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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 7 - khóa XII (Nghị quyết số 26-NQ/TW, 

ngày 19/4/2018) đã xác định “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách 

mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm 

vụ hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, 

thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu 

tư cho phát triển lâu dài, bền vững” [2, tr.1]. Đối với tổ chức công đoàn, xây dựng 

đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là cần thiết khách quan và là yêu cầu cấp bách 

đặt ra cho tổ chức công đoàn Việt Nam, đồng thời cũng chính là nhiệm vụ quan 

trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta hiện nay. 

Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

dương (CPTPP) đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với đất nước ta. 

Tham gia CPTPP thể hiện mạnh mẽ chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà 

nước ta, khẳng định vai trò và vị thế địa - chính trị quan trọng của Việt Nam trong 

khu vực và trên trường quốc tế. Chúng ta gia nhập CPTPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, hỗ trợ tạo ra và duy trì việc làm, thúc đẩy đổi mới, tăng năng suất lao 

động và tính cạnh tranh, giảm nghèo, nâng cao mức sống, nâng cao tính minh 

bạch, năng lực quản trị, bảo vệ môi trường của các nước thành viên, trong đó có 

Việt Nam. Bên cạnh đó chúng ta phải đối mặt với những cam kết cụ thể, chuyên 

biệt về vấn đề lao động, công đoàn. Khi đó, Công đoàn Việt Nam sẽ không còn là 

tổ chức duy nhất đại diện cho người lao động như lâu nay nữa mà sẽ phải “cạnh 

tranh” bình đẳng để giành được sự thừa nhận, tự nguyện tham gia của người lao 

động. Theo các cam kết trong CPTPP, tổ chức của người lao động không phải 

thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm chính trị, tức là không chịu sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam.Khi có tổ chức đại diện người lao động được thành lập 

ở cơ sở với những tuyên bố khác lạ bước đầu có thể sẽ thu hút người lao động 
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tham gia, thậm chí dời bỏ tổ chức cũ (Công đoàn Việt Nam) để gia nhập tổ chức 

mới này. Đây là nguy cơ mất đoàn viên, khó phát triển đoàn viên mới của Công 

đoàn Việt Nam thời gian tới. Nếu tổ chức Công đoàn Việt Nam không nhanh 

chóng đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, chất lượng cán bộ công đoàn 

thấp thì rất dễ xảy ra “dòng chảy” đoàn viên công đoàn - người lao động từ các tổ 

chức công đoàn Việt Nam sang tổ chức công đoàn “độc lập” mới được thành lập. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và hướng tới nền kinh tế tri thức, hệ thống 

giáo dục Việt Nam đang trải qua giai đoạn “đổi mới căn bản, toàn diện”, theo đó, 

cơ cấu tổ chức, nội dung chương trình, cơ chế tài chính, sự hỗ trợ của Chính phủ 

và các yêu cầu chất lượng nhân sự đang có sự thay đổi mạnh mẽ, tất cả những 

thay đổi này đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công đoàn ngành Giáo dục 

Việt Nam, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công đoàn phải đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ, 

yêu cầu hoạt động công đoàn. Để công đoàn thực sự là trung tâm đoàn kết; giáo 

dục công nhân, viên chức, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu 

nước, các cuộc vận động trong ngành Giáo dục; phát huy tốt vai trò đại diện, chăm 

lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động; tiếp tục 

xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; triển khai tốt mọi nhiệm vụ chính trị của 

Ngành, địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện mọi nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, 

đòi hỏi đội ngũ cán bộ công đoàn các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam phải không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra 

trong tình hình mới. 

Trải qua 67 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

(1951-2018), đội ngũ CBCĐ các công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD Việt Nam đã 

không ngừng phát triển, có nhiều cống hiến, góp phần thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong mọi hoàn cảnh lịch sử của đất nước nói 

chung và của Ngành nói riêng, tạo được niềm tin yêu của nhà giáo, người lao động 

trong ngành Giáo dục. Cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn, đội ngũ 

CBCĐGD Việt Nam đều có phẩm chất, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề 

nghiệp, nhiệt tình, cống hiến cho sự nhiệp của tổ chức công đoàn; phát huy sở 

trường của mình; tận tuỵ, hoạt động vì lợi ích của nhà giáo, người lao động. Tuy 

nhiên, bên cạnh những mặt tích cực là cơ bản thì đội ngũ CBCĐ các CĐCS trực 

thuộc Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam nói riêng còn có những mặt hạn 

chế nhất định, một bộ phận CