, gắn bó với công đoàn, dẫn đến hạn 

chế, triệt tiêu động cơ phấn đấu vươn lên của cán bộ công đoàn.  
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1.4.2.4. Phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế sẽ thu được những thành tựu khoa 

học công nghệ đang phát triển như vũ bão trên thế giới. Cùng với điều kiện phát 

triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, giai cấp 

công nhân Lào đang có sự chuyển biến quan trọng, phát triển nhanh về số lượng, đa 

dạng hóa về cơ cấu và có sự phân hóa về trình độ, mức sống cũng như môi trường, 

điều kiện làm việc. Điều này đòi hỏi các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ 

chức Công đoàn, không ngừng đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp 

ứng với yêu cầu đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị 

vững vàng. Ngoài ra, quá trình hội nhập sẽ mang lại sự phát triển mạnh mẽ của khoa 

học công nghệ nói chung, công nghệ thông tin, sinh học nói riêng và ứng dụng khoa 

học công nghệ vào đời sống xã hội đã và đang khách quan đặt ra cho tổ chức Công 

đoàn phải không ngừng nâng cao năng lực, trình độ đủ khả năng tiếp cận được với 

khoa học công nghệ hiện đại tiên tiến. Đây là nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề cho cả 

hệ thống chính trị nói chung và tổ chức Công đoàn nói riêng. Do đó nâng cao chất 

lượng đội ngũ CBCĐ nói chung, CBCĐ chuyên trách nói riêng nhằm đáp ứng yêu 

cầu sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế là cần thiết khách quan và là yêu 

cầu cấp bách đặt ra cho tổ chức Công đoàn. 

Mặt khác, yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người 

Lao động trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày càng tăng do tình trạng vi 

phạm pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp nhất là khu vực doanh nghiệp 

ngoài nhà nước vẫn còn diễn ra phổ biến; trong đó chủ yếu là vi phạm những quy 

định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trả lương thấp, nợ lương, vi phạm 

những quy định về giao kết hợp đồng lao động, không thực hiện nghiêm chỉnh các 

chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao 

động… Đặc biệt tình trạng doanh nghiệp trốn tránh, chiếm dụng, nợ tiền đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp 

với số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Tranh chấp LĐ, ngừng việc tập thể và đình công 

trong những năm qua vẫn diễn biến phức tạp xảy ra trong các loại hình doanh 

nghiệp. Các vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công đều xuất phát từ các yêu 
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cầu lợi ích chính đáng của người lao động trong thời gian dài nhưng không được 

giải quyết kịp thời. Trong khi đó thực trạng năng lực của cán bộ Công đoàn ở khu 

vực kinh tế ngoài nhà nước luôn di chuyển, còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu 

cầu của phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn trong điều kiện CNH, HĐH và 

hội nhập quốc tế. Chính những điều đó cũng đang khách quan đặt ra cho tổ chức 

Công đoàn phải tiếp tục xây dựng đội cán bộ công đoàn có bản lĩnh, nâng cao năng 

lực, trình độ để bảo vệ người lao động. 

1.5. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn của 

một số Liên hiệp Công đoàn tỉnh và bài học rút ra cho công đoàn tỉnh 

Luongphabang, Lào 

1.5.1. Kinh nghiệm của một số Liên hiệp Công đoàn tỉnh về nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

1.5.1.1. Liên hiệp công đoàn tỉnh Udomxay 

Trong những năm qua, Liên hiệp công đoàn tỉnh Udomxay tiếp tục thực hiện 

mục tiêu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, 

lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, công nhân viên chức làm đối tượng 

vân động, thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh, nắm chắc số lượng 

CĐCS, CNVC, LĐ, đoàn viên công đoàn; chỉ đạo các CĐCS, Công đoàn ngành, 

trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với chuyên môn cùng 

cộng đồng tạo môi trường gắn kết chặt chễ giữa tổ chức công đoàn với người lao 

động và người sử dụng lao động ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bằng các chương 

trình và phong trào hành động thiết thực, cụ thể như: đã chỉ đạo các công đoàn cơ 

sở tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động, đảm phán, ký 

thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi cho người lao động; hướng 

dẫn công đoàn các cấp và người lao động thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo 

dục và tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động diễn ra sôi nổi, rộng khắp với 

nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

Trong việc nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, LHCĐ tỉnh Udomxay đã 

tập trung nâng cao trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, lý luận nhiệm vụ 

công đoàn, tập huấn cho cán bộ công đoàn, tạo điều kiện cho cán bộ học tập nhằm 
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trang bị cho cán bộ công đoàn có kiến thức, kinh nghiệm về quản lý kinh tế xã hội, 

luật pháp, kỹ năng và nghiệp vụ công tác công đoàn và đánh giá cán bộ công đoàn. 

Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cho cán bộ công đoàn và đánh giá cán bộ công đoàn 

được tiến hành tốt.Hàng năm LHCĐ tỉnh tiến hành khảo sát, đánh giá, xác định nhu 

cầu đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn 

và tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm với những đơn vị làm tốt, công tác tổ chức 

đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn. LHCĐ tỉnh, hàng năm luôn xác định 

đúng đối tượng đào tạo, tiến hành trang bị tài liệu ngắn gọn, lý luận xúc tích, tập 

trung vào hoạt động thực tiễn. Trong công tác cán bộ, công đoàn luôn chủ động, bổ 

trí đúng người, đúng việc và làm tốt quy hoạch, đào tạo, bổ trí sử dụng, quản lý, 

đánh giá cán bộ; chú trong khuyến khích về vật chất, tinh thần và tạo điều kiện làm 

việc cho cán bộ. Bên cạnh việc sử dụng đội ngũ giảng viên kiêm thức, trong các đợt 

tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ công đoàn, LHCĐ tỉnh, hàng năm gửi cán 

bộ công đoàn sang tập huấn lý luận nghiệp vụ công đoàn tại trường Đại học Công 

đoàn Việt nam theo sự ký kết hợp tác giữa hai công đoàn Việt nam - Lào. 

1.5.1.2. Kinh nghiệm của Liên hiệp công đoàn tỉnh Xayyabouly 

Xayyabouly có diện tích 16.875 km2, dân số 408.800 người, có 12 LHCĐ 

huyện, Thành phố, CĐ ngành, với trên 357 CĐCS trực thuộc với gần 12.700 đoàn 

viên công đoàn, đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách do LHCĐ tỉnh đang quản lý 

là 32 người và khoảng 1.071 cán bộ công đoàn cơ sở không chuyên trách. Hầu hết 

những cán bộ này đều trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công 

đoàn, nhiệt tình, tâm huyết, có phẩm chất đạo đức tốt.  

Trong những năm qua, LHCĐ tỉnh đã tăng cường công tác quy hoạch cán bộ, 

nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp công đoàn, tạo nguồn từ cán bộ trẻ có 

năng lực, trình độ, những cán bộ trưởng thành từ công nhân, yêu nghề, tâm huyết... 

Trên cơ sở quy hoạch đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại theo chức danh, đảm bảo tính 

kế thừa, có cơ chế và chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng 

người có đức, có tài. Công tác cán bộ không chỉ bó hẹp trong phạm vi cơ quan mà 

một người có thể quy hoạch cho nhiều chức danh, một chức danh có thể quy hoạch 

cho nhiều người, căn cứ vào trình độ đào tạo, khả năng thực hiện nhiệm vụ, năng 

lực sở trường, khả năng quy tụ để bố trí, sắp xếp cán bộ.Cùng với xây dựng quy 
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hoạch thì công tác đánh giá cán bộ để bổ sung quy hoạch cũng là một nội dung quan 

trọng. Trong những năm qua, LHCĐ tỉnh Xayyabouly đã thực hiện việc đánh giá và 

sử dụng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm 

của quần chúng làm thước đo chủ yếu.  

1.5.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho công đoàn tỉnh Luongphabang 

Qua nghiên cứu tại LHCĐ tỉnh Udomxay và LHCĐ tỉnh Xayyabouly có thể 

rút ra bài học về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn nói chung và tại 

LHCĐ tỉnh Luongphabang như sau: 

- Thứ nhất, phải coi nhiệm vụ cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn phải 

được coi là nhiệm vụ quan trọng và phải có sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương 

Liên hiệp công đoàn Lào. 

- Thứ hai, công đoàn tỉnh Luongphabang cần phải thực hiện đầy đủ, nghiêm 

túc các nội dung của công tác cán bộ như quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn, bố trí, sử dụng cán bộ, thường xuyên quan tâm đến hoàn thiện và 

thực hiện cơ chế chính sách đãi ngộ cán bộ công đoàn, nhằm chăm lo bảo vệ quyền 

lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ công đoàn từ đó động viên, khuyến khích 

cán bộ công đoàn tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ đáp ứng được yêu 

cầu và nhiệm vụ mới để có được đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, đảm bảo 

chất lượng và năng lực.. 

- Thứ ba, công đoàn nên khuyến khích học tập, nâng cao trình độ đáp ứng 

yêu cầu và nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó cần quan tâm sâu sát tới công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Vì vậy phải không ngừng đổi mới và nâng cao chất 

lượng đào tạo, cải tiến chương trình và nội dung đào tạo, tổ chức các lớp bồi dưỡng, 

tập huấn ngắn ngày theo chuyên đề, đi sâu vào đào tạo kỹ năng hoạt động công 

đoàn và cần coi trọng việc xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, đầu tư xây dựng 

đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo. 

- Thứ tư, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cho cán bộ công đoàn và đánh giá cán 

bộ công đoàn được tiến hành tốt, chú trọng tăng cường công tác quy hoạch cán bộ, 

nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp công đoàn, tạo nguồn từ cán bộ trẻ có 

năng lực, trình độ, những cán bộ trưởng thành từ công nhân, yêu nghề, tâm huyết... 
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Tiểu kết chương 1 

Trong chương 1 đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về cán bộ 

công đoàn; đội ngũ cán bộ công đoàn và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ 

công đoàn; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ở LHCĐ 

tỉnh. Từ đó, rút ra một số nội dung chủ yếu như sau: 

Một là, Cán bộ công đoàn là cán bộ đoàn thể chính trị - xã hội, là một bộ 

phận cán bộ quần chúng của Đảng. Được lựa chọn thông qua bầu cử, tuyển dụng, 

bổ nhiệm được giao thực hiện một nhiệm vụ của công đoàn, là người làm công tác 

chính trị, vừa là người hoạt động xã hội; có kinh nghiệm vận động quần chúng, tổ 

chức hoạt động, có uy tín đối với người lao động. 

Hai là, cơ cấu đội ngũ cán bộ công đoàn rất đa dạng, mỗi loại cán bộ công 

đoàn đều có những đặc điểm, vai trò, vị trí và yêu cầu riêng nhưng lại có quan hệ 

tác động biện chứng với nhau. Do vậy để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 

toàn diện, hoạt động công đoàn có hiệu quả, thì tổ chức công đoàn phải coi trọng 

nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn thuộc các cấp, các ngành trong các thành 

phần kinh tế. 

Ba là, cán bộ công đoàn phải biết phát huy nội lực và vận dụng sức mạnh 

tổng hợp như các chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cá nhân, tâm huyết với công 

việc và đầu tư công sức để quyết tâm thực hiện cho được những quyết định đưa ra. 

Do vậy, cán bộ công đoàn phải là người có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện mới 

đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. 

Bốn là, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chất ượng cán bộ công đoàn. Nên để 

nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cần phải thực hiện đồng bộ các biện pháp, 

phải là kết quả của tổng hợp của việc thực hiện tất cả các khâu từ quy hoạch, tuyển 

chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng đến đề bạt, cất nhắc, kiểm 

tra, giám sát, phê bình cán bộ… và phụ thuộc vào nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ. 

Chỉ cần xem nhẹ một trong những khâu nào đó, làm không nghiêm túc sẽ khiến cho 

cán bộ công đoàn không phát huy được, thậm chí còn bị hạn chế. 

Những vấn đề lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ở 

CHDCND Lào được tŕnh bày và phân tích trong chương 1 là cơ sở lý luận quan trọng 

để xem xét, đối chiếu với thực trạng và nguyên nhân của thực trạng và đề xuất các giải 

pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Lào trong giai đoạn mới. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ  

CÔNG ĐOÀN TỈNH LUONG PHA BANG 

2.1. Khái quát về công đoàn tỉnh Luongphabang 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Luongphabang (còn viết là Luang Prabang, Tiếng Lào viết là ຫລວງພະບາງ; 

phiên âm tiếng Việt: Luông-Pha-Băng) là một tỉnh của Lào, thuộc địa phận miền bắc. 

Tỉnh lị của tỉnh có cùng tên, Luongphabang, từng là cố đô của Vương quốc Lan 

Xang trong suốt khoảng thời gian từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16. Vào năm 1995, nó 

được UNESCO xếp hạng Di sản Thế giới về kiến trúc, tôn giáo và văn hóa. Quá trình 

phát triển có sự pha trộn giữa kiến trúc nông thôn và thành thị trong nhiều thế kỷ, trong 

đó có ảnh hưởng bởi kiến trúc thời kỳ Pháp thuộc vào thế kỷ 19 và thế kỷ 20. 

Các quận huyện của tỉnh gồm: Luongphabang, Xieng Ngeun, Nane, Pak 

Ou, Nambak, Ngoi, PakSeng, Phonxay, Chomphet, Viengkham and Phoukhoune. 

Cung điện Hoàng gia, bảo tàng quốc gia đặt ở cố đô, và Khu Bảo tồn Phou Loei là 

hai địa danh quan trọng. Các ngôi chùa nổi tiếng trong tỉnh gồm Wat Xieng 

Thong, Wat Wisunarat, Wat Sen, Wat Xieng Muan, và Wat Manorom. 

Luongphabang là cố đô của Lan Xang ("vương quốc triệu voi") và là một 

trong những thành phố lâu đời nhất ở Lào, được thành lập khoảng 1.200 năm trước. 

Trước đây, nó được biết đến bởi hai tên gọi khác là Muang Swa (hay Muang Sua) 

và Xieng Dong Xieng Thong. Nó đã trở thành thủ đô đầu tiên của Lào vào thế kỷ 14 

khi vua Fa Ngum trở về từ Campuchia, nơi ông và cha của ông đã bị trục xuất bởi vị 

vua trước, ông của Fa Ngum. Fa Ngum đã được sự hỗ trợ của quốc vương Khmer, 

đóng đô tại Siem Reap, cho đem theo hàng ngàn quân lính để giúp xây dựng vương 

quốc của chính mình. Luongphabang được biết đến với cái tên Muang Sua vào 

khoảng thế kỷ 11, nhưng tên của khu vực này đã bị thay đổi sau khi người 

Campuchia tặng món quà Phra Bang một bức tượng vàng của Đức Phật. Phra Bang 

đã trở thành biểu tượng của thành phố, và hình ảnh của Đức Phật đang được trưng 

bày tại bảo tàng. Vương quốc Nam Chiếu chiếm đóng Muang Sua vào năm 709 và 

các hoàng tử và các quận công của nó đã thay thế cho tầng lớp quý tộc Thái. Sự 

chiếm đóng này có thể đã kết thúc trước khi Đế quốc Khmer có sự mở rộng về 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_L%C3%A0o
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Pak_Ou
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Wat_Xieng_Thong
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https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wat_Xieng_Muan&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wat_Manorom&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lan_Xang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Muang_Swa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Muang_Sua
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xieng_Dong_Xieng_Thong
https://vi.wikipedia.org/wiki/Fa_Ngum
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Siem_Reap
https://vi.wikipedia.org/wiki/Muang_Sua
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phra_Bang&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_Nam_Chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_Khmer
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hướng bắc Đế quốc Khmer thời Indravarman I. 

Sau khi Lan Xang gặp rắc rối vào năm 1707, Luongphabang trở thành thủ đô 

của Vương quốc Luang Phrabang độc lập. Khi Pháp xâm lược Lào, người Pháp đã 

công nhận Luongphabang là nơi cư trú của hoàng gia Lào. Cuối cùng, nhà cai trị 

của Luongphabang đã được bổ nhiệm thành thủ lãnh của Chính phủ Bảo hộ Pháp 

Bảo tại Lào. Khi Lào giành được độc lập, vua của Luongphabang. 

Sisavang Vong, đã trở thành lãnh chúa của Vương quốc Lào.  

Năm 1941, sau cuộc chiến Pháp-Thái, Thái Lan chiếm một phần của tỉnh, 

được đặt tên tỉnh Lan Chang. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, nước Lào tuyên bố độc 

lập, và Luongphabang là thủ đô. Đại tá Hans Imfeld, ủy viên của Cộng hòa Pháp, đã 

đến Luongphabang vào ngày 25 tháng 8 năm 1945 với một đảng du kích Pháp -Lào 

và nhận được sự thừa nhận từ nhà Vua rằng chế độ bảo hộ vẫn còn hiệu lực. 

Đến ngày 02 tháng 12 năm 1975, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giải 

phóng, nhân dân Lào và người lao động trong toàn quốc có quyền làm chủ tổ quốc và 

phát triển nước CHDCND Lào và thành lập Trung ương Liên hiệp công đoàn Lào. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Liên hiệp công đoàn Lào, sự lãnh đạo 

của Đảng bộ tỉnh Luongphabang đã chủ trương thành lập liên hiệp công đoàn tỉnh 

Luongphabang vào ngày 13 tháng 09 năm 1979 và được giao nhiệm vụ cho 7 đồng 

chí trong ban tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, trong đó Đồng chí Bun thăn 

PhômMaVăn làm chủ tịch, Đồng chí Phon SaMay Vông Pha Chăn làm phó chủ 

tịch. Sau 4 năm hoạt động tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, Từ ngày 25 đến ngày 

28 tháng 11 năm 1983 Đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Luongphabang lần thứ nhất 

được tổ chức tại Hội trường, Ủy ban nhân dân tỉnh; dự Đại hội có 65 đại biểu, Nữ 

25 đại biểu; đại diện cho 1.881 đoàn viên, 33 công đoàn cơ sở và 67 tổ công đoàn 

và 3.398 CNVCLĐ toàn tỉnh. 

Kể từ đó đến nay, trải qua 38 năm hoạt động với 06 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh 

đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của Trung ương Liên hiệp công 

đoàn Lào, tổ chức công đoàn Tỉnh Luongphabang đã không ngừng lớn mạnh. Hoạt 

động công đoàn và phong trào công nhân của tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, 

nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong từng thời kỳ; xây dựng và phát triển đất nước theo 

hướng CNH, HĐH. 
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2.1.2. Cơ cấu tổ chức 

LĐLĐ tỉnh Luongphabang xây dựng tổ chức, bộ máy Công đoàn tỉnh gồm 

07 phòng ban chuyên đề; 06 CĐCS trực thuộc; 14 LĐLĐ huyện, thị, thành phố; 07 

Công đoàn ngành và tương đương. Hiện tại Liên đoàn lao động tỉnh đang bố trí sử 

dụng 131 người, trong đó: chuyên viên chính 16 người; chuyên viên 95 người; hợp 

đồng theo NĐ 68: 06 người; hợp đồng Lao động 14 người. 

Tổ chức bộ máy LĐLĐ tỉnh gồm: cơ quan LĐLĐ tỉnh; các cơ quan LĐLĐ cấp 

huyện; công đoàn ngành; các CĐCS; các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

Cơ quan LĐLĐ tỉnh gồm: Thường trực LĐLĐ tỉnh, Văn phòng và 6 ban 

chuyên đề: Ban Tổ chức, Ban Tài chính, Ban Chính sách pháp luật, Ban Tuyên 

giáo, Ban Nữ công, Văn phòng UBKT. 

 
 

Sơ đồ 2.1: Hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Luongphabang 

(Nguồn: Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh) 
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- 14 cơ quan LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố: LĐLĐ thành phố. 

- 07 Công đoàn ngành và tương đương gồm: Công đoàn ngành Giáo dục, Y 

tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công 

thương, Công đoàn Viên chức tỉnh. 

- 04 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Tư vấn pháp luật, Quỹ trợ vốn cho CNLĐ 

nghèo, Cung văn hóa Lao động Việt - Lào, Trung tâm Giới thiệu việc làm và dạy nghề. 

- 02 công đoàn cơ sở trực thuộc: công ty TNHH 1TV Khách sạn du lịch 

Công đoàn Luongphabang và công ty TNHH Một TV Nước khoáng Công đoàn 

Luongphabang. 

2.1.3. Đội ngũ cán bộ 

- Số lượng công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn 

Theo số liệu báo cáo tổng hợp được từ Văn phòng Công đoàn Viên chức tỉnh 

Luongphabang tính đến tháng 12/2019 tổng số CĐCS thuộc Liên đoàn Lao động 

tỉnh đang quản lý: 2.033 CĐCS với 107.019 đoàn viên trên tổng số 114.626 

CBCCVC-LĐ (tính tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn), 

đạt tỷ lệ 93,3%. 

Trong đó: 

- Khu vực HCSN: 806 CĐCS, 32.475 đoàn viên; 

- Khu vực HCSN cấp tỉnh: 51 CĐCS, 4005 đoàn viên; 

Bảng 2.1: Số lượng và cơ cấu đoàn viên công đoàn tỉnh Luongphabang 

TT Khu vực 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

A 
Khu vực nhà nước (Người) 32.553 33.329 53.300 73.225 87.649 

Tỷ lệ (%) 90,09 89,6 88 87,8 85,5 

1 Đơn vị hành chính sự nghiệp 

(Người) 

29.956 30.709 40.992 52.176 53.424 

2 Doanh nghiệp Nhà nước (Người) 2.588 2.620 12.308 21.049 34.225 

 

B 

Khu vực ngoài Nhà nước 

(Người) 
3.581 3.868 7.268 17.625 19.370 

Tỷ lệ (%) 99,12 10,4 12 19,4 18,1 

 Tổng 36.134 37.197 60.568 90.850 107.019 

(Nguồn: Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Luongphabang) 
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2.1.4. Kết quả hoạt động trong những năm gần đây 

Trong giai đoạn 2015-2019 các cấp công đoàn trong tỉnh đã kịp thời báo cáo, 

kiến nghị với tỉnh tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ về chế độ chính sách. Tham 

gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và một số văn bản của tỉnh liên quan 

đến chế độ chính sách của CNVCLĐ; tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt 

động của Ban chỉ đạo công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016 - 

2020; ý kiến tham gia vào Đề án toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh do MTTQ chủ trì, tham gia vào Hướng dẫn số 23/HD - BCĐ, cuộc vận 

động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Tham gia ý kiến vào dự 

thảo Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh; đề xuất 

nội dung, chương trình giám sát, phản biện năm 2018 gửi MTTQ tỉnh; tham gia góp 

ý kiến quy định mức chi công tác phí, chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Luongphabang. 

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cấp trên cơ sở, hướng dẫn 

CĐCS trong các doanh nghiệp tổ chức thương lượng những vấn đề liên quan đến 

chế độ chính sách của người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể, đối với 

các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn LĐLĐ tỉnh đã thành lập tổ công tác 

tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động người lao động gia nhập tổ chức công 

đoàn, hướng dẫn ký thỏa ước lao động tập thể; CĐCS trong các doanh nghiệp đã 

chủ động đối thoại, thương lượng với chủ doanh nghiệp những vấn đề liên quan đến 

chế độ chính sách của người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Kết quả: 

Các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đều tiến hành rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và 

ký thỏa ước lao động tập thể đạt 100%; Các thỏa ước lao động tập thể của các 

doanh nghiệp được LĐLĐ tỉnh cập nhật vào phần mềm quản lý TƯLĐTT. 

Các cấp công đoàn phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao 

động, thường xuyên tìm hiểu, tập hợp và phản ánh các ý kiến liên quan đến quyền, 

lợi ích của CNVCLĐ và của tổ chức công đoàn các văn bản pháp luật, chính sách, 

chế độ liên quan như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Thi đua, khen 

thưởng, Luật Bảo hiểm xã hội…các cấp công đoàn đều có kế hoạch phối hợp với 

các cơ quan chức năng tổ chức nhiều cuộc kiểm tra việc thực hiện chấp hành pháp 

luật lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người 

lao động; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp chấn chỉnh, khắc phục những 
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thiếu sót đã đem lại nhiều kết quả thiết thực từng bước đưa pháp luật lao động và 

Công đoàn đi vào cuộc sống; Công đoàn các cấp phối hợp với cơ quan quản lý Nhà 

nước tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho đoàn 

viên lao động như chế độ tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN...LĐLĐ tỉnh 

đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục đôn đốc, gửi văn bản nhắc nhở đối 

với các doanh nghiệp chưa đóng BHXH cho người lao động.  

Hoạt động hưởng ứng tháng An toàn vệ sinh lao động và PCCN lần thứ 19 

năm 2017 được các cấp công đoàn trong tỉnh tham gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt 

động nhân tháng “An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ”. Kết quả: trên 

95% các đơn vị, doanh nghiệp đã tuyên truyền, phổ biến các thông tin về ATVSLĐ, 

cán bộ làm công tác ATVSLĐ, mạng lưới ATVSV được tập huấn, huấn luyện gắn 

với việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trang bị BHLĐ cho người lao 

động; tham gia đoàn kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ tại 12 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh. 

Chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị 

tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ công chức. Kết quả có 100% 

doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, cơ quan hành chính sự nghiệp đủ điều kiện tổ 

chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động; tại hội nghị cán bộ công 

chức và hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước đều tổ chức đánh 

giá và kiện toàn ban thanh tra nhân dân, toàn tỉnh có 840 Ban thanh tra nhân dân 

với 2.473 thành viên; Thông qua Hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ 

của CNVCLĐ trong thực hiện quản lý, giám sát và phát huy vai trò của tổ chức 

công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tổ chức hội nghị 

CBCC, hội nghị người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp đã phát huy vai 

trò của tổ chức công đoàn, quyền, trách nhiệm của người lao động trong tham gia 

đóng góp ý kiến với thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

2.2. Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh 

Luong Pha Bang 

2.2.1. Thực trạng thể lực của cán bộ công đoàn 

Thể lực là một yếu tố rất quan trọng với một người lao động, trong đó có đội 

ngũ cán bộ, viên chức. Với yêu cầu của công việc, đòi hỏi cán bộ không chỉ cần có 

kiến thức mà còn phải có đủ sức khỏe thì mới đảm đương được các nhiệm vụ được 
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giao. Thể lực được thể hiện chủ yếu qua các yếu tố tiêu biểu như giới tính, tuổi tác 

và tình trạng sức khỏe như sau: 

Bảng 2.2: Thống kê số lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Luong Pha Bang 

Đơn vị: Người 

Năm Tổng 

Giới tính Độ tuổi Sức khỏe 

Nam Nữ 
Dưới 

30 

31- 

40 

41- 

50 

Trên 

50 tuổi 
I II III 

2015 844 460 384 92 417 305 30 546 285 13 

2016 877 485 392 106 428 309 34 584 282 11 

2017 872 483 388 106 425 308 32 578 286 8 

2018 901 499 402 114 443 312 32 608 288 5 

2019 901 498 403 115 442 312 32 614 284 3 

 (Nguồn: Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Luongphabang) 

Nhìn vào bảng 2.2, có thể thấy CBCĐ nữ chiếm 44,81%, CBCĐ nam chiếm 

55,19%, đây là tỷ lệ khá cân đối do đặc tính chức năng và nhiệm vụ của Công 

Đoàn. Sự chênh lệch này đã phần lớn giúp giảm bớt những ảnh hưởng nhất định của 

giới tính đến công việc như cán bộ nữ sẽ có nhiều mối quan tâm hơn như con cái, 

gia đình…, một phần nữa là cán bộ nữ cũng có những hạn chế nhất định về sức 

khỏe, thể lực thường yếu hơn cán bộ nam. Ngoài thời gian công tác thực hiện nhiệm 

vụ mà tổ chức công đoàn giao phó, cán bộ nữ thường xuyên phải quán xuyến việc 

tại gia đình, thời gian công tác bị gián đoạn bởi quá trình thai sản, chính vì thế công 

đoàn cũng có những ưu tiên nhất định nhằm nâng cao sức khỏe cho cán bộ nữ để 

đảm bảo họ có đủ sức khỏe để phục vụ công việc.  

 Tiếp đó, tỷ lệ CBCĐ trẻ chiếm 61,17% với độ tuổi từ 25-40 tuổi, đáp ứng 

cho Công đoàn tỉnh đội ngũ lực lượng trẻ và nhiệt huyết để làm việc với độ nhanh 

nhạy, nhạy bén trong nắm bắt kiến thức, thông tin, thu thập, tổng hợp phân tích 

thông tin để có tham mưu chuẩn, chính xác, đúng và trúng cho lãnh đạo cấp trên. 

Đồng thời với mục tiêu trẻ hóa cán bộ có năng lực, trình độ cao trong thời gian tới, 

số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách sẽ tăng lên, cùng với sự nhanh, nhạy trong 

công việc cũng như trong đối nhân xử thế, đội ngũ này sẽ có nhiều đóng góp cho sự 

phát triển chung của công đoàn tỉnh Luongphabang nói riêng và công đoàn Lào nói 

chung. Bên cạnh đó, tỷ lệ CBCĐ có độ tuổi và thời gian công tác chiếm tỷ lệ 

38,83% (CBCĐ từ 41 tuổi trở lên). Điều này dù cũng là một lợi thế do ở độ tuổi này 
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CBCĐ đạt được độ chín về chuyên môn, nghiệp vụ, có thời gian công tác khá lâu, 

rút được nhiều kinh nghiệm trong công việc nên chất lượng hiệu quả công việc sẽ 

cao hơn, thuận tiện trong việc thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên và người 

lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đồng thời cung cấp nhiều kinh nghiệm 

quý báu cho đội ngũ trẻ trong công tác, trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy 

nhiên, đi cùng với lợi thế đó là những bất lợi với những CBCĐ có độ tuổi cao, sắp 

về hưu, tinh thần, thái độ làm việc không còn được nhạy bén, gây trở ngại cho quá 

trình thực thi nhiệm vụ, còn CBCĐ trẻ thì thiếu kinh nghiệm, dễ phạm sai lầm trong 

công tác, do đó đòi hỏi lãnh đạo cần có sự chỉ đạo, kèm cặp, kiểm tra sát sao và có 

hướng phát triển, đào tạo cho đội ngũ CBCĐ này. 

Mặt khác, sức khỏe đội ngũ cán bộ công đoàn đều ở trạng thái tốt, dù đặc thù 

công việc hay phải đi công tác nên số lượng cán bộ có sức khỏe loại 1 và loại 2 

chiếm số lượng lớn do yếu tố công việc tác động. Trong đó, tỷ lệ sức khỏe chủ yếu 

đạt loại I chiếm 66,67% và loại II đạt 32,43%, điều này có thể xem là lợi thế ảnh 

hưởng tích cực đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ Công đoàn.  

Ngoài ra, thể lực còn thể hiện qua thể trạng con người. Những người khỏe 

mạnh thường có thể trạng hài hoà, cân đối và ngược lại. Theo bảng thống kê 2.3 cho 

thấy tình  trạng sức khỏe cho đội ngũ cán bộ công đoàn qua số thống kê giai đoạn 

2015- 2019. 

Bảng 2.3: Tình hình sức khỏe, thể trạng của cán bộ công đoàn 

 tỉnh Luongphabang giai đoạn 2015-2019 

T

T 
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

1 

Chiều cao m      

+ Nam  1,62 1,62 1,63 1,65 1,66 

+ Nữ  1,53 1,53 1,54 1,55 1,56 

2 

Cân nặng kg      

+ Nam  60 61,8 63 64,2 65 

+ Nữ  45 45,8 46,6 47 47,5 

3 
BMI- chỉ số cơ thể 

= (2) / (1)2 
 21,5 21,4 21,5 21,54 21,55 

(Nguồn: Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Luongphabang) 
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Qua bảng 2.3, ta thấy chiều cao trung bình của cán bộ nữ chuyên trách công 

đoàn LHCĐ tỉnh hiện nay trung bình là 1,56m; nam là 1,66m. Như vậy chiều cao 

của cán bộ chuyên trách công đoàn ở mức trung bình so với chiều cao của người 

Lào. Chỉ số công năng tim của cán bộ công đoàn ở mức độ trung bình, nhưng đặc 

biệt là ở các độ tuổi càng lớn thì chỉ số công năng tim kém càng phổ biến, ảnh 

hưởng đến năng lực vận động làm việc của của cán bộ công đoàn.  

Theo khảo sát nghiên cứu đề tài thì tình trạng sức khỏe của cán bộ công đoàn 

tỉnh LuongPhaBang như sau: 

Bảng 2.4: Tình hình sức khỏe của cán bộ công đoàn tỉnh LuongPhaBang  

 

Nội dung 

Cán bộ công đoàn 

chuyên trách 

Cán bộ công đoàn 

không chuyên trách 

Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Rất khỏe 1 33,3 17 8,5 

Khỏe 1 33,3 106 53,0 

Bình thường 1 33,3 59 29,5 

Yếu 0 0 18 9,0 

Tổng số 3 100 200 100 

(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát) 

Qua một số so sánh phân tích nói trên, vấn đề sức khỏe thể lực của cán bộ 

công đoàn tỉnh LuongPhaBang cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công việc, 

phục vụ cho quá trình tỉnh nhà công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  

2.2.2. Thực trạng trí lực của cán bộ công đoàn 

Thực hiện công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn LĐLĐ 

tỉnh LuongPhaBang, trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 71/BTTW của Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, ngày 22/5/2017, 

về “Tổ chức hoạt động và bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Lào, Viêng Chăn giai đoạn 

2018 - 2020”. Các cấp công đoàn đã chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhằm đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.  

Thực trạng trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành chính, 

sự nghiệp được thể hiện ở bảng sau. 
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Bảng 2.5: Trình độ của cán bộ công đoàn khối tỉnh Luongphabang  

giai đoạn 2015-2019 

 Đơn vị: người 

STT 
Nội dung 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 
Tổng 844 877 872 901 901 

1 

Chuyên môn, nghiệp vụ      

Sau đại học 8 24 42 73 103 

Đại học 270 321 393 462 614 

Cao đẳng 316 319 277 250 117 

Trung cấp 160 147 123 78 67 

Chưa qua đào tạo, bồi dưỡng 90 66 37 38  

2 

Lý luận chính trị      

Cao cấp (Cử nhân) 37 39 44 49 62 

Trung cấp 157 172 191 213 225 

Sơ cấp 296 305 315 321 328 

Chưa qua đào tạo 354 361 322 318 286 

3 

Ngoại ngữ      

Đại học, cao đẳng (Bậc 1) 21 23 24 25 27 

Cao cấp (Bậc 2) 35 40 47 52 55 

Trung cấp  (Bậc 3,4) 230 315 375 433 553 

 Sơ cấp (Bậc 5,6) 117 145 165 191 218 

 Chưa qua đào tạo, bồi dưỡng 441 354 261 200 48 

4 

Tin học      

Đại học, cao đẳng 5 7 8 9 11 

Trình độ C  13 17 22 29 32 

Trình độ B 164 259 322 380 415 

Trình độ A 239 255 280 294 324 

Chưa qua đào tạo, bồi dưỡng 423 339 240 189 119 

5 

Lý luận và nghiệp vụ CĐ      

Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ 

nghiệp vụ công tác CĐ 
270 308 348 398 448 

Đào tạo chủ tịch CĐCS 4 6 8 10 12 

CBCĐ học đại học phần luật, CĐ 36 48 53 68 93 

Chưa qua đào tạo, bồi dưỡng 348 348 348 348 348 

(Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 

Về trình độ chuyên môn: Nhìn chung chất lượng cán bộ công đoàn về cơ bản 

đạt chuẩn theo Nghị định số 461/2012 của Thủ tướng chính phủ CHDCNDL về tiêu 
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chuẩn công chức nhà nước theo ngạch chức vụ công chức. Đối với cán bộ công 

đoàn tại LĐLĐ tỉnh đạt 100% trình độ trên Đại học, cán bộ công đoàn tại Công 

đoàn cấp trên cơ sở đạt trên 80% trình độ trên Đại học.  

 

Biểu đồ 2.1: Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công đoàn khối  

tỉnh Luongphabang năm 2019 

(Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 

Nhìn vào biểu đồ 2.1, cho thấy tuy tỷ lệ cán bộ công đoàn có trình độ trung 

cấp có tới 20,5%, nhưng so với điều kiện thực tế của xã hội hiện nay và nhất là để 

đáp ứng được yêu cầu đặt ra của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mặc 

dù thời điểm hiện tại số lượng cán bộ công đoàn đang theo học Cao học có tăng lên, 

song nhìn chung vẫn còn chậm so với yêu cầu phát triển CNH, HĐH và yêu cầu đổi 

mới. Vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh Luongphabang cần phải tạo điều kiện và có 

cơ chế để một số cán bộ có cơ hội học tập, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, nghiệp 

vụ để đáp ứng được với yêu cầu ngày càng cao của xã hội.  

Trình độ lý luận chính trị: Có thể thấy số lượng cán bộ công đoàn tại Liên 

đoàn lao động tỉnh và Công đoàn cấp trên cơ sở đạt 100% qua đào tạo bồi dưỡng lý 

luận chính trị, tập trung chủ yếu vào trình độ Trung cấp và Sơ cấp lý luận chính trị 

với tỷ lệ gần 40%. Trình độ lý luận này tương ứng với những cán bộ có tuổi đời từ 

30 – 40 tuổi đang nằm trong diện quy hoạch cán bộ. Điều đó cho thấy công tác quy 

hoạch LĐLĐ tỉnh đang hướng dần về việc sử dụng nhiều hơn các cán bộ trẻ cho các 

vị trí lãnh đạo chủ chốt.  
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Biểu đồ 2.2: Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ công đoàn  

khối tỉnh Luongphabang năm 2019 

(Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 

Biểu đồ 2.2, cho thấy dù tỉnh đã hết sức tạo điều kiện để một số cán bộ có cơ 

hội học tập, nhưng do số lượng cán bộ công đoàn còn hạn chế, công việc nhiều nên 

một số cán bộ tuy theo học nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao 

dẫn đếtn ỷl ệ chưa qua đào tạo lý luận chính trị chiếm hơn 30%. Điều này là trở 

ngại lớn cho việc nghiên cứu và am hiểu các chính sách, pháp luật liên quan đến 

quyền lợi nghĩa vụ của công nhân, lao động và của công đoàn cũng như việc thấm 

nhuần tư tưởng của Đảng và Nhà nước.  

Trình độ Tin học: được đánh giá  theo trình độ Đại học, cao đẳng; Chứng chỉ 

tin học C; Chứng chỉ B tin học; Chứng chỉ tin học A. 

 

Biểu đồ 2.3: Trình độ lý tin học của đội ngũ cán bộ công đoàn  

khối tỉnh Luongphabang năm 2019 

(Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 
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Biểu đồ 2.3, cho thấy đạt 94,7% cán bộ công đoàn được đào tạo tin học và 

5,32% cán bộ công đoàn chưa qua đào tạo tin học. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế 

mới có khoảng 90% CBCĐ chuyên trách sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

Như vậy số cán bộ chưa qua đào tạo hoặc có trình độ tin học văn phòng chứng chỉ 

A nên chưa áp dụng được công nghệ thông tin vào hoạt động công đoàn, trong khi 

đòi hỏi thực tế hoạt động công đoàn rất cần đến sự am hiểu kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin. Trong thời điểm hiện nay, điều hành bộ máy cơ sở thì ngoài kiến 

thức thực tế, người cán bộ còn phải biết vận dụng công nghệ phụ trợ cho công việc, 

đây là một yêu cầu bắt buộc. 

Trình độ Ngoại ngữ: được đánh giá theo khung trình độ ngoại ngữ Đại học, 

cao đẳng; Chứng chỉ ngoại ngữ C; Chứng chỉ ngoại ngữ B; Chứng chỉ ngoại ngữ A. 

 

Biểu đồ 2.4: Trình độ lý ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ công đoàn khối 

 tỉnh Luongphabang năm 2019 

(Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 

Biểu đồ 2.4 cho thấy, hầu hết là chứng chỉ A,B (chiếm đa số trong tổng số 

cán bộ) nhưng chỉ một số rất ít có trình độ thực sự, đủ khả năng giao tiếp, học tập, 

nghiên cứu, phục vụ công tác. Điều này là một thực tế dễ hiểu đối với đội ngũ cán 

bộ công chức nói chung cũng như cán bộ công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh 

Luongphabang nói riêng. Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là CBCĐ làm 

việc tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, CBCĐ cấp trên cơ sở, CBCĐ cấp tỉnh, 

cần có trình độ ngoại ngữ nhất định (có thể giao tiếp hoặc làm việc trực tiếp đối với 
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người nước ngoài).  

Nhìn chung, Liên đoàn Lao động tỉnh Luongphabang đã nỗ lực có những 

cách thức, những biện pháp khuyến khích và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ công đoàn tỉnh Luongphabang nên đội ngũ cán bộ công đoàn khối các cơ 

quan hành chính, sự nghiệp tỉnh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận 

chính trị khá, đảm bảo quy định, am hiểu các chính sách, pháp luật liên quan đến 

quyền lợi nghĩa vụ của công nhân, lao động và của công đoàn. Tuy nhiên vẫn còn 

một phần đội ngũ cán bộ công đoàn khối CĐCS và công đoàn không chuyên trách 

vẫn chưa được đào tạo sâu về nghiệp vụ công đoàn và trình độ trình độ ngoại ngữ 

còn quá yếu, do đó khi làm việc phải thông qua phiên dịch, điều đó rất khó khăn 

cho CBCĐ trong quá trình hội nhập quốc tế. Điều này cho thấy, đội ngũ cán bộ 

công đoàn hiện tại chưa thực sự ngang tầm với yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ công 

tác công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

2.2.3. Thực trạng tâm lực của cán bộ công đoàn 

Hầu hết đội ngũ cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp 

tỉnh Luongphabang đều trưởng thành từ phong trào cơ sở và hoạt động công đoàn, 

nhiệt tình có tâm huyết với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, được 

quần chúng cán bộ, công chức, viên chức, lao động tín nhiệm; luôn gắn bó, quan 

tâm đến lợi ích của công nhân, lao động, có nhiều nỗ lực khắc phục mọi khó khăn 

phấn đấu trong học tập, công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Bảng 2.6: Kết quả đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ 

công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Luongphabang 

ĐVT: người 

Nội dung 
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Chiến sĩ thi đua và bằng khen 

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) 
192 196 208 233 252 

Tỷ lệ (%) 22,75 23,22 24,64 27,61 29,86 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 632 665 654 655 632 

Tỷ lệ (%) 74,88 78,79 77,49 77,61 74,88 

Hoàn thành nhiệm vụ 13 11 7 9 15 

Tỷ lệ (%) 1,54 1,30 0,83 1,07 1,78 

Không hoàn thành nhiệm vụ 7 5 3 4 2 

Tỷ lệ (%) 0,83 0,59 0,36 0,47 0,24 

(Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 
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Nhìn bảng 2.6, cho thấy phần lớn cán bộ chủ chốt (Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

công đoàn) của các CĐCS đều tham gia Ban Chấp hành đảng bộ cùng cấp (khoảng 

92%), một số đồng chí tham gia Ban Thường vụ cấp uỷ (khoảng 60%), 100% cán bộ 

công đoàn đạt lao động tiên tiến (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 28% cán bộ công 

đoàn đạt chiến sĩ thi đua và nhận bằng khen của Công đoàn tỉnh; tích cực chủ động vận 

động, tổ chức lao động đi đầu trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đấu tranh 

chông quan liêu, tham nhũng, ngăn chặn tiêu cực ở cơ quan, đơn vị và xã hội. Do đó, 

đa phần cán bộ công chức, viên chức của LĐLĐ tỉnh Luongphabang đã đáp ứng 

được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, giữ vững 

đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành sự phân 

công của tổ chức, có lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân và góp phần 

to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của ngành trong thời kỳ hội nhập nền 

kinh tế của đất nước với nền kinh tế của thế giới. 

Để đánh giá thực tế tình hình thực hiện công tác công đoàn của cán bộ công 

đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Luongphabang. Tác giả tiến hành 

khảo sát kết quả như sau: 

 

Biểu đồ 2.5: Tổng hợp đánh giá của cán bộ công chức viên chức, lao động  

về năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công đoàn 

(Nguồn: Từ phiếu khảo sát) 

Biểu đồ 2.5 cho thấy, CBCĐ hiện đang công tác tại các cơ quan hành chính, 

sự nghiệp cấp tỉnh về năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn của các cán 
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bộ công đoàn trong Ban Chấp hành CĐCS, các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, 

các CĐ cơ sở thành viên, tỷ lệ đánh giá khả năng thực nhiệm vụ của cán bộ công 

đoàn chủ yếu được đánh giá tốt (79,9% với Ban Chấp hành CĐCS; 85,8% với cán 

bộ CĐ công tác tại các tổ CĐ, CĐ bộ phận; 88,3% với cán bộ CĐ công tác tại các 

CĐCSTV). Tuy nhiên vẫn còn một số lượng CBCCVC-LĐ đánh giá trung bình và 

yếu về khả năng của cán bộ công đoàn. Con số này đỏi hỏi sự cố gắng, nỗ lực hơn 

nữa của cán bộ CĐ các cấp, bởi thước đo đánh giá họ quan trọng nhất vân là từ 

chính những đoàn viên, CBCCVC-LĐ mà họ trực tiếp quản lý. 

 

Biểu đồ 2.6: Tổng hợp phiếu hỏi cán bộ công đoàn tự đánh giá về năng lực  

thực hiện nhiệm vụ (203/203 phiếu trả lời) 

(Nguồn: Từ phiếu khảo sát) 

Tổng hợp kết quả từ 203 phiếu khảo sát về cán bộ công đoàn tự đánh giá 

năng lực thực hiện nhiệm vụ của bản thân. Có 65% cán bộ công đoàn được hỏi tự 

đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công đoàn là tốt; 28% cán bộ công 

đoàn được hỏi tự đánh giá là khá, 7% cán bộ công đoàn được hỏi tự đánh là trung 

bình và không có yếu kém. Kết quả khảo sát trên ta thấy năng lực thực hiện nhiệm 

vụ của cán bộ công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện 

nay được người lao động, và bản thân cán bộ công đoàn đánh giá cao, tạo được 

niềm tin của CBCCVC-LĐ và cơ bản đáp ứng được yêu cầu phong trào công nhân 

và hoạt động công đoàn. 
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2.2.4. Thực trạng hợp lý cơ cấu 

2.2.4.1. Cơ cấu cán bộ công đoàn theo phân cấp quản lý 

Tổng số cán bộ chuyên trách khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp của 

LĐLĐ tỉnh Luongphabang là 03 người, thuộc công đoàn cấp trên cơ sở là Công đoàn 

Viên chức tỉnh. Tuy số lượng đoàn viên từ năm 2015 đến năm 2019 tăng nhanh (từ 

3.714 người năm 2015 lên 4.006 người vào năm 2019) nhưng số lượng cán bộ công 

đoàn chuyên trách không tăng, có năm 2016 giảm 1 người so với năm 2015. 

Bảng 2.7: Cơ cấu cán bộ công đoàn khối tỉnh Luongphabang  

theo phân cấp quản lý giai đoạn 2015-2019 

STT 
Chỉ tiêu 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Tổng 844 877 872 901 901 

1 
Liên đoàn lao động tỉnh 3 2 3 3 3 

Tỷ lệ (%) 0,36 0,23 0,34 0,33 0,33 

2 

Số Công đoàn cơ sở khối các cơ quan 

hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh 
42 43 44 50 51 

Tỷ lệ (%) 4,98 4,90 5,05 5,55 5,66 

3 
Số lượng CBCĐ không chuyên trách 799 832 825 848 847 

Tỷ lệ (%) 94,67 94,87 94,61 94,12 94,01 

3.1 
- Ủy viên BCH 236 226 229 251 267 

Tỷ lệ (%) 29,54 27,16 27,76 29,60 31,52 

3.2 
- Tổ CĐ, CĐ bộ phận 563 606 596 597 580 

Tỷ lệ (%) 70,46 72,84 72,24 70,40 68,48 

(Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 

Nhìn chung, số liệu bảng 2.7 cho thấy, giai đoạn 2015 - 2019, số lượng cán 

bộ công đoàn cơ sở khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh tăng đều, từ 42 

người năm 2015 lên 51 người năm 2019 (tăng 9 người, tương ứng tăng 4,29%); số 

lượng cán bộ công đoàn không chuyên trách tăng 48 người, tương ứng tăng 1,2%, 

trong số số lượng cán bộ công đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành tăng đều, từ 236 

người năm 2015 lên 267 người năm 2019 (tăng  31 người, tương ứng tăng 2,63%).  

2.2.4.2. Cơ cấu cán bộ công đoàn theo trình độ chuyên môn 

Theo trình độ đào tạo: Tính đến tháng 12/2019 tổng số cán bộ công đoàn 

khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh có trình độ chuyên môn trên đại 
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học: 103 người (11,47%); Đại học, Cao đẳng: 728 người (91,069%); Trung cấp: 67 

người (7,46%) 

Bảng 2.8: Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công đoàn khối 

 tỉnh Luongphabang năm 2019 

TT Nội dung 

Trình độ đào tạo (người) 

Tiến sĩ 
Thạc 

sĩ 

Cử 

nhân 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

1 Liên đoàn lao động tỉnh 1 1 1 0 0 

2 Công đoàn cấp trên cơ sở 0 7 19 22 3 

3 CBCĐ không chuyên trách 0 94 594 95 64 

Tổng số 1 102 614 117 67 

(Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 

Nhìn chung, trình độ cán bộ chuyên trách ngày càng được nâng lên, đa phần 

cán bộ có trình độ Đại học chiếm trên 79,8%, số cán bộ có trình độ cao đẳng và 

trung cấp dần ít đi, những đối tượng này là những cán bộ làm công việc tạp vụ, văn 

thư, lái xe, một số là cán bộ cũ công tác đã lâu năm. Tuy nhiên tỷ lệ cán bộ có trình 

độ thạc sỹ của cơ quan LHCĐ tỉnh chưa có, điều này đang là vấn đề bất cập cần 

được LHCĐ tỉnh khắc phục trong thời gian tới, v́ cơ quan LHCĐ tỉnh (gồm tập thể 

thường trực và các ban chuyên đề) là cơ quan trực tiếp tham gia với các Sở, ban, 

ngành của tỉnh về chế độ chính sách, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp 

hành LHCĐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động công đoàn toàn tỉnh nên yêu cầu 

trình độ chuyên môn sâu, cao hơn. 

Theo chuyên ngành được đào tạo: 

Bảng 2.9: Chuyên môn nghề nghiệp cán bộ chuyên trách theo nhóm  

ngành đào tạo năm 2019 tỉnh Luongphabang 

Đơn vị: người 

STT 
Lý luận và nghiệp vụ 

CĐ 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

 Tổng 844 877 872 901 901 

1 
CBCĐ học đại học 

phần luật 
36 48 53 68 93 

2 
QDKT, Kế toán, Kinh 

tế, Tài chính 
226 243 259 265 268 

3 
Ngành khác (chính trị, 

nông - lâm nghiệp…) 
582 586 560 568 540 

(Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 
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Nhìn bảng 2.9, ta thấy đa số cán bộ công đoàn được đào tạo về kinh tế tài 

chính và quản trị kinh doanh chiếm bình quân 34,97%, đào tạo về luật chiếm bình 

quân 28,69%. Điều này phù hợp với xu thế phát triển kinh tế và với yêu cầu của tổ 

chức công đoàn, vì theo Luật Công đoàn sửa đổi năm 2015 và NĐ188/2015-NĐ-CP 

quy định chi tiết về tài chính công đoàn “Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo 

quy định tại Khoản 5 Điều 44 Luật công đoàn Lào là cơ quan tổ chức, doanh nghiệp 

mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã có hay chưa có tổ chức công 

đoàn” như vậy phần thu kinh phí công đoàn sẽ rộng hơn, khó khăn hơn đòi hỏi mỗi 

LHCĐ huyện, Công đoàn cơ sở, công đoàn tổ phải có một cán bộ làm công tác tài 

chính công đoàn. Như vậy cả hệ thống công đoàn tỉnh cần có ít nhất 10 cán bộ 

chuyên ngành kinh tế, tài chính và quản trị kinh doanh. Mặt khác chức năng, nhiệm 

vụ của công đoàn theo quy định của pháp luật là tham gia quản lý, giám sát, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, điều này đòi hỏi mỗi cán 

bộ công đoàn phải hiểu sâu, nắm chắc về pháp luật, phải được đào tạo cơ bản về 

Luật (Theo số liệu thống kê của Ban tổ chức LHCĐ tỉnh chuyên ngành đào tạo Luật 

của cán bộ công đoàn tỉnh mới đạt 7,35%) điều này cũng đang là bất cập trong thực 

hiện yêu cầu nhiệm vụ đề ra.  

Trình độ lý luận chính trị: Theo thống kê của Văn phòng Công đoàn Viên 

chức tỉnh, tính đến tháng 12/2019 tổng số cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành 

chính, sự nghiệp cấp tỉnh có trình độ lý luận chính trị Cử nhân, cao cấp chiếm 62 

người (6,89%); Trung cấp chiếm 225 người (24,97%); Sơ cấp chiếm 128 người 

(14,2%); Chưa qua đào tạo, bồi dưỡng chiếm 486 người (53,94%).  

Bảng 2.10: Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ công đoàn  

khối tỉnh Luongphabang năm 2019 

TT Nội dung 

Trình độ đào tạo (người) 

Cử nhân, 

cao cấp 

Trung 

cấp 

Sơ 

cấp 

Chưa qua đào 

tạo, bồi dưỡng 

1 Liên đoàn lao động tỉnh 3 0 0 0 

2 Công đoàn cấp trên cơ sở 18 21 12 0 

3 
Công đoàn CĐ không 

chuyên trách 
41 204 116 486 

Tổng số 62 225 128 486 

(Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 
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Có thể thấy số lượng cán bộ công đoàn tại Liên đoàn lao động tỉnh và Công 

đoàn cấp trên cơ sở đạt 100% qua đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, tập trung chủ 

yếu vào trình độ Trung cấp và Sơ cấp lý luận chính trị với tỷ lệ gần 40%. Điều này 

là trở ngại lớn cho việc nghiên cứu và am hiểu các chính sách, pháp luật liên quan 

đến quyền lợi nghĩa vụ của công nhân, lao động và của công đoàn cũng như việc 

thấm nhuần tư tưởng của Đảng và Nhà nước.  

Trình độ Tin học: Tính đến tháng 12/2019 tổng số cán bộ công đoàn khối các 

cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh có trình độ Đại học, cao đẳng tin học chiếm 

27 người (3,18%); Chứng chỉ tin học C chiếm 5 người (0,59%); Chứng chỉ B tin học 

chiếm 553 người (65,06%); Chứng chỉ tin học A chiếm 218 người (25,65%) và chưa 

qua đào tạo chiếm chiếm 47 người (5,52%). Nếu so sánh chỉ tiêu này với kết quả 

thống kê của Ban Tổ chức tỉnh thì tỷ lệ cán bộ công đoàn tỉnh có trình độ tin học 

(A,B,C) cao hơn 12%. 

Bảng 2.11: Trình độ lý tin học của đội ngũ cán bộ công đoàn khối tỉnh 

Luongphabang năm 2019 

Đơn vị: Người 

TT Nội dung 

Trình độ đào tạo 
 Chưa qua đào 

tạo, bồi dưỡng 
Đại học, 

Cao đẳng 

Chứng chỉ 

C B A 

1 Liên đoàn lao động tỉnh 2 1 0 0 0 

2 Công đoàn cấp trên cơ sở 7 14 25 5 0 

3 
Công đoàn CĐ không 

chuyên trách 
18 40 528 213 48 

Tổng số 27 55 553 218 48 

(Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 

Bảng 2.11, cho thấy đạt 94,7% cán bộ công đoàn được đào tạo tin học và 

5,32% cán bộ công đoàn chưa qua đào tạo tin học. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế 

mới có khoảng 90% CBCĐ chuyên trách sử dụng thành thạo tin học văn phòng.  

Trình độ Ngoại ngữ: Hiện nay đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ ngoại 

ngữ chưa cao, số cán bộ công đoàn biết ngoại ngữ A,B,C chủ yếu là tiếng Anh, 

tiếng Việt Nam và tiếng Trung. Tính đến tháng 12/2019 tổng số cán bộ công đoàn 

khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh có trình độ ngoại ngữ Đại học, cao 

đẳng là 11 người (chiếm 1,22%); Chứng chỉ ngoại ngữ C là 32 người (chiếm 
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3,55%); Chứng chỉ ngoại ngữ B là 415 người (chiếm 46,06%); Chứng chỉ ngoại ngữ 

A là 324 người (chiếm 35,96%), chưa qua đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ là 119 

người (chiếm 13,21%). 

Bảng 2.12: Trình độ lý ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ công đoàn khối 

 tỉnh Luongphabang năm 2019 

Đơn vị: Người 

TT Nội dung 

Trình độ đào tạo  Chưa qua đào 

tạo, bồi dưỡng 
Đại học, 

cao đẳng 

Chứng chỉ 

C B A 

1 Liên đoàn lao động tỉnh 1 2 0 0 0 

2 Công đoàn cấp trên cơ sở 4 15 32   0 

3 
Công đoàn CĐ không 

chuyên trách 
6 15 383 324 119 

Tổng số 11 32 415 324 119 

 (Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 

Bảng 2.12 cho thấy, hầu hết là chứng chỉ A,B (chiếm đa số trong tổng số cán 

bộ) nhưng chỉ một số rất ít có trình độ thực sự, đủ khả năng giao tiếp, học tập, 

nghiên cứu, phục vụ công tác. Điều này là một thực tế dễ hiểu đối với đội ngũ cán 

bộ công chức nói chung cũng như cán bộ công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh 

Luongphabang nói riêng. Nhưng để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là 

CBCĐ làm việc tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, CBCĐ cấp trên cơ sở, 

CBCĐ cấp tỉnh, cần phải có trình độ ngoại ngữ nhất định (có thể giao tiếp hoặc làm 

việc trực tiếp đối với người nước ngoài).  

Nhìn chung, Liên đoàn Lao động tỉnh Luongphabang đã nỗ lực có những 

cách thức, những biện pháp khuyến khích và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ công đoàn tỉnh Luongphabang nên đội ngũ cán bộ công đoàn khối các cơ 

quan hành chính, sự nghiệp tỉnh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận 

chính trị khá, đảm bảo quy định, am hiểu các chính sách, pháp luật liên quan đến 

quyền lợi nghĩa vụ của công nhân, lao động và của công đoàn. Chất lượng tham gia 

xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý cơ 

quan, của cán bộ công đoàn đã từng bước đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên vẫn còn một 

phần đội ngũ cán bộ công đoàn khối CĐCS và công đoàn không chuyên trách vẫn 

chưa được đào tạo sâu về nghiệp vụ công đoàn và trình độ trình độ ngoại ngữ còn 

quá yếu, do đó khi làm việc phải thông qua phiên dịch, điều đó rất khó khăn cho 
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CBCĐ trong quá trình hội nhập quốc tế. Điều này cho thấy, đội ngũ cán bộ công 

đoàn hiện tại chưa thực sự ngang tầm với yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ công tác 

công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

2.2.4.3. Cơ cấu cán bộ công đoàn theo độ tuổi 

Cơ cấu cán bộ công đoàn theo độ tuổi bình quân khá cao, bình quân chiếm 

33,85% thuộc nhóm tuổi từ 40 trở lên. 

Bảng 2.13: Cơ cấu cán bộ công đoàn theo độ tuổi năm 2019  

tỉnh Luongphabang 

TT Cơ cấu 

Giới tính Độ tuổi 

Nam 

(người) 
Nữ 

(người) 
<30 

(tuổi) 
31- 40 

(tuổi) 

41- 

50 

(tuổi) 

51-

60 

(tuổi) 

Tổng 498 403 112 393 305 91 

1 Liên đoàn lao động tỉnh 1 2 0 1 1 1 

2 

Số Công đoàn cơ sở khối các 

cơ quan hành chính, sự 

nghiệp cấp tỉnh 

34 17 2 18 24 7 

3 
Số lượng cán bộ CĐ không 

chuyên trách 
463 384 110 374 280 83 

3.1 Ủy viên Ban Chấp hành 183 84 20 60 124 63 

3.2 
Tổ công đoàn, CĐ bộ phận 

(bao gồm tổ trưởng, tổ phó) 
269 294 87 309 149 18 

3.3 Công đoàn cơ sở thành viên 11 6 3 5 7 2 

(Nguồn: Văn phòng CĐVC tỉnh Luongphabang ) 

Nhìn chung, tuổi đời bình quân của cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành 

chính, sự nghiệp là 39,7 tuổi. Trong đó, tuổi đời bình quân của cán bộ công đoàn ở 

Liên đoàn Lao động tỉnh là 43,5 tuổi, cán bộ công đoàn chuyên trách khối các cơ 

quan hành chính, sự nghiệp là 38,77 tuổi). Đội ngũ cán bộ công đoàn hầu hết có 

thâm niên công tác khá cao, phần lớn những cán bộ được tín nhiệm làm cán bộ công 

đoàn đều có thời gian khá dài gắn bó với cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, tỷ lệ nam, nữ là 

tương đối hợp lý, cho thấy các cấp công đoàn đã quan tâm xây dựng cơ cấu đội ngũ 

cán bộ công đoàn hợp lý. 
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2.3. Thực trạng một số hoạt động nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ 

công đoàn tỉnh LuongPhaBang 

2.3.1. Thực trạng tuyển dụng đội ngũ cán bộ công đoàn 

Tuyển dụng đội ngũ cán bộ công đoàn là một trong những nội dung quan 

trọng quyết định chất lượng của đội ngũ cánbộ hiện tại cũng như tương lai. Nói đến 

cơ chế tuyển dụng là nói đến cách thức, phương pháp để lựa chọn cán bộ sao cho 

đúng người, đúng việc nhằm phát huy năng lực và sở trường của họ để đạt kết quả 

cao trong công tác. Trong những năm qua, chất lượng tuyển dụng cán bộ công đoàn 

chuyên trách của LHCĐ tỉnh Luongphabang đã có sự đổi mới ngày càng được mở 

rộng dân chủ; các quy trình thực hiện, công tác thẩm định tiêu chuẩn cán bộ theo 

Quy định số: 01/BCTWĐ ngày 07/07/2003, về đánh giá phân loại cán bộ của Bộ 

chính trị Trung ương Đảng NDCM Lào (2003); Quy định số: 02/BCTWĐ ngày 

14/07/2003, về bổ nhiệm luân chuyển cán bộ của Bộ chính trị Trung ương Đảng 

NDCM Lào (2003); Quy định số: 04/BCTWĐ ngày 22/7/2003 về tiêu chuẩn cán bộ 

của Bộ chính trị Trung ương Đảng NDCM Lào (2003); Quy định số: 02/ BCTWĐ 

ngày 17/6/2006 về quản lý cán bộ của Bộ chính trị Trung ương Đảng NDCM Lào 

(2006), Quyết định số 798/2009/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh 

LuongPhaBang về chính sách thu hút người có tŕnh độ đại học trở lên về công tác tại 

địa phương và chính sách hỗ trợ với viên chức chưa đạt chuẩn.  

- Các tiêu chuẩn về công tác tuyển dụng, quy hoạch cán bộ công đoàn được 

xây dựng trên cơ sở các quy chình và hiến thức cụ thể: 

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của 

Đảng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, có uy tín và 

khả năng đoàn kết, tập hợp được đông đảo công nhân, viên chức lao động, đoàn 

viên công đoàn. Có tinh thần, dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn. 

+ Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết công đoàn 

các cấp, có kiến thức về quản lý doanh nghiệp, nghiệp vụ công tac công đoàn; có 

khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào 

lĩnh vực công tác công đoàn và chuyên môn của đơn vị. 

+ Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ 
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chức công đoàn; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh trung thực, giảm đi, 

có điều kiện hoạt động và có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

+ Đã trải qua thực tiễn lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý từ các cấp đưới, đặc 

biệt là các cán bộ công đoàn xuất thân từ công nhân lao động trực tiếp, hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đoàn viên và công nhân viên chức lao động tín 

nhiệm, có triển vọng phát triển rõ rệt. 

+ Phải có trình độ cao đẳng và đại học và dưới 30 tuổi, đây là độ tuổi còn 

khá trẻ tuổi, năng động và sẵn sàng học hỏi, điều này dần thay thế đội ngũ cán bộ 

công đoàn cao tuổi, có trình độ yếu kém, trì trệ và nâng cao chất lượng cán bộ công 

đoà trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác tuyển dụng phải tuân thủ chặt chẽ quy trình và các tiêu chuẩn 

tuyền dụng dựa trên cơ sở yêu cầu tiêu chuẩn chức danh đảm nhận, bám sát yêu cầu 

và định hướng chung của Nhà nước rất được chú trọng, Đặc biệt, công tác thu hút 

người giỏi tham gia tuyển dụng được chú ý thông qua cơ chế, chính sách đãi ngộ 

xứng đáng… hạn chế những tiêu cực nảy sinh trong quá trình tuyển dụng. Từ đó, 

tạo cơ sở cho việc sử dụng, điều động và bổ nhiệm vị trí phù hợp với khả năng, 

năng lực và phù hợp với vị trí công việc. Sử dụng cán bộ công đoàn phù hợp được 

thực hiện ngay từ công tác tuyển dụng công chức, quy hoạnh phát triển nguồn nhân 

lực trong tổ chức, đào tạo. 

- Hình thức tuyển dụng cán bộ công đoàn được thực hiện qua hai hình thức 

thi tuyển và xét tuyển.  

+ Đối với hình thức thi tuyển: theo quy định hiện nay ở Lào công tác cán bộ 

là của cấp ủy, vì vậy trong những năm qua số lượng biên chế và cơ chế tuyển dụng 

cán bộ công đoàn của LHCĐ tỉnh do Ban tổ chức Tỉnh ủy quy định. Hằng năm căn 

cứ vào nhu cầu công việc, Ban Thường vụ LHCĐ tỉnh báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy xét duyệt số lượng biên chế, và việc xét tuyển hoặc thi tuyển cán bộ công đoàn 

cho LHCĐ tỉnh là do Hội đồng tuyển dụng Tỉnh ủy quy định. Nhiệm vụ của Hội 

đồng sơ tuyển chỉ là:   

 Niêm yết thông tin tuyển dụng: Công khai toàn bộ nội dung thông báo 

tuyển dụng (mẫu thông báo được đăng tải trên cổng thông tin website tỉnh) và bảng 

chỉ tiêu tuyển dụng tại trụ sở cơ quan huyện và các cấp xã trực thuộc. 
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 Tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 

bộ Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp về Ban Tổ chức LHCĐ tỉnh. 

 Lập danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển và gửi bộ Phiếu đăng ký dự tuyển 

về Ban Tổ chức LHCĐ tỉnh thuộc UBND tỉnh Luongphabang. 

 Việc tổ chức tuyển chọn sẽ do Ban Tổ chức LHCĐ tỉnh thuộc UBND tỉnh 

Luongphabang trực tiếp thực hiện. 

+ Đối với hình thức thứ 2 là xét tuyển từ các ngành khác chuyển sang thì do 

Hội đồng tuyển dụng Tỉnh ủy thực hiện. Vòng 1 là phỏng vấn về trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

Vòng 2, xét kết quả học tập của người dự tuyển. Việc xét kết quả học tập chỉ thực 

hiện đối với các thí sinh đạt điểm phỏng vấn từ 50/100 điểm trở lên. 

Từ năm 2015 đến 2019, trong hệ thống công đoàn tỉnh đã tiếp nhận, tuyển 

dụng và hợp đồng lao động cho 109 cán bộ, nhân viên. Trong đó đã tiếp nhận 05 

cán bộ, tuyển dụng 01 cán bộ chủ chốt điều chuyển từ cơ quan khác. 

Bảng 2.14: Số liệu tuyển dụng, luân chuyển cán bộ từ năm 2015-2019 

STT Nội dung 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

1 Thi tuyển 5 18 0 18 1 

- Luật, Bảo hộ lao động, Công tác xã hội 3 15 0 12 1 

- Chuyên ngành khác 1 4 0 6 0 

2 Điều chuyển từ nơi khác 1 15 -5 11 -1 

- Luật, Bảo hộ lao động, Công tác xã hội   -1 8  

- Chuyên ngành khác   -4 3 -1 

Tổng 10 52 -5 47 2 

            (Nguồn: Ban Tổ chức LHCĐ tỉnh Luongphabang) 

Nhìn chung cán bộ được tuyển dụng mới đều đáp ứng được ngay yêu cầu của 

công việc và tiêu chuẩn đã đề ra. Từ năm 2017 đến nay lượng cán bộ công đoàn tỉnh 

LuongPhaBang tuyển dụng đều có trình độ đại học và trẻ tuổi, điều này dần nâng 

cao chất lượng, tính năng động, ham học hỏi trên địa bàn, dần thay thế đội ngũ cán 

bộ có trình độ yếu kém, trì trệ.  

Về việc sử dụng và luân chuyển cán bộ công đoàn: Trong giai đoạn từ năm 
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2016-2019, Công đoàn tỉnh Luongphabang đã tổ chức việc tuyển dụng bằng cả hình 

thức tuyể dnụng và xét tuyển một cách chặt chẽ nhằm lựa chọn những viên chức có 

trình độ từ đại học chính quy trở lên theo Quyết định số 798/2010/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh về chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại 

xã và chính sách hỗ trợ với cán bộ chưa đạt chuẩn. Đồng thời sắp xếp vị trí phù hợp 

với trình độ chuyên môn của cán bộ. Đây là cơ sở để viên chức luôn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cán bộ lãnh đạo tại Công đoàn tỉnh Luongphabang 

luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát để có những chính 

sách khen thưởng, kỷ luật từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của viên chức. Phần lớn 

cán bộ tại Công đoàn tỉnh Luongphabang được bố trí đều cơ bản đảm bảo đúng tiêu 

chuẩn, phù hợp với sở trường, năng lực, phẩm chất, nguyện vọng. Chỉ còn một số ít 

cán bộ tại Công đoàn tỉnh Luongphabang tuyển dụng theo tiêu chuẩn cũ nên trình 

độ chuyên môn còn hạn chế, chưa đáp ứng được trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

phù hợp với công việc được giao. 

Bảng 2.15: Tình hình sử dụng và luân chuyển cán bộ công đoàn 

 tỉnh LuongPhaBang giai đoạn 2015-2019 

STT Nội dung điều tra 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

1 
Số lượng luân chuyển cán 

bộ công đoàn 
3 7 12 16 22 

2 Số lượng thăng chức 5 3 7 2 1 

            (Nguồn: Ban Tổ chức LHCĐ tỉnh Luongphabang) 

Tuy nhiên, công tác này vẫn chưa thực sự phát huy hết hiệu quả do trong quá 

trình thực hiện vẫn còn gặp phải những khó khăn do thiếu cán bộ công đoàn chưa 

sẵn sàng luân chuyển vị trí công tác mới, địa bàn làm việc mới, một số cán bộ công 

đoàn tham gia vẫn còn mang tính chất đối phó. Mặt khác, do vẫn còn tồn tại việc 

cán bộ có trình độ chuyên môn chưa phù hợp với vị trí công tác và yêu cầu thực tiễn 

của công việc nên hiệu quả công việc chưa cao.  
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Bảng 2.16: Đánh giá của cán bộ quản lý về sự phù hợp giữa trình độ, năng lực 

của cán bộ tại Công đoàn tỉnh Luongphabang đối với các vị trí đang đảm nhận 

Đơn vị:  Người 

TT Nội dung 

Tổng 

số ý 

kiến 

Ý kiến đánh giá 

Rất phù 

hợp 
Phù hợp 

Bình 

thường 

Không 

phù hợp 

Rất 

không 

phù hợp 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 

Công việc đang đảm 

nhận phù hợp với 

năng lực của cán bộ 

50 4 8 19 38 19 38 5 10 3 6 

2 

Công việc đang đảm 

nhận phù hợp với 

chuyên ngành đào tạo 

50 7 14 15 30 10 20 11 22 7 14 

(Nguồn: Số liệu khảo sát, thu thập) 

Thông qua việc lấy ý kiến khảo sát thu được tại bảng 2.10 về sự phù hợp 

giữa trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ đối với vị trí đang đảm nhận là khá 

cao, mức độ rất đồng ý là 4, chiếm tỷ lệ 8%; đồng ý là 19, chiếm tỷ lệ là 38%; 

bình thường là 19, chiếm tỷ lệ 38%; Đánh giá về công việc đang đảm nhận phù 

hợp với chuyên ngành đào tạo là khá cao, mức độ rất đồng ý là 7, chiếm tỷ lệ 

14%; mức độ đồng ý là 15, chiếm tỷ lệ 30%; mức độ bình thường 10, chiếm tỷ lệ 

20%. Tuy nhiên, vẫn có 10% ý kiến đánh giá không đồng ý, 6% ý kiến đánh giá 

rất không đồng ý về công việc đang đảm nhận phù hợp với năng lực của viên chức 

và 22% ý kiến đánh giá không đồng ý, 14% ý kiến đánh giá rất không đồng ý về 

công việc đang đảm nhận phù hợp với chuyên ngành đào tạo của viên chức. Có 

thể nhận thấy một số vị trí cán bộ tại Công đoàn tỉnh Luongphabang chưa thực sự 

phù hợp với tŕnh độ, năng lực chuyên môn. Đây một phần là do hệ quả trước đây 

để lại, một số viên chức có trình độ chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu 

công việc, năng lực cá nhân không phù hợp với đặc điểm công việc. Ví dụ như vị 

trí Trưởng phòng kế toán đều là những người không được đào tạo chính quy nên 
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trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ rất hạn chế; hay như vị trí viên chức tài 

chính, kế toán là người ở các địa phương khác, không thông thạo địa bàn, quan hệ 

với nhân dân trên địa bàn rất hạn chế nên khi giải quyết công việc hiệu quả không 

cao,…  

2.3.2. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng 

Xuất phát từ tình hình thực tế, lãnh đạo LHCĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công 

đoàn đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng trăm cán bộ công đoàn từ Trung 

cấp lên Đại học trong nước và nước ngoài như các Trường Đại học Công đoàn, Đại 

học Quốc gia Lào, Học viện Chính trị Quốc gia, học viện Hành chính Quốc gia, đại 

học Luật Hà Nội, đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Nghiên cứu 

Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Hà Nội… trên cơ sở mối liên hệ hữu nghị truyền 

thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam, giữa 

công nhân, viên chức, lao đông và tổ chức công đoàn của hai nước Lào - Việt Nam; 

Trung ương Liên hiệp công đoàn Lào và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ký 

thỏa thuận hợp tác (giai đoạn 2011 - 2015 và đến nay giai đoạn 2015-2019): 

Hàng năm Trung ương Liên hiệp công đoàn Lào tuyển chọn 03 cán bộ công đoàn 

sang học hệ đại học và 02 cán bộ học hệ cao học tại Trường Đại học Công Đoàn 

theo nguồn kinh phí hỗ trợ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Trong thời 

gian giai đoạn 2011-2019 LHCĐ tỉnh Luongphabang đã cử sang học tại Trường 

Đại học công đoàn 15 cán bộ hệ đại học (6 người đã tốt nghiệp; 3 người đang 

viết Khóa luận tốt nghiệp và 4 người đang học); 10 cán bộ hệ cao học (4 người 

đã tốt nghiệp; 2 người đang viết Luận văn tốt nghiệp và 4 người đang học); 02 

cán bộ đang học, sang học lý luận chính trị cao cấp 04 người, trung cấp 6 người, 

lý luận và nghiệp vụ công đoàn 25 người, ngoại ngữ (tiếng Việt, Anh, Trung) 28 

người, tin học cơ sở 19 người và một số chuyền đề khác do tỉnh Ủy và Trung 

ương LHCĐ Lào tổ chức. 



 67 

Bảng 2.17: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách 

Đơn vị tính: Người 

TT Nội dung 
Năm đào tạo bồi dưỡng 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Chuyên môn, nghiệp vụ 85 148 186 254 327 

  - Sau đại học 5 14 18 29 30 

  - Đại học 33 57 78 85 128 

  - Cao đẳng 23 45 35 58 76 

  - Trung cấp 24 32 55 82 93 

2 Lý luận chính trị 31 41 53 55 70 

  - Đại học 2 2 5 5 13 

  - Cao đẳng 11 15 19 22 25 

  - Trung cấp 18 24 29 28 32 

3 Lý luận và nghiệp vụ công đoàn 69 96 102 130 145 

  - Đào tạo ngắn hạn 3 tháng 25 38 40 50 50 

  - Tập huấn ngắn hạn 3-7 ngày 44 58 62 80 95 

4 Ngoại ngữ 100 120 88 90 152 

5 Tin học cơ sở 109 117 94 80 70 

  Tổng cộng 394 522 523 609 764 

(Nguồn: Công đoàn tỉnh Luongphabang) 

Có thể nói rằng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Công đoàn tỉnh 

Luongphabang trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực và từng bước 

đi vào nề nếp, ổn định. Trên cơ sở Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 

của Chủ tịch UBND tỉnh Luongphabang về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Luongphabang giai đoạn 2016-2019. 

Hàng năm cử 15 cán bộ công đoàn Lào sang đào tạo ngắn hạn (03 tháng) trong 

khuôn khổ Hiệp định hợp tác liên chính phủ Lào - Việt Nam tại trường đại học công 

đoàn, trong đó LHCĐ tỉnh đã cử lãnh đạo cán bộ chủ chốt sang đào tạo 1 đồng chí, 

Ngoài ra LHCĐ tỉnh còn ký kết hợp tác với các tỉnh biên giới như: Tỉnh Nghệ An, 

Sơn La… được hỗ trợ về tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn (03-5 ngày) theo 

chuyên đề cho cán bộ công đoàn tỉnh.  

Mặt khác, hằng năm LHCĐ tỉnh cử cán bộ công đoàn tỉnh, huyện, CĐ cơ sở 

đi tập huấn ngắn hạn ở Trung tâm đào tạo cán bộ công đoàn tại Trung ương Liên 
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hiệp công đoàn Lào mỗi năm 3 lần và mỗi lần 3-5 cán bộ. Tuy nhiên tỷ lệ cán bộ 

công đoàn được đào tạo nghiệp vụ qua trường lớp một cách có hệ thống chưa nhiều 

mà phần lớn chỉ được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công đoàn 

qua các hội nghị tập huấn ngắn hạn, đây là bất cập cần phải được các cấp lãnh đạo 

công đoàn quan tâm, khắc phục trong thời gian tới.  

Bảng 2.18: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tỉnh Luongphabang  

giai đoạn 2015 – 2019 

STT Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 
Số đợt đào 

tạo 

Số học viên 

tham gia 

1 
Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi 

công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 
5 146 

2 Bồi dưỡng kiến thức chung về QLNN 10 120 

3 
Bỗi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản, lưu trữ 

văn thư 
12 150 

4 
Bồi dưỡng kỹ năng thu thập thông tin, xử lý, 

phân tích, tổng hợp và báo cáo 
5 80 

5 
Kỹ năng quản trị thời gian, kỹ năng quản lý 

hành chính - nhân sự 
5 80 

6 
Kỹ năng tổng hợp tư duy chiến lược, kỹ năng 

lập kế hoạch 
5 30 

7 Kỹ năng ngoại ngữ, tin học 10 150 

8 Lý luận và nghiệp vụ công đoàn 32 540 

 (Nguồn: Công đoàn tỉnh Luongphabang) 

Qua bảng, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khá phong phú và là những 

lớp được tổ chức định kỳ hàng năm, với số lượng lớp như vậy hàng năm đã phần 

nào đáp ứng được nhu cầu nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ trong giai đoạn 

hiện nay. Tuy nhiên, một vấn đề bất cập trong bối cảnh thời đại công nghệ thông 

tin, thời đại hội nhập – kinh tế quốc tế, việc trang bị kiến thức tin học đối với cán bộ 

chuyên môn lại càng trở nên cần thiết. Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Công đoàn tỉnh Luongphabang còn những 

hạn chế cần khắc phục đó là:  

- Nhiều nơi còn mang tính hình thức, phiến diện, chưa gắn việc đào tạo, bồi 

dưỡng với bố trí, sắp xếp dẫn đến tình trạng một số người được đào tạo nhưng 

không được bố trí sử dụng.  

- Nội dung chương trình bồi dưỡng còn nhiều trùng lặp; còn mang nặng tính 

khái quát, chung chung, chưa đạt được những kiến thức, kỹ nãng cần thiết cho từng 
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loại viên chức; còn mang nặng lý thuyết, thiếu đúc kết, phổ biến kinh nghiệm thực 

tiễn; chưa chú trọng đào tạo kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ... 

- Về đối tượng được cử đi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng vẫn theo 

hình thức tuần tự, mang tính dàn trải, chưa tập trung đào tạo chuyên sâu cho từng 

cán bộ công đoàn nên hoạt động đào tạo bồi dưỡng chưa mang lại hiệu quả, chưa 

góp phần cải thiện nõ nét chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ công đoàn. 

- Trong quá trình thực hiện, cán bộ công đoàn còn gặp phải những khó khăn 

về thời gian do không bố trí sắp xếp được công việc thể tham gia đầy đủ các buổi 

học. Mặt khác, đào tạo tập trung với các cán bộ công chức thuộc các ngành khác 

nên nội dung đào tạo chỉ mang tính chung chung, không cụ thể, chi tiết. 

2.3.3. Thực trạng tạo động lực cho đội ngũ cán bộ 

Chế độ khuyến khích đội ngũ cán bộ công đoàn bao gồm khuyến khích về 

vật chất và tinh thần. Khuyến khích vật chất là hoạt động dùng lợi ích vật chất để 

kích thích người cán bộ thông qua tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, trợ 

cấp… Khuyến khích tinh thần là những hoạt động dùng lợi ích tinh thần để kích 

thích người cán bộ, như đánh giá và đổi xử một cách công bằng đối với người cán 

bộ, tạo ra các cơ hội được đào tạo, thăng tiến, khen thưởng và xử phạt nghiêm minh, 

công bằng. 

- Các khoản phụ cấp: Cán bộ đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, 

nghiệp vụ từ trung cấp trở lên được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức 

lương tối thiểu chung. Ngoài ra, còn có phần hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho 

cán bộ công đoàn đi học tập. Cụ thể: 

+ Về kinh phí đào tạo: UBND tỉnh Luongphabang đã ban hành nhiều chính 

sách về chế độ đào tạo, bồi dưỡng, về trợ cấp công chức nhằm nâng cao năng lực và 

trình độ mọi mặt, kinh phí chủ yếu là từ nguồn ngân sách của tỉnh và ngân sách 

Trung ương cấp theo chương trình mục tiêu quốc gia. Từ đó được phân chia cho các 

huyện và xác định cho từng đối tượng đào tạo. Một số chính sách hỗ trợ cán bộ 

công đoàn được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng các chế độ trợ cấp như sau: 

+ Tiền học phí, lệ phí khác (lệ phí ôn thi tốt nghiệp; lệ phí bảo vệ đề án, luận 

văn, luận án tốt nghiệp) được thanh toán theo chương trình đào tạo chính khóa. 

+ Hỗ trợ mua giáo trình học tập và tài liệu nghiên cứu theo mức  
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Bảng 2.19: Kinh phí hỗ trợ mua giáo trình học tập và tài liệu nghiên cứu 

Đơn vị: Đồng/năm 

Loại hình 
Năm 

2016 2019 

Chứng chỉ 100.000-500.000 200.000-8.00.000 

Sơ cấp 400.000 600.000 

Trung cấp 500.000 700.000 

CĐ, Cao cấp chính trị 800.000 1.000.000 

Đại học chính quy 1.500.000 1.800.000 

Thạc sỹ 2.000.000 2.500.000 

Tiến sỹ 2.500.000 3.000.000 

(Nguồn: Công đoàn tỉnh Luongphabang) 

+ Đối với công chức tự đi học (không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được 

duyệt) đi học ngoài giờ hành chính hoặc cơ quan, đơn vị sắp xếp cho thời gian đi 

học để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng công việc chuyên môn đang đảm nhận; khi 

học xong tiếp tục công tác tại cơ quan, đơn vị cũ hoặc chấp hành sự phân công của 

tổ chức được hỗ trợ một phần chi phí học tập và được thanh toán một lần sau khi 

nhận được văn bằng, chứng chỉ với mức hỗ trợ. 

Bảng 2.20: Kinh phí hỗ trợ mua giáo trình học tập và tài liệu nghiên cứu 

Đơn vị: Đồng/Người/năm 

Loại hình 
Năm 

2016 2019 

Trung cấp 600.000 800.000 

CĐ, Cao cấp chính trị 800.000 1.000.000 

Đại học 1.000.000 1.300.000 

Thạc sỹ 1.500.000 2.000.000 

Tiến sỹ 2.000.000 3.000.000 

(Nguồn: Công đoàn tỉnh Luongphabang) 

- Tiền ăn, nghỉ, đi lại được hỗ trợ từng trường hợp cụ thể theo quãng đường. 

- Hỗ trợ thêm các khoản khác để trang trải các chi phí trong quá trình học 

tập, bồi dưỡng, riêng đối với công chức nữ đi học ngoài các khoản hỗ trợ trên còn 

được hỗ trợ thêm 100.000 đồng/người/tháng. 
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Bảng 2.21: Chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2015-2019 

STT Nội dung Đơn vị 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Tổng chi phí 

đào tạo 
Triệu đồng 447,978 663,98 757,3 7.247,1 10.543,2 

2 Số lượng 

CBCĐ được 

đào tạo 

Người 394 522 523 609 764 

3 Chi phí bình 

quân 

Triệu đồng/ 

người 
1,137 1,272 1,448 11,9 13,8 

(Nguồn: Công đoàn tỉnh Luongphabang) 

- Các chế độ đãi ngộ và phúc lợi: Việc ban hành các chế độ đãi ngộ và phúc 

lợi tạo điều kiện thu hút những đối tượng là sinh viên khá, giỏi, con em địa phương 

về làm công tác tại tỉnh giúp họ yên tâm công tác, tạo động lực cho họ yên tâm công 

tác gắn bó lâu dài. Để nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ 

công chức cơ quan LHCĐ tỉnh, hàng năm thủ trưởng, công đoàn cơ quan thăm tặng 

quà gia đình chính sách, gặp mặt các đồng chí thương binh, gia đình liệt sỹ; gặp mặt 

biểu dương con cán bộ, công chức, viên chức đạt thành tích cao trong học tập; tặng 

quà con em cán bộ, công chức cơ quan học giỏi và vượt khó, cho các cháu có hoàn 

cảnh khó khăn nhân dịp ngày Quốc tế lao động 01 tháng 05; ngày thành lập Công 

đoàn Lào 01 tháng 02; tặng quà cho cán bộ, đoàn viên dịp Tết cổ truyền té nước 

Lào; chi hỗ trợ từ quỹ đời sống cho cán bộ, công chức, đoàn viên nhân dịp các ngày 

lễ, tết… 

Nhìn chung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn rất được quan 

tâm, từng bước tạo sự đổi mới trong công tác cán bộ, mang lại hiệu quả, cơ bản đáp 

ứng được yêu cầu học tập nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn. Tuy nhiên, nguồn 

kinh phí đào tạo đều được tăng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu cần 

đào tạo cho đội ngũ cán bộ công đoàn nói riêng. 

2.3.4. Thực trạng nâng cao sức khỏe cho đội ngũ cán bộ công đoàn 

Chế độ chăm sóc sức khỏe là một nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo 

vệ và tăng cường sức khỏe cho cán bộ công đoàn, được thể hiện thông qua và là kết 

quả của các hoạt động y tế, dinh dưỡng, thể dục – thể thao, rèn luyện thân thể… 

Chế độ chăm sóc sức khỏe được thể hiện thông qua khả năng đảo bảo nhu cầu dinh 

dưỡng cả về mặt số lượng, chất lượng và cơ cấu bữa ăn; chất lượng dịch vụ y tế; tổ 
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chức tập luyện thể dục, thể thao… Theo số liệu Bảng 2.16, tỷ lệ khám sức khỏe 

định kỳ của cán bộ công đoàn mặc dù hàng năm đã tăng (năm 2015 là 33,29%, năm 

2019 là 35,63%) nhưng so với yêu cầu vẫn còn thấp. Việc khám sức khỏe định kỳ 

hàng năm cho cán bộ công đoàn mới chỉ dừng lại ở cơ quan LHCĐ tỉnh, số cán bộ 

công đoàn cơ sở khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh và ủy viên BCH. 

Còn phần lớn cán bộ công đoàn không chuyên trách tổ chưa được khám. Đây cũng 

là một bất cập trong việc nâng cao thể lực của LĐLĐ tỉnh trong thời gian tới. 

Bảng 2.22: Tình hình tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công đoàn 

 tỉnh Luongphabang giai đoạn 2015-2019 

Năm 
Tổng số CBCĐ được khám 

sức khỏe định kỳ 

Tổng số cán bộ 

công đoàn 
Tỷ lệ (%) 

2013 281 844 33,29 

2014 271 877 30,90 

2015 276 872 31,65 

2016 304 901 33,74 

2017 321 901 35,63 

Nguồn: Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Luongphabang 

Nhìn chung, vấn đề nâng cao tầm vóc và thể lực của người Lào nói chung và 

cán bộ công đoàn nói riêng trong những năm qua đã được cải thiện. Tuy nhiên, để 

đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và sánh vai với các nước, trước hết là các nước 

trong khu vực, thực sự là một thử thách lớn trong chính sách phát triển nguồn nhân 

lực nhằm đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Điều này đòi 

hỏi các nhà lãnh đạo về y tế cùng các tổ chức phải quan tâm, có chiến lược cụ thể, 

rõ ràng để nâng cao thể trạng và thể lực con người nói chung và cán bộ công đoàn 

các cấp nói riêng. 

2.4. Đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn tỉnh 

Luongphabang 

2.4.1. Mặt mạnh 

Trong những năm qua, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh đã đạt được những thành tựu sau: 

Thứ nhất, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn khối các cơ quan 

hành chính, sự nghiệp đáp ứng yêu cầu vận động, tập hợp CBCCVC-LĐ vào công 
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đoàn và tổ chức hoạt động công đoàn. 

Thứ hai, đảm bảo về số lượng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động công 

đoàn. Số lượng cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh cũng 

tăng lên đáng kể. Hiện nay đội ngũ cán bộ công đoàn có mặt ở tất cả các ngành, các 

cơ quan, đơn vị, đã từng bước đảm bảo về số lượng đáp ứng được yêu cầu công tác 

vận động, tập hợp CB vào công đoàn và tổ chức cho công nhân lao động hoạt động 

công đoàn. 

Thứ ba, xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ công đoàn cân đối, hợp lý. Cơ cấu 

đội ngũ cán bộ công đoàn đã từng bước được xây dựng, củng cố đảm bảo cân đối 

hợp lý, giữa cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách, giữa cán bộ công 

đoàn và số lượng CB ở các cơ quan, đơn vị, chuẩn theo Điều lệ Công đoàn Lào, đáp 

ứng được yêu cầu tổ chức hoạt động công đoàn ở từng cấp, từng ngành, từng cơ 

quan, đơn vị và đảm bảo cán bộ công đoàn không chuyên trách chiếm tỷ lệ cao, 

điều này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu sắp xếp, đổi mới hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. 

Thứ tư, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành chính, 

sự nghiệp cũng được nâng lên trên cả hai mặt: phẩm chất đạo đức và năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ. Đa số cán bộ công đoàn có lập trường tư tưởng vững vàng, 

tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống 

lành mạnh, có tác phong quần chúng, an tâm với công tác công đoàn, luôn cố gắng 

khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được quần 

chúng tín nhiệm cao. 

Thứ năm, trình độ học vấn chuyên môn nghề nghiệp được nâng lên. Trình độ 

học vấn chuyên môn nghề nghiệp, nhất là chuyên môn về lý luận, nghiệp vụ công 

tác công đoàn của cán bộ công đoàn đã được nâng lên đáng kể, nhìn chung cán bộ 

công đoàn các cấp có kiến thức về lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn, am hiểu 

các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của công nhân, lao động 

và của công đoàn. Chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia 

quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý cơ quan, doanh nghiệp của cán bộ công đoàn 

đã từng bước đạt chất lượng tốt. 

Thứ sáu, năng lực lãnh đạo và quản lý của cán bộ công đoàn đã được nâng 
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lên đáp ứng yêu cầu chính trị của tỉnh và hội nhập quốc tế. Năng lực lãnh đạo và 

quản lý, tổ chức hoạt động của cán bộ công đoàn các CĐCS đã được nâng lên cùng 

với xu thế phát triển của đất nước và xu hướng trí thức hóa đội ngũ công nhân, viên 

chức, lao động.  

Kinh nghiệm tổ chức hoạt động công đoàn các cấp cũng từng bước được tích 

luỹ, củng cố và hoàn thiện. Điều này thể hiện rõ trong việc đội ngũ cán bộ công 

đoàn các cấp có khả năng tiếp thu, vận dụng đường lối chủ trương của Đảng vào 

việc đề ra các chủ trương, chương trình kế hoạch, tổ chức hoạt động công đoàn đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn chuyển đổi của nền kinh tế; đặc biệt cán 

bộ công đoàn đã tích luỹ được kinh nghiệm trong việc đàm phán, thực hiện Quy chế 

dân chủ cơ sở, giải quyết tranh chấp lao động. 

2.4.2. Mặt hạn chế và nguyên nhân 

2.4.2.1. Hạn chế 

Mặc dù các cấp công đoàn đều tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

công đoàn, tuy nhiên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt 

động công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế thì đội ngũ cán bộ công đoàn còn có tồn tại, hạn chế sau: 

Thứ nhất, đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách còn thiếu, số lượng ít so 

với số đoàn viên phụ trách. Qua các năm từ 2015-2019, số lượng đoàn viên công 

đoàn tăng nhanh, trong khi biên chế chuyên trách không tăng, thậm chí giảm (vào 

năm 2016) nên đã gặp không ít khó khăn trong tổ chức, chỉ đạo công đoàn cơ sở 

hoạt động. 

Thứ hai, cơ cấu đội ngũ cán bộ công đoàn chưa thực sự hợp lý. Cơ cấu đội 

ngũ cán bộ công đoàn, xét trên góc độ quy hoạch cán bộ chưa thực sự hợp lý, thể 

hiện ở tình trạng thiếu hụt cán bộ kế cận ở nhiều công đoàn cơ sở. Không quan tâm 

đến công tác kiện toàn cán bộ công đoàn, để xảy ra tình trạng, một CĐCS có 5 Ủy 

viên Ban Chấp hành nhưng chỉ có 1 người thực sự hoạt động. Như vậy là hoạt động 

công đoàn mới chỉ mang tính hình thức, chưa sâu sát. 

Thứ ba, trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn chưa thực sự ngang tầm với yêu 

cầu phát triển của tỉnh và hội nhập quốc tế. Tuy tỷ lệ cán bộ công đoàn ckhối các cơ 

quan hành chính, sự nghiệp có trình độ tương đối cao so với các khối công đoàn 
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khác tuy nhiên hầu hết đêu chưa qua trường lớp đào tạo về nghiệp vụ công tác công 

đoàn. Khi đã qua thời gian làm công đoàn 1-2 năm mới được cử đi tập huấn nâng 

cao trình độ nghiệp vụ công tác công đoàn. 

Thứ tư, vẫn còn cán bộ công đoàn cơ sở chưa năng động. Hiện tượng hành 

chính hoá hoạt động công đoàn còn tồn tại và có ở nhiều cán bộ công đoàn, nhiều 

cán bộ công đoàn cơ sở chưa năng động trong cơ chế mới, chưa chủ động trong xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc của mình. 

 Thứ năm, năng lực tổ chức hoạt động công đoàn của cán bộ công đoàn còn hạn 

chế. Năng lực tham mưu đề xuất, kiểm tra giám sát, vận động quần chúng, tổ chức hoạt 

động công đoàn của một bộ phận cán bộ công đoàn chưa tốt; năng lực vận động, thuyết 

phục quần chúng còn hạn chế. Hiện tượng làm việc theo phong cách hành chính còn 

tồn tại. 

Thứ sáu, việc đánh giá cán bộ công đoàn hàng năm chưa sát, tiêu chí chưa rõ 

ràng, chưa đánh giá đúng phẩm chất, năng lực cán bộ, người làm việc năng nổ, nhiệt 

tình với người làm việc cầm chừng gần như không có sự khác nhau. Một bộ phận 

chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm và cái tâm phục vụ người lao động. 

2.4.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

Những năm gần đây, lực lượng CBCCVC-LĐ tăng nhanh nhất là ở các sở, 

ban, ngành lớn. Trong khi đó cán bộ công đoàn chuyên trách không tăng, Ban chấp 

hành CĐCS 100% kiêm nhiệm, số cán bộ không chuyên trách đều phải thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn với khối lượng lớn và luôn phải ưu tiên công tác chuyên môn 

của cơ quan lên hàng đầu, có rất ít thời gian dành cho công tác công đoàn, lại bị 

thay đổi thường xuyên sau mỗi kỳ đại hội hoặc bị điều động, luân chuyển nên họ 

chưa thực sự thành thạo và chuyên tâm trong hoạt động công đoàn. 

Cán bộ công đoàn cơ sở 100% là kiêm nhiệm nên nhiều người chưa chuyên 

tâm trau dồi về năng lực cho bản thân. Nhiều cơ quan, đơn vị gặp khó khăn trong 

việc chia tách, sáp nhập nên chưa tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho công đoàn 

hoạt động. Một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị không mặn mà với công đoàn, nên việc 

hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ còn hạn chế. 

Mặc dù đường lối chủ trương về công tác cán bộ của Đảng, của Tổng Liên 

đoàn rất rõ ràng và đầy đủ, song việc thực hiện nhiều lúc, nhiều nơi chưa tốt, việc 

phát huy năng lực cán bộ công đoàn vẫn còn hạn chế, thể hiện trong công tác cán bộ 
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như quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách bổ nhiệm sử dụng chưa hoàn thiện; 

công tác thống kê, đánh giá xếp loại cán bộ hàng năm chưa được làm sát sao, còn có 

hiện tượng cào bằng, các gương người tốt, việc tốt trong cán bộ công đoàn chưa 

được phổ biến rộng rãi. 

Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa nhận thức đúng vị trí vai trò và sự đóng 

góp của công đoàn đối với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nên chưa thực sự quan tâm 

tạo điều kiện để cán bộ công đoàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. 

Công tác cán bộ thực hiện chưa triệt để và thống nhất trong hệ thống công 

đoàn, công tác bầu cử, lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực ở một số đơn 

vị cơ sở thực hiện chưa tốt, một số nơi còn nặng về cơ cấu hoặc sắp xếp sẵn, phù 

hợp với nhu cầu chủ quan của người lãnh đạo. Việc bố trí sử dụng cán bộ chưa thực 

sự dân chủ, thậm chí bị chi phối do ý tưởng chủ quan của một vài cá nhân nên phần 

nào đã làm hạn chế phát huy tính dân chủ trong lựa chọn cán bộ công đoàn. 

Chính sách cán bộ trong đào tạo, sử dụng và quản lý cũng như đảm bảo về 

mặt lợi ích vật chất và tinh thần của CBCĐ còn hạn chế, chưa xây dựng được chính 

sách tạo động lực để khuyến khích cán bộ công đoàn hăng say công tác. 

Chất lượng công tác đào tạo còn chưa cao, việc lựa chọn cán bộ đi đào tạo cán 

bộ công đoàn dài hạn chưa thực sự quan tâm, còn coi nặng tiêu chuẩn bằng cấp ít 

quan tâm đến chất lượng cán bộ được cử đi đào tạo. Công tác quản lý lớp tập huấn, 

đào tạo còn chưa được quan tâm. Nhiều lớp tập huấn vắng 1/3 số học viên hay đến 

giữa buổi tập huấn, các học viên đều ra về để giải quyết công việc chuyên môn của cơ 

quan, đơn vị. 

Vẫn còn tỷ lệ cán bộ công đoàn có sức khỏe loại III. Nguyên nhân là do 

một bộ phận cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công tác văn phòng, ít vận động thể 

thao cùng việc quen sử dụng rượu bia, các chất gây hại cho sức khỏe như thuốc lá… 

vẫn còn không nhỏ, cán bộ không chịu tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể lực; 

không chịu học tập nâng cao trình độ và nâng cao tầm hiểu biết nên đã ảnh hưởng 

đến chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong Tỉnh. Như vậy công đoàn tỉnh cần 

phải có những chương trình tích cực như tổ chức các hoạt động văn hóa - văn 

nghệ, thể dục thể thao… nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho cán bộ 

công đoàn để củng cố, nâng cao sức khỏe của CBCĐ hơn nữa. 
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Tiểu kết chương 2 

 Trong chương 2, Luận văn đã tập trung nghiên cứu thực trạng cán bộ công 

đoàn và công tác nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn tỉnh Luongphabang, từ đó 

đưa ra những nhận xét, đánh giá, trong đó có một số nhận định quan trọng như sau: 

Một là, đội ngũ cán bộ công đoàn nhìn chung có kiến thức về lý luận và 

nghiệp vụ công tác công đoàn, am hiểu pháp luật về lao động và công đoàn. Có 

năng lực lãnh đạo và quản lý, có kinh nghiệm tổ chức hoạt động công đoàn của cán 

bộ công đoàn các cấp cũng từng bước được tích luỹ, củng cố và hoàn thiện. 

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đặc biệt là các CĐCS 

có ít đoàn viên nhìn chung chưa ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh 

CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, còn yếu về nghiệp vụ công tác công đoàn, ngoại 

ngữ, tin học, về kinh tế thị trường, về chính sách pháp luật lao động. Vai trò của cán 

bộ công đoàn ở một số cơ quan, đơn vị còn mờ nhạt. Nguyên nhân chủ yếu là do: 

Cán bộ công đoàn cơ sở 100% là hoạt động không chuyên trách, có ít thời gian cho 

hoạt động công đoàn, lại thường xuyên bị thay đổi; Lãnh đạo, cấp ủy các CĐCS có 

ít đoàn viên không sẵn sàng hợp tác với công đoàn trong hoạt động công đoàn nói 

chung và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn nói riêng. 



 78 

Chương 3  

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ  

CÔNG ĐOÀN TỈNH LUONG PHA BANG 

3.1. Mục tiêu, phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công 

đoàn tỉnh Luongphabang 

3.1.1. Mục tiêu 

Thứ nhất, đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng Để đáp 

ứng được yêu cầu vận động, tập hợp công nhân, viên chức, lao động và để nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ cán 

bộ công đoàn đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Nghị quyết Đại hội công đoàn 

tỉnh Luongphabangxác định: “Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn tỉnh 

Luongphabang phải gắn chặt với việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm bảo 

về số lượng, không ngừng phát triển về chất lượng đáp ứng yêu cầu phong trào công 

nhân và hoạt động công đoàn trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 

- Thứ hai, đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm  

Mỗi cán bộ công đoàn là một yếu tố cấu thành đội ngũ cán bộ công đoàn, 

năng lực, trình độ mỗi cán bộ công đoàn có cao thì chất lượng đội ngũ cán bộ công 

đoàn mới mạnh, ngược lại nếu một bộ phận nào, một khâu nào trong đội ngũ cán bộ 

công đoàn không mạnh, thì chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn không đảm bảo, 

như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn. 

Công đoàn không thể thực hiện tốt được chức năng nhiệm vụ của mình.  

Do vậy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn phải chú ý đến tính 

đồng bộ và tính toàn diện. Quan điểm về tính đồng bộ trong nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ công đoàn, không chỉ được thể hiện ở đồng bộ về số lượng, chất 

lượng cán bộ các cấp, mà còn phải đảm bảo sự đồng bộ giữa các mặt, các khâu 

trong công tác cán bộ, từ khâu lựa chọn, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử 

dụng, đánh giá cán bộ đến thực hiện chính sách và quản lý cán bộ. 

Cùng với việc đảm bảo tính đồng bộ trong nâng cao chất lượng cán bộ công 

đoàn cũng phải quan tâm đến tính toàn diện, nghĩa là trong giai đoạn hội nhập quốc 

tế như hiện nay thì chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn phải được nâng cao cả về 

chuyên môn nghiệp vụ, năng lực đàm phán thương lương, năng lực vận động, 
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thuyết phục và năng lực tổ chức điều hành các công việc. Yêu cầu nâng cao chất 

lượng cán bộ công đoàn phải đồng bộ, toàn diện song phải tiến hành có trọng tâm 

trọng điểm, trong từng thời điểm, từng điều kiện phải biết lựa chọn các khâu, các 

lĩnh vực cần tập trung.  

Cụ thể trong giai đoạn hiện nay LĐLĐ tỉnh cần quan tâm đến nâng cao chất 

lượng cán bộ công đoàn chuyên trách. Bởi hiện nay cán bộ công đoàn chuyên trách 

của Tỉnh còn yếu và thiếu, nhiều lĩnh vực chưa có cán bộ giỏi, nên chưa có nhiều 

những đề xuất ngang tầm với vị trí, vai trò của mình.  

Bên cạnh đó cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

cơ sở, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở khu vực ngoài quốc doanh, cán bộ công 

đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hiện nay đội ngũ 

cán bộ này còn nhiều bất cập, nên hoạt động còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.  

- Thứ ba, đảm bảo yêu cầu thực tiễn của phong trào công nhân, hoạt động 

công đoàn, thông qua phong trào của quần chúng công nhân, viên chức, lao động để 

nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn. 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

công đoàn phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của đơn vị, của phong 

trào công nhân, hoạt động công đoàn. Tuy nhiên do điều kiện và khả năng thực tế 

của tổ chức công đoàn, nên việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cần 

phải có sự cân nhắc bước đi cho thích hợp. Đặc biệt cần phải thông qua các phong 

trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn để tuyển chọn, giáo 

dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mới có hiệu quả và chính xác.  

Bởi đối với đội ngũ cán bộ quần chúng nói chung, cán bộ công đoàn nói 

riêng, thì chính phong trào quần chúng là cái nôi nuôi dưỡng và đào tạo ra những 

cán bộ tốt, có chất lượng. Đặc biệt cán bộ công đoàn là người trực tiếp tuyên truyền, 

vận động, tổ chức, duy trì phong trào cách mạng của quần chúng công nhân lao 

động, nên cán bộ công đoàn là người trưởng thành cùng với sự phát triển của phong 

trào CBCCVC-LĐvà công đoàn. 

3.1.2. Phương hướng 

Trên cơ sở mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh 

Luongphabang, việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ công đoàn cần tập 
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trung vào các định hướng cơ bản sau:  

1. Tiếp tục đổi mới nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn các cấp về các 

quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp 

ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.  

2. Rà soát, bổ sung các quy định, quy chế nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa 

nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, 

phát huy vai trò của các cấp công đoàn trong công tác cán bộ. Xây dựng tiêu chí 

đánh giá, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán 

bộ công đoàn.  

3. Mở rộng phạm vi, đối tượng để chọn nguồn cán bộ công đoàn đưa vào quy 

hoạch. Đổi mới phương pháp, cải tiến quy trình bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ 

ứng cử và bố trí, sử dụng cán bộ.  

4. Tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

công đoàn nhất là giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về chuyên môn, lý 

luận và nghiệp vụ công đoàn.  

5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ làm công 

tác tổ chức, cán bộ. Tiếp tục ra soát, đánh giá và làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối 

quan hệ công tác của cơ quan làm công tác tổ chức ở các cấp, các ngành, trên cơ sở 

đó kiện toàn, sắp xếp, bổ sung cán bộ có chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng mọi 

mặt hoạt động, nhất là công tác tham mưu, hướng dẫn và kiểm tra. Xây dựng tiêu 

chuẩn đối với cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ.  

6. Thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin mới nhất là những kiến thức 

thuộc lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao để làm việc hiệu quả, đáp ứng cho 

nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.  

7. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đảm 

bảo chất lượng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cấp công đoàn. 

3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

tỉnh Luongphabang 

3.2.1. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng và bố trí, sử dụng cán bộ 

Do đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách còn thiếu, số lượng ít so với số 

đoàn viên phụ trách. Qua các năm từ 2015-2019, số lượng đoàn viên công đoàn tăng 
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nhanh, trong khi biên chế chuyên trách không tăng, thậm chí giảm (vào năm 2016) 

nên đã gặp không ít khó khăn trong tổ chức, chỉ đạo công đoàn cơ sở hoạt động. Do 

đó phải tuyển dụng mới. Mặt khác, cơ cấu đội ngũ cán bộ công đoàn chưa thực sự 

hợp lý nên cần phải luân chuyển, điều động cán bộ từ đơn vị khác cho phù hợp. 

- Về tuyển chọn cán bộ công đoàn  

Tuyển chọn cán bộ công đoàn là khâu quan trọng để thu hút, phát hiện người 

có tài, đức, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu chức trách của công việc. Tuyển chọn cán 

bộ công đoàn phải được dựa trên cơ sở quy hoạch cán bộ công đoàn, tiêu chuẩn và 

nhu cầu thực tế của từng đơn vị, từng bộ phận. Tuyển chọn cán bộ công đoàn phải 

đảm bảo nguyên tắc dân chủ và công khai, quán triệt quan điểm trọng dụng người 

có tài, có đức thật sự không câu nệ vào bằng cấp, cơ cấu, quá trình cống hiến hay 

thành phần xuất thân... Công khai hoá các tiêu chuẩn tuyển chọn để mọi người đều 

được bình đẳng trong việc lựa chọn vào vị trí công tác. Quần chúng khối các cơ 

quan hành chính sự nghiệp tỉnh Luongphabang là đội ngũ nhân lực có chất xám cao, 

hầu hết có trình độ từ cao đẳng trở lên. Vì vậy, cần xây dựng tiêu chuẩn cho từng 

loại cán bộ công đoàn.  

Tiêu chuẩn cán bộ công đoàn được hiểu là những quy định cần phải có của 

từng loại cán bộ công đoàn, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ công đoàn tức là xây dựng 

những quy định cụ thể cần có về trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp vụ và 

năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt của từng loại cán bộ 

công đoàn, để làm căn cứ tuyển chọn, đào tạo, bố trí, sử dụng và đánh giá từng bộ 

công đoàn. Về tiêu chuẩn cán bộ công đoàn xuất phát từ đặc điểm của bộ công đoàn 

là cán bộ quần chúng, hoạt động của tổ chức công đoàn chủ yếu là nhằm thực hiện 

các chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC-

LĐ và tham gia quản lý kinh tế quản lý xã hội, tuyên truyền giáo dục công nhân 

viên chức, lao động.  

Ngay từ những ngày đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc công 

đoàn tỉnh đã đưa ra tiêu chuẩn cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, 

nguyện vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu về 

quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật.  

Cán bộ công đoàn chẳng những phải giỏi về chính trị mà còn thạo về kinh tế, 
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không thể lãnh đạo chung chung, phải biết dựa vào quần chúng, phát huy tính sáng 

tạo của quần chúng, học tập kinh nghiệm của quần chúng, tạo điều kiện để họ nắm 

được những hiểu biết khoa học, kỹ thuật. Cán bộ công đoàn không hiểu việc họ làm, 

không hiểu bằng họ thì làm sao lãnh đạo họ được, phải tham gia lao động để gần 

gũi với công nhân, viên chức.  

Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Lào đã xác định tiêu 

chuẩn chung đối với cán bộ công đoàn là: 

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình công tác công đoàn, có kiến thức 

về quản lý kinh tế xã hội, luật pháp, hiểu biết về chuyên môn ngành nghề, nắm 

vững lý luận, kỹ năng và nghiệp vụ công tác công đoàn, có năng lực hoạt động thực 

tiễn, trung thực được quần chúng tín nhiệm. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung đối với 

cán bộ công đoàn, cán bộ công đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp của 

tỉnh Luongphabang trong giai đoạn hiện nay cần phải đạt các tiêu chuẩn sau:  

Tiêu chuẩn đối với cán bộ công đoàn chuyên trách khối các cơ quan hành 

chính, sự nghiệp Cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là những cán bộ công 

đoàn hàng ngày trực tiếp tổ chức hướng dẫn chỉ đạo cơ sở hoat động, là những 

người chắp mối hoạt động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cơ sở.  

Do đó, đòi hỏi cán bộ công đoàn phải nắm chắc luật pháp và vận dụng nhuần 

nhuyễn pháp luật để xử lý đúng, hợp lý, hợp tình tất cả các quan hệ phát sinh, nhất là 

các quan hệ gắn với quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Ngoài ra 

để có thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động, cán bộ công đoàn cấp trên 

cơ sở ngoài yêu cầu kiến thức chuyên ngành đào tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, 

phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng vận động, tập hợp quần chúng. Như vậy cán bộ 

công đoàn cấp trên cơ sở có thể coi là cán bộ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 

công đoàn cơ sở hoạt động, nên ngoài những kiến thức kinh nghiệm trong công tác 

quần chúng đòi hỏi cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở phải có phẩm chất đạo đức, có ý 

thức tổ chức kỷ luật và tác phong sâu sát quần chúng. 

Tiêu chuẩn đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách khối các cơ quan 

hành chính, sự nghiệp Tuy cùng là cán bộ công đoàn cơ sở nhưng cán bộ công đoàn 

trong các cơ quan hành chính sự nghiệp có những yêu cầu khác so với cán bộ công 

đoàn trong các doanh nghiệp nhà nước và cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp 
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liên doanh hay doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài.  

Vì vậy cần chuẩn hóa cán bộ công đoàn đi liền với chuyên nghiệp hóa cán bộ 

công đoàn. Đồng thời thực hiện quy chế hóa công tác tuyển chọn cán bộ để người 

có tài, có đức và tâm huyết với nghề công đoàn được làm công tác công đoàn. Song 

song với tiêu chuẩn hoá, quy chế hóa công tác tuyển chọn cán bộ công đoàn thì 

cũng phải quy chế hóa các khâu đào tạo sử dụng, đề bạt luân chuyển và đãi ngộ cán 

bộ công đoàn. Về tiêu chuẩn cán bộ công đoàn không chuyên trách cần có các tiêu 

chuẩn cơ bản sau:  

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình công tác công đoàn: Yêu cầu tiêu 

chuẩn này đòi hỏi người cán bộ công đoàn phải là người có tài năng và ý chí, tức là 

những người có trí tuệ, có kiến thức rộng, am hiểu và nắm vững tình hình kinh tế - 

chính trị - xã hội, nắm vững pháp luật, trước tiên là pháp luật có liên quan đến 

quyền lợi, nghĩa vụ của CBCCVC-LĐ và công đoàn, cán bộ công đoàn phải có 

trách nhiệm với công việc. Như vậy cán bộ công đoàn đòi hỏi phẩm chất và trí tuệ 

và năng lực công tác hoà quyện vào nhau, tạo thành bản lĩnh chính trị của cán bộ 

công đoàn. 

Yêu cầu tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và lối sống: Có tinh thần trách 

nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, tinh thần cần kiệm, niêm chính, 

chí công vô tư. Cụ thể hơn nữa cán bộ công đoàn cơ sở phải là người ham học hỏi, 

nhạy cảm, có tính điềm đạm, có tác phong sâu sát, gần gũi quần chúng, có khả năng 

giao tiếp và quan hệ rộng rãi, có trách nhiệm với công việc, quan tâm đến đồng 

nghiệp, tập thể và đoàn viên, CBCCVC-LĐ. 

Yêu cầu về kỹ năng và nghiệp vụ công tác công đoàn: Đây là yêu cầu quan 

trọng đối với cán bộ công đoàn cơ sở trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi cán bộ công đoàn cơ sở phải có khả 

năng và phương pháp tuyên truyền vận động, thuyết phục để tập hợp đoàn viên và 

người lao động, đặc biệt là phải có kỹ năng thương lượng, đàm phán với người sử 

dụng lao động để đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên 

và tập thể người lao động.  

Các tiêu chuẩn trên đối với cán bộ công đoàn cơ sở có quan hệ hữu cơ, hỗ trợ 
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và bổ sung cho nhau, là tiền đề điều kiện của nhau, nên nếu thiếu một trong các yêu 

cầu tiêu chuẩn trên, thì cán bộ công đoàn sẽ gặp khó khăn trong công tác của mình. 

Thực tế trong phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong Tỉnh hiện nay cho thấy 

còn không ít cán bộ công đoàn chưa hội tụ đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn, nên nhiều cán 

bộ còn lúng túng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, hiệu quả thực hiện 

nhiệm vụ của một số cán bộ công đoàn chưa cao. Do vậy xác định rõ tiêu chuẩn cán bộ 

công đoàn là vấn đề quan trọng, là điểm xuất phát để tạo ra khả năng của cán bộ công 

đoàn đủ sức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của công đoàn các cấp. Đồng thời đây là cơ 

sở để quy hoạch, tuyển trọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao năng lực đội 

ngũ cán bộ công đoàn. 

Ngoài những tiêu chuẩn cán bộ công đoàn đã nêu ở trên có thể xem xét, chú 

ý đến quá trình đào tạo, học tập và những thành tích đạt được trong quá trình ở diện 

trước và trong quy hoạch. Tuỳ theo tình hình cụ thể ở các vị trí cần tuyển để ưu tiên 

cho các tiêu chuẩn thích hợp. Có thể áp dụng các phương pháp giao việc để thử 

thách, rèn luyện, thể hiện tài năng đối với các trường hợp định tuyển chọn, tạo điều 

kiện để “Mọi người đều có quyền và có điều kiện được bộc lộ phẩm chất, tài năng của 

mình. Ai có tài, có đức phải được trọng dụng. Đảm bảo tính khách quan trung thực”.  

- Về sử dụng cán bộ công đoàn  

Sử dụng cán bộ công đoàn là việc bố trí, sắp xếp cán bộ vào những vị trí 

công tác thích hợp nhằm rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thực tiễn; là 

quá trình giúp cán bộ bổ sung kiến thức, kinh nghiệm thực hành trong thực tế quản 

lý, tạo ra sự đồng đều, cân đối về chất lượng của đội ngũ.  

Sử dụng cán bộ đúng chỗ, đúng việc, giao công tác đúng người, đúng sở 

trường gắn liền với công tác quản lý, đồng thời kết hợp với công tác đào tạo, bồi 

dưỡng thường xuyên và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cán bộ rèn luyện và 

thử thách. Đối với đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách hưởng lương từ ngân 

sách công đoàn tỉnh, việc điều động, luân chuyển cán bộ công đoàn chuyên trách 

vẫn là cần thiết, phải “chọn mặt gửi vàng” vì đây là số cán bộ làm việc với số lượng 

CBCCVC-LĐ có chất xám cao. Mặt khác mục tiêu của công tác luân chuyển cán bộ 

công đoàn là để tạo cho cán bộ công đoàn hoạt động trong các môi trường thực tiễn 

khác nhau, xoá tình trạng khép kín cục bộ, từng ngành. Tất nhiên việc luân chuyển 
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phải cụ thể, rõ ràng và chủ động, tránh gây xáo trộn ảnh hưởng xấu đến phong trào.  

Phương thức luân chuyển cần đa dạng. Cần kết hợp chặt chẽ việc luân 

chuyển cán bộ với công tác đánh giá, quy hoạch và đào tạo cán bộ. Khi tiến hành 

luân chuyển thì công tác chuẩn bị cần được tiến hàng thận trọng, kỹ lưỡng, có bước 

đi thích hợp; cần căn cứ vào năng lực sở trường của mỗi cán bộ và yêu cầu nhiệm 

vụ của từng vị trí công tác, từng đơn vị cơ sở để xác định nơi luân chuyển cán bộ 

cho phù hợp; cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ được luân 

chuyển và nơi cán bộ đến.  

Đặc biệt cần tạo được sự thống nhất cao trong cấp uỷ ở nơi cán bộ đi cũng 

như nơi cán bộ được luân chuyển đến. Ngoài ra, trong tổng kết đánh giá luân 

chuyển cán bộ cần chú trọng đến nhận xét đánh giá của cấp uỷ nơi đi, nơi đến và ý 

kiến của cán bộ được luân chuyển. Trong từng thời kì cần có kiểm tra, tổng kết 

đánh giá, rút kinh nghiệm để công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện đồng bộ 

và có hiệu quả. Giải pháp này đem lại lợi ích là tạo nhân tố mới trong tổ chức, phát 

huy tính tích cực chủ động, năng động sáng tạo trong công tác, khắc phục tình trạng 

trì trệ, bảo thủ, tạo sự công bằng trong đội ngũ CBCĐ. 

3.2.2. Hoàn thiện quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ 

Các công đoàn, chủ yếu là các công đoàn cơ sở cần phải quan tâm đến công 

tác quy hoạch cán bộ, nghĩa là phải có chiến lược khoa học, chi tiết, cụ thể trong 

công tác cán bộ. Công đoàn cơ sở cần nhận thức rõ tính đặc thù của cán bộ công 

đoàn là cán bộ quần chúng, do quần chúng tín nhiệm bầu ra. Vì vậy, vấn đề quan 

trọng đầu tiên trong công tác quy hoạch là phải thông qua phong trào công nhân và 

hoạt động công đoàn để phát hiện, lựa chọn cán bộ đưa vào diện quy hoạch. Trong 

lựa chọn các đối tượng để đưa vào diện quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp, đòi 

hỏi ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp phải lựa chọn thực sự dân chủ, 

khách quan để đưa vào quy hoạch cán bộ cấp mình và giới thiệu cán bộ nguồn cho 

cấp trên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Mặt khác do cán bộ công đoàn được lựa chọn chủ yếu thông qua bầu cử, 

quyết định lựa chọn cán bộ công đoàn cuối cùng là đoàn viên công đoàn, nên cần 

quy hoạch 3 - 4 người cho một chức danh. Đặc biệt cần mở rộng diện nguồn lựa 

chọn quy hoạch, có nguồn tại chỗ, nguồn trực tiếp, nguồn lâu dài; chú ư phát hiện, 
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lựa chọn, tạo nguồn và quy hoạch từ những cán bộ trẻ, những cán bộ có nhiệt huyết, 

phù hợp với hoạt động công đoàn, có kiến thức cơ bản về pháp luật, đã được đào 

tạo, có triển vọng phát triển, những người xuất thân, con em các gia đình có truyền 

thống cách mạng, con em cán bộ công đoàn, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.  

3.2.3. Hoàn thiện, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

Do trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn chưa thực sự ngang tầm với yêu cầu 

phát triển của tỉnh và hội nhập quốc tế và hầu như chưa qua trường lớp đào tạo về 

nghiệp vụ công tác công đoàn. Khi đã qua thời gian làm công đoàn 1-2 năm mới 

được cử đi tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác công đoàn. Vì vậy, trong 

xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải 

đổi mới cách tổ chức quản lý, tư duy, trí tuệ của đội ngũ cán bộ. Yêu cầu này được 

đặt ra như một vấn đề then chốt. Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ không thể chỉ 

chú trọng đến kiến thức nghiệp vụ, kiến thức quản lý mà cả kiến thức chính trị, kiến 

thức kinh tế, ngoại ngữ, tin học. Phải đào tạo toàn diện, coi trọng tính hiệu quả. Các 

cấp công đoàn cần làm cho đội ngũ CBCĐ ý thức đầy đủ rằng không đào tạo, bồi 

dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ của 

người CBCĐ trước những yêu cầu phát triển của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập 

quốc tế.  

Do vậy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ là vấn đề hết sức quan trọng, có vai trò 

quyết định đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Trên cơ sở quy 

hoạch cán bộ và yêu cầu công tác cán bộ công đoàn của các cấp, các ngành để xây 

dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 

đoàn cho phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ.  

- Đa dạng hóa nội dung và hình thức đào tạo  

Cần đa dạng hoá các hình thức đào tạo cán bộ công đoàn để mọi cán bộ công 

đoàn có cơ hội, điều kiện được đào tạo.  

Đối với cán bộ trẻ trong diện quy hoạch cần được đào tạo cơ bản, tập trung, 

nhằm trang bị cho họ một cách có hệ thống và tương đối toàn diện những kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ kết hợp với việc nâng cao tố chất chính trị, đạo đức, kiến 

thức pháp luật. Đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách, các cấp công đoàn 

cần coi công tác bồi dưỡng là giải pháp chủ yếu để nâng cao nghiệp vụ công tác 
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công đoàn cho cán bộ công đoàn. Bởi vì, trước hết cán bộ công đoàn không chuyên 

trách ở cơ sở thường biến động, hoạt động của họ không phải là một nghề, nên đào 

tạo dài hạn sẽ lãng phí vật chất của xã hội, nguồn nhân lực của doanh nghiệp và thời 

gian lao động của cá nhân.  

Với đối tượng này các cấp công đoàn chỉ nên bồi dưỡng thường xuyên ngắn 

ngày để đáp ứng với công việc được giao, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh 

doanh của đơn vị. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách thì cần phải được đào tạo 

bài bản, cẩn thận hơn để họ thực sự làm việc với “nghề” công đoàn. Cần ưu tiên và 

tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách được đào tạo tập trung hoặc tại chức dài hạn. 

Đồng thời cán bộ công đoàn chuyên trách vẫn cần phải thường xuyên được tập 

huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. Về nội 

dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cần căn cứ vào nhiệm cụ của từng cấp, từng loại 

cán bộ để lựa chọn những vấn đề sẽ đào tạo, bồi dưỡng cho thiết thực, phù hợp với 

từng giai đoạn, từng đối tượng cán bộ.  

Chú trọng đổi mới nội dung phương pháp đào tạo, cần quán triệt phương 

châm lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành, đào tạo bồi dưỡng phải đảm 

bảo hiệu quả và thiết thực.  

- Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức 

 Những năm gần đây, đội ngũ giảng viên kiêm chức của LĐLĐ tỉnh 

Luongphabang đã được hình thành và được LĐLĐ tỉnh quan tâm bổ sung hàng 

năm, đội ngũ này cũng đã được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ làm giảng 

viên kiêm chức.  

Tuy nhiên chất lượng hoạt động của đội ngũ này còn hạn chế, những hạn chế 

chủ yếu của đội ngũ giảng viên kiêm chức công đoàn trong tỉnh Luongphabang hiện 

nay là kỹ năng truyền đạt, kỹ năng sử dụng các công cụ giảng dạy, chưa chịu tự cập 

nhật kiến thức để bổ sung cho bài giảng… Thực tế cho thấy, thời gian qua báo cáo 

viên, giảng viên tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng ở công đoàn các cấp trong tỉnh chủ 

yếu là cán bộ, công chức từ các ban chuyên đề của LĐLĐ tỉnh về giảng dạy và 

truyền đạt. Giảng viên tại công đoàn cấp trên cơ sở vì nhiều nguyên nhân ðã chýa 

phát huy tốt trách nhiệm của mình. Để nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả 

của đội ngũ giảng viên kiêm chức, phục vụ tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
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công đoàn, trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số giải 

pháp sau:  

- Kiện toàn lại đội ngũ giảng viên kiêm chức công đoàn trong toàn tỉnh đảm 

bảo số lượng, chất lượng và hoạt động có hiệu quả.  

Cán bộ chọn làm giảng viên kiêm chức phải là cán bộ có trình độ, kinh 

nghiệm hoạt động công đoàn, có khả năng và phương pháp giảng dạy.  

Cần xây dựng quy chế hoạt động để quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi 

của mỗi giảng viên, ðặc biệt quan tâm đến chế độ, chính sách, tạo điều kiện về 

phương tiện, vật chất để thu hút nhiều cán bộ công đoàn có đủ năng lực tham gia 

làm giảng viên kiêm chức.  

Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức hoặc cử giảng 

viên kiêm chức đi đào tạo nâng cao trình độ, đặc biệt là đào tạo kỹ năng giảng dạy 

theo các phương pháp mới. 

Định kỳ, tranh thủ các nguồn lực tổ chức cho đội ngũ giảng viên kiêm chức 

đi học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước. 

Hàng năm, tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết về công tác đào tạo, 

bồi dưỡng nhằm trao đổi kỹ năng, học tập kinh nghiệm, đánh giá nhận xét kết quả 

đạt được để phát huy, tìm ra những tồn tại hạn chế để khắc phục. 

3.2.4. Hoàn thiện chính sách tạo động lực và đãi ngộ để cho đội ngũ cán bộ 

Xây dựng hệ thống chính sách đúng, hợp lý sẽ khuyến khích được tính tích 

cực, sự hăng hái, cố gắng, chuyên tâm với công việc, nâng cao trách nhiệm, phát 

huy được sự sáng tạo, thu hút được nhân tài, làm cho nội bộ đoàn kết nhất trí, mọi 

người đồng tâm hiệp lực… đội ngũ cán bộ sẽ vững mạnh, có chất lượng cao. Ngược 

lại, chính sách cán bộ sai, bất hợp lý sẽ tạo ra tâm lý chán nản, kìm hãm sự sáng tạo, 

triệt tiêu tính tích cực, nội bộ mất đoàn kết, nảy sinh nhiều tiêu cực, có thể đẩy hàng 

loạt cán bộ đến chỗ sai lầm, làm hao phí tài năng của đất nước. Tuy nhiên khi tham 

gia xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ công đoàn cần phải quán 

triệt yêu cầu cơ bản sau:  

Một là, cơ chế chính sách đối với cán bộ công đoàn phải dựa trên cơ chế 

chính sách của Đảng và Nhà nước, hài hòa và không mâu thuẫn với cơ chế chính 

sách của các loại cán bộ khác. 
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Hai là, cơ chế chính sách đối với cán bộ công đoàn phải đảm bảo quyền lợi 

gắn liền với trách nhiệm, đảm bảo công bằng và khuyến khích cả vật chất, tinh thần 

đảm bảo điều kiện, cơ hội cho mọi người làm việc, cống hiến và thể hiện năng lực... 

để mọi người cố gắng, phấn đấu vươn lên.  

Ba là, đổi mới hệ thống chính sách cán bộ phải được tiến hành đồng bộ, toàn 

diện. Đổi mới hệ thống chính sách cán bộ trước hết, là phải giải quyết tốt chính sách 

tiền lương và chính sách thu hút nhân tài, phát triển tài năng.  

Hoạt động công đoàn có đặc điểm là không vụ lợi, điều đó không có nghĩa 

tiền lương, khen thưởng và kỷ luật không ảnh hưởng gì đến chất lượng cán bộ công 

đoàn sau đào tạo và hoạt động của họ. Không thể đòi hỏi ở đội ngũ cán bộ công 

đoàn được đào tạo về năng lực phẩm chất mà tiền lương và thu nhập của họ không 

tương xứng. Tiền lương vừa là vấn đề chính sách, vừa phản ánh bản chất xã hội, 

phản ánh mục đích lao động của con người; phải tương xứng với trình độ, năng lực 

thực tế, khả năng đóng góp của cán bộ công đoàn đối với tổ chức công đoàn. 

Giải quyết bài toán tiền lương cán bộ công đoàn hiện nay là công việc hết 

sức khó khăn, liên quan đến nhiều vấn đề khác của kinh tế - xã hội. Trong chính 

sách tiền lương đối với cán bộ công đoàn cần quy định các trường hợp nâng lương, 

nâng ngạch vượt cấp cho những người lập thành tích thật sự xuất sắc, tích cực học 

tập nâng cao trình độ. Đổi mới chính sách tiền lương phải gắn liền với chính sách 

thu hút nhân tài, khuyến khích tài năng.  

Giải quyết vấn đề tiền lương cho cán bộ công đoàn được đào tạo cần nhấn 

mạnh một số điểm chính sau: Giải quyết vấn đề tiền lương cho cán bộ công đoàn 

được đào tạo trong tổng thể thu nhập của xã hội. Giải quyết vấn đề tiền lương đi đôi 

với sự tinh giản bộ máy quản lý.  

Tiền lương phải tạo ra động lực phấn đấu vươn lên về mọi mặt đối với cán 

bộ công đoàn được đào tạo. Tiền lương phải đảm bảo đời sống cá nhân và gia đình 

của cán bộ. Về khen thưởng và kỷ luật: Khen thưởng và kỷ luật gắn liền với trách 

nhiệm, quyền và nghĩa vụ cán bộ công đoàn.  

Thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật cán bộ công đoàn cần tuân theo 

một số nguyên tắc sau: Phải tiến hành thường xuyên, bất kỳ thành tích nào cũng 

được khen thưởng, bất kỳ khuyết điểm nào cũng được nhắc nhở, xử lý. Phải tiến 
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hành từ thấp đến cao với các hình thức và mức độ phù hợp với thành tích và khuyết 

điểm. Cán bộ công đoàn được khen thưởng và bị kỷ luật phải hiểu rõ nguyên nhân.  

- Công khai việc khen thưởng và kỷ luật. 

 Bình đẳng, công bằng trong khen thưởng và kỷ luật. Bên cạnh đó, trong 

nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách bảo vệ cán bộ công đoàn, cần có quy định 

bảo vệ cán bộ công đoàn theo hướng dựa vào tập thể lao động, để họ tự bảo vệ mình 

là chính.  

Cần có những giải pháp để bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở bị chủ doanh 

nghiệp trù dập, sa thải, và nhất là để tiếng nói của cán bộ công đoàn cơ sở thực sự là 

tiếng nói chính đáng của người lao động. Muốn bảo vệ được cán bộ công đoàn, 

trước hết phải có những “công cụ” pháp lý đủ sức để bảo vệ quyền lợi cho cán bộ 

công đoàn cơ sở. Đồng thời cũng cần có nguồn tài chính sẵn sàng “vào cuộc” để 

bảo đảm quyền lợi cá nhân cho cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp khi xảy ra 

tình trạng họ bị chủ doanh nghiệp trự dập, sa thải, mất việc làm. Ngoài những cơ 

chế cần thiết, để phát huy tốt vai trò của mình, bản thân mỗi cán bộ công đoàn phải 

tự trau dồi kiến thức pháp luật, kiến thức trong cuộc sống để có đủ hiểu biết, đủ cơ 

sở pháp lý cần thiết, bảo đảm thành công khi cần đứng ra đấu tranh cho quyền lợi 

chính đáng và hợp pháp của người lao động.  

Để bảo vệ quyền lợi của cán bộ công đoàn cần xây dựng Quỹ hỗ trợ cán bộ 

công đoàn để trợ cấp cho cán bộ công đoàn khi người sử dụng lao động sa thải khi 

họ đấu tranh vì quyền và lợi ích của người lao động. 

3.2.5. Một số giải pháp khác 

3.2.5.1. Đổi mới nhận thức về cán bộ và công tác cán bộ công đoàn 

Để thực hiện được yêu cầu, nhiệm vụ của công đoàn trong tình hình mới, 

trước tiên các cấp công đoàn và toàn thể CBCNV cần phải nhận thức đầy đủ, đúng 

đắn về tầm quan trọng của cán bộ và công tác công đoàn. Trong quan hệ lao động, 

Công đoàn có vai trò hết sức quan trọng, nếu không có công đoàn thì không thể có 

quan hệ lao động đầy đủ, tiến bộ và phát triển được. Trên cơ sở quán triệt đầy đủ, 

sâu sắc vai trò của Công đoàn và vai trò của CBCĐ để xác định rõ nhiệm vụ của 

công tác cán bộ công đoàn. Trong điều kiện hiện nay tiêu chuẩn CBCĐ bao gồm: 

Thứ nhất, có bản lĩnh vững vàng, có tâm huyết nhiệt tình với công tác công 
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đoàn để đấu tranh để bảo vệ cái đúng trước Ban lãnh đạo Công ty. Do đó, đòi hỏi 

giữa phẩm chất, trí tuệ và năng lực công tác của CBCĐ phải hòa quện vào nhau, tạo 

thành bản lĩnh chính trị của người CBCĐ. 

Thứ ba, có phẩn chất đạo đức và lối sống cởi mở để quan hệ rộng, lắng nghe, 

quan tâm tới đồng nghiệp, tập thể.  

Thứ tư, nhiệt tình và có phương pháp công tác công đoàn: để vận động và 

thuyết phục để tập hợp đoàn viên và NLĐ, đặc biệt phải có kỹ năng thương lượng, 

đàm phán với Người sử dụng lao động để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính 

đáng, hợp pháp cho NLĐ. 

Các tiêu chuẩn trên có quan hệ mật thiết và hỗ trợ nhau trong hoạt động công 

đoàn. Nếu thiếu một trong những tiêu chuẩn trên thì công tác hoạt động công đoàn 

có thể gặp những khó khăn và trở ngại nhất định. 

Định kỳ một năm một lần, ấy Liên đoàn Lao động tỉnh Luongphabang nên 

tiến hành khảo sát CBCĐ để lắng nghe đề xuất, tâm tư và nguyện vọng của họ để có 

những điều chỉnh phù hợp. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để xây dựng chương trình, 

kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Đồng thời cũng là tài liệu 

để so sánh giữa các năm để biết chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn có được cải 

thiện hay không, nếu không thì phải tìm ra nguyên nhân để khắc phục kịp thời. 

3.2.5.2. Đánh giá khách quan mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công đoàn 

Do việc đánh giá cán bộ công đoàn hàng năm chưa sát, tiêu chí chưa rõ ràng, 

chưa đánh giá đúng phẩm chất, năng lực cán bộ, người làm việc năng nổ, nhiệt tình 

với người làm việc cầm chừng gần như không có sự khác nhau. Một bộ phận chưa 

thể hiện tinh thần trách nhiệm và cái tâm phục vụ người lao động mà nguyên nhân 

chủ yếu là việc đánh giá, ghi nhận mức độ hoàn thành nhiệm của của cán bộ công 

đoàn chưa được cụ thể và khách quan. Đây là việc làm khó vì khó định lượng kết 

quả, lãnh đạo cần trả lời các câu hỏi như: tiêu chí đánh giá đã được xác định chưa? 

Có gì bất cập không ? Có khó khăn trong việc triển khai vào thực tế không?  Cán bộ 

công đoàn có hài lòng về tiêu chí đánh giá đó không ? Kết quả đánh giá có xứng 

đáng với sự nỗ lực mà họ bỏ ra hay không ?.... Để trả lời được các câu hỏi ấy Liên 

đoàn lao động tỉnh Luong pha bang nói riêng và Liên đoàn lao động Lào nói riêng 

cần phải thường xuyên thu nhập các thông tin phản hồi từ CBCĐ và các đối tượng 
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liên quan …thông qua các cuộc trao đổi trực tiếp: họp thường kỳ hàng tháng, họp 

giao ban hàng tuần… Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động tỉnh Luong pha bang cũng 

có thể sử dụng phiếu thăm dò CBCĐ để họ dễ dàng và cởi mở hơn khi chia sẽ 

những quan điểm của mình về nhu cầu, mong muốn của họ trong quá trình làm việc 

của bản thân, những khó khăn và thuận lợi gì để từ đó điều chỉnh cho phù hợp. 

Về đánh giá kết quả thực hiện kết quả làm việc của CBCĐ: Liên đoàn lao 

động tỉnh Luong pha bang cần xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả thực 

hiện của CBCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế. Để đạt được điều này đòi hỏi các 

chỉ tiêu đánh giá phải được xác định đầy đủ, chi tiết, song cần bổ sung thêm các chỉ 

tiêu nhằm phát hiện ra các động lực chính của CBCĐ. Ví dụ, chương trình đào tạo 

đã mang lại kết quả nâng cao chất lượng cho đội ngũ CBCĐ hay chưa... Sau khi có 

được kết quả do CBCĐ tự đánh giá, kết quả đó sẽ được sử dụng để tham khảo kết 

hợp với kết quả đánh giá của người sử dụng lao động. Từ đó làm cơ sở để giải thích, 

trao đổi, phản hồi thông tin giữa CBCĐ và người lãnh đạo trực tiếp khi có sự chênh 

lệch về kết quả đánh giá nhằm có sự đánh giá chính xác nhất để khuyến khích 

những CBCĐ tốt và cũng giúp CBCĐ chưa tốt hoàn thiện hơn. 
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Tiểu kết chương 3 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về nâng cáo chất lượng đội ngũ cán bộ công 

đoàn và thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh 

Luongphabang, luận văn đã đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ công đoàn tại tỉnh Luongphabang. 

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu và phương hưởng chung về nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Luongphabang, luận văn đưa ra một số giải 

pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh 

Luongphabang, trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, 

tuyển chọn, sử dụng cán bộ công đoàn; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống cho cán bộ công đoàn; tăng cường công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Đẩy mạnh công tác hoạt động nâng cao thể lực và 

hoàn thiện chính sách đảm bảo lợi ích vật chất tinh thần đồng thời tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn được thể hiện trên các yếu tố đó là chất 

lượng của mỗi cán bộ công đoàn và cơ cấu, số lượng và chất lượng của đội ngũ cán 

bộ công đoàn. Chất lượng của mỗi cán bộ công đoàn (chất lượng của mỗi chức danh 

cán bộ công đoàn), được đánh giá bằng tâm lực, thể lực và trí lực của mỗi cán bộ, 

được biểu hiện cụ thể bằng tư tưởng chính trị; đạo đức nghề nghiệp; trình độ chuyên 

môn; phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn và sức khỏe để đáp ứng yêu cầu 

tuyên truyền, giáo dục, động viên thuyết phục CBCCVC-LĐ, để đáp ứng yêu cầu 

hoạt động công đoàn. 

Quá trình đổi mới đang đặt ra những yêu cầu bức xúc, đòi hỏi phải không 

ngừng hoàn thiện và tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị nước ta. Điều này 

đòi hỏi các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức công đoàn, không ngừng 

đổi mới tổ chức hoạt động, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, góp phần 

cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Để 

công đoàn không ngừng đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng với 

yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới cần phải xây dựng đội ngũ CBCĐ 

đủ về số lượng, bảo đảm về tŕnh độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng. 

- Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa, 

giai cấp công nhân Việt Nam đang có sự chuyển biến quan trọng, phát triển nhanh 

về số lượng, đa dạng về cơ cấu và có sự phân hóa về trình độ, mức sống cũng như 

môi trường, điều kiện làm việc. Để công đoàn thực sự là trung tâm đoàn kết, giáo 

dục công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và luôn thực hiện tốt các chức năng 

cơ bản của mình, thì việc xây dựng đội ngũ CBCĐ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, 

là yếu tố cơ bản quyết định bảo đảm cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt vai trò, 

chức năng của mình. 

- Các mặt tích cực và tiêu cực của cơ chế thị trường đang hằng ngày, hằng 

giờ tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống xã hội nước ta, tác động trực tiếp 

đến giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn nói chung, đến đội ngũ CBCĐ nói 

riêng. Cùng với đó, khoa học, kỹ thuật, công nghệ đang phát triển như vũ bão, thúc 

đẩy thay đổi nhanh chóng cơ cấu kinh tế và trang thiết bị sản xuất. Những tác động 
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đó đòi hỏi đội ngũ CBCĐ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; không ngừng nâng 

cao năng lực, trình độ để đủ khả năng tiếp cận được với khoa học, công nghệ hiện 

đại, tiên tiến. 

- Thực trạng năng lực của đội ngũ CBCĐ nước ta, nhất là cán bộ cơ sở, cán 

bộ ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn có hạn chế nhất định. Còn có công đoàn 

cơ sở hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa đại diện, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tình trạng vi phạm quyền và lợi ích của công nhân, 

lao động còn diễn ra nhiều. Chính những điều đó cũng đang khách quan đặt ra cho 

cho tổ chức công đoàn Việt Nam phải xây dựng đội ngũ CBCĐ chuyên trách có bản 

lĩnh để bảo vệ công nhân, người lao động. 

Nhìn chung, đội ngũ CBCĐ đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, 

có ý thức tự chủ, tự lực tự cường, năng động và sáng tạo; có kiến thức, trình độ và 

năng lực hoạt động thực tiễn, trưởng thành trong phong trào công nhân và công tác 

công đoàn, thích nghi nhanh với hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, cũng cần nhìn thẳng vào sự thật là trong đội 

ngũ CBCĐ hiện nay đang có hạn chế về năng lực; kiến thức, trình độ hiểu biết về lý 

luận và thực tiễn của nhiều cán bộ công đoàn chưa theo kịp yêu cầu tình hình mới 

hiện nay; tư tưởng hành chính hóa hoạt động công đoàn còn có trong tư duy của 

không ít CBCĐ,...  

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Đảng, Nhà nước 

- Tiếp tục hoàn thiện các nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể, các chế tài xử 

lý các vi phạm để thực hiện tốt Luật Lao động, Luật Công đoàn.. 

- Các cấp ủy Đảng cần phân cấp cho các cấp công đoàn trong công tác cán 

bộ, nhất là việc tuyển dụng hoặc quy định tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ công đoàn, 

vấn đề tiền lương của cán bộ công đoàn, nhằm tạo sự chủ động trong công tác quy 

hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ công đoàn. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu và ban hành chính sách đại 

ngộ và cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn. Các chính sách bao gồm: Tiền lương, 

khen thưởng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt cán bộ. 

- Quan tâm tạo điều kiện để công đoàn hoạt động. Chính phủ và các cấp 
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chính quyền cần thường xuyên lắng nghe, tham khảo ư kiến của công đoàn trong 

việc hoạch định chính sách về quan hệ lao động và phát triển kinh tế xã hội, cần tạo 

điều kiện để công đoàn hoạt động 

2.2. Đối với Trung ương Liên hiệp công đoàn Lào 

- Cần tập trung xây dựng chiến lược cán bộ công đoàn đến năm 2025, làm cơ sở 

chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng và thực hiện chiến lược cán bộ. 

- Đề nghị Liên hiệp công đoàn Lào tích cực thực hiện chủ trương luân 

chuyển cán bộ của Đảng, đổi mới công tác tổ chức cán bộ công đoàn, mạnh dạn đề 

bạt những cán bộ trẻ, có trình độ, đã trải qua công tác thực tế của phong trào công 

nhân viên chức và lao động. 

- Tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác tư tưởng, lý luận. Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính 

trị trong hệ thống các cơ sở đào tạo của tổ chức công đoàn. 

- Tích cực thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng, đổi mới công 

tác tổ chức cán bộ công đoàn, đề bạt những cán bộ trẻ, có trình độ, đã trải qua công 

tác thực tế của phong trào công nhân. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 

đoàn, xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuẩn áp dụng trong hệ 

thống công đoàn. 

- Tiếp tục thực hiện chế độ cử tuyển đối với cán bộ công đoàn là công nhân 

trực tiếp sản xuất, trưởng thành từ cơ sở, cán bộ là người dân tộc, con cán bộ công 

đoàn chuyên trách có đủ tiêu chuẩn để đào tạo tại các trường công đoàn. 

- Đổi mới công tác bầu cử cán bộ công đoàn cơ sở theo hướng mở rộng dân chủ, 

tăng cường sự tham gia tích cực của đoàn viên, người lao động trong việc lựa chọn cán 

bộ công đoàn, nhằm hạn chế sự can thiệp của người sử dụng lao động. 

- Trung ương Liên hiệp công đoàn Lào tiếp tục có chính sách hỗ trợ cán bộ 

đi học để nâng cao trình độ lý luận, năng lực công tác chuyên môn nghiệp vụ, đặc 

biệt đối tượng là công nhân ưu tú được đi học tại các Trung tâm đào tạo Nghề ở 

trong nước và Trường Đại học công đoàn Việt Nam (Học về lý luận và nghiệp vụ 

công đoan hoặc ngành khác có liên quan). 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT  

Dành cho cán bộ công đoàn của LHCĐ tỉnh Luongphabang  

Câu 1: Về thông tin chung 

Họ và tên.............................................. Tuổi.................Giới tính (Nam   Nữ 

Chức vụ.......................................................................................................................... 

Thời gian là cán bộ công đoàn (Số tháng, năm; Tính đến tháng 12/2019. 

Trình độ học vấn............................................................................................................... 

Trình độ chuyên môn......................................................................................................... 

Trình độ ngoại ngữ............................................................................................................ 

Sức khỏe: Loại (I,II,III).................................................................................................... 

Thu nhập................................................................................................................................... 

Câu 2: Về trình độ chuyên môn 

Tiến sĩ        Đại học         Trung cấp 

Thạc sĩ           Cao đẳng        Sơ cấp 

Câu 3: Về lý luận và nghiệp vụ công đoàn 

Tiến sĩ        Đại học                Trung cấp 

Thạc sĩ        Cao đẳng          Sơ cấp 

Câu 4: Về lý luận chính trị 

Tiến sĩ        Đại học        Trung cấp 

Thạc sĩ, đại học    Cao đẳng      Sơ cấp 

Câu 5: Về tin học 

            Đại học         Trung cấp                 Trình độ A 

Cao đẳng    Trình độ B         Trình độ C 

Câu 6: Về ngoại ngữ (Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Việt ) 

Đại học          Trung cấp         Trình đọ A 

Cao đẳng             Trình độ B         Trình độ C 

Câu 7: Ông bà cho biết các cấp công đoàn quan tâm như thế nào đến đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công đoàn? 

   Rất quan tâm               Bình thường 

 Quan tâm               Ít quan tâm 

Câu 8: Ông bà cho biết trình độ chuyên môn đáp ứng như thế nào đối với công việc 

được giao. 

    Rất tốt            Bình thường 

   Tốt                     Không đạt 



Câu 9: Ông bà cho biết các cấp công đoàn quan tâm đến chăm sóc sức khỏe 

như thế nào đối với cán bộ công đoàn. 

 Rất quan tâm                 Bình thường 

 Quan tâm                     Ít quan tâm  

Câu 10: Ông (Bà) đánh giá như thế nào về sức khỏe của bản thân. 

 Rất khỏe                 Bình thường 

 Khỏe                     Yếu 

Câu 11: Ông (Bà) cho biết bản lĩnh chính trị của mình hiện nay 

 Rất vững vàng                  Chưa vững vàng 

 Vững vàng 

Câu 12: Ông (Bà) đã tham gia lớp tập huấn có liên quan nội dung hoạt động 

của LHCĐ Lào hiện nay. 

  Có                 Chưa 

Câu 13: Ông(Bà) đã được cử đi nước ngoài tập huấn, bồi dưỡng, dự hội thảo 

chưa? 

    Có                 Chưa 

Câu 14: Ông (Bà) đánh giá như thế nào về chất lượng đội ngũ cán bộ công 

đoàn tại LHCĐ tỉnh Luongphabang. 

Tốt          Đạt yêu cầu           Chưa đạt yêu cầu 

Câu 15: Theo ông Bà CBCĐ cần có những yêu cầu như thế nào để hoạt động 

công đoàn thực sự có hiệu quả? 

1 Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm  

2 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao  

3 Có khả năng sử dụng ngoại ngữ  

4 Có kiến thức về hội nhập quốc tế  

5 Biết cảm thông, chia sẻ với người lao động  

6 Biết phối hợp cùng người sử dụng lao động  

7 Có khả năng đại diện người lao động trong quan hệ lao động  

 Những yêu cầu khác................................................................................ 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 



Phụ lục 2 

Mã phiếu: ...... 

PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN 

 ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN  

Trong chương trình thực hiện đề tài Chúng tôi muốn tìm hiểu những suy 

nghĩ, nhận định, đánh giá của Anh (Chị) đối với đội ngũ cán bộ công đoàn thuộc địa 

phương Anh (Chị) về: Kết quả giải quyết công việc; phẩm chất, đạo đức lối sống; 

tinh thần thái dộ phục vụ, trách nhiệm với công việc ....Những câu trả lời của Anh 

(Chị) theo những câu hỏi trong phiếu dưới đây hoàn toàn là những dữ liệu phục vụ 

cho công tác nghiên cứu, phân tích.  

Theo Anh (Chị) kết quả giải quyết công việc; phẩm chất đạo đức, lối sống và 

thái độ, trách nhiệm của cán bộ công đoàn chuyên môn địa phương Anh (Chị) như 

thế nào?  

TT Tiêu chí đánh giá 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Yếu Kém 

5 4 3 2 1 

1  Kết quả giải quyết công việc  5 4 3 2 1 

2  Phẩm chất đạo đức lối sống  5 4 3 2 1 

3  Thái độ trách nhiệm với công việc  5 4 3 2 1 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý Anh(Chị)!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3 

Mã phiếu: ...... 

PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ  

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TỈNH 

Trong chương trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học chúng tôi muốn tìm 

hiểu những đánh giá của Anh (Chị) với tư cách là cán bộ công đoàn. Những trả lời 

của Anh (Chị) theo những câu hỏi trong phiếu dưới đây hoàn toàn là những dữ liệu 

phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích:  

 Câu 1: Anh (chị) đang giữ chức vụ gì ở công đoàn tỉnh:  

 Giám đốc  Phó Giám đốc     Trưởng phòng        

 Câu 2: Anh (Chị) đánh giá mức độ đồng ý của mình về năng lực, trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh: 

T 

T 
Nội dung 

 Mức độ đồng ý  

Rất 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Bình 

thường 

Không 

đồng ý 

Rất 

không 

đồng ý 

5 4 3 2 1 

1  
Công việc đang đảm nhận phù 

hợp với năng lực của công chức  
5 4 3 2 1 

2  

Công việc đang đảm nhận phù 

hợp với chuyên ngành đào tạo 

công chức  

5 4 3 2 1 

Câu 3: Anh (Chị) đánh giá về phẩm chất, đạo đức, lối sống; tiến độ và kết 

quả thực hiện công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ 

công đoàn tỉnh:  

T 

T 
Nội dung 

 Mức độ đồng ý  

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu Kém 

5 4 3 2 1 

1  Phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong 

và lề lối làm việc  

5 4 3 2 1 

2  Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ 

được giao  

5 4 3 2 1 

3  Thái độ phục vụ nhân dân  5 4 3 2 1 

4  Công chức có ý thức tự rèn luyện bồi 

dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ  

5 4 3 2 1 



 Câu 4: Anh chị có những kiến nghị gì để nâng cao chất lượng công tác của 

đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh:  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

............................................................................................................................ 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý Anh(Chị)!  
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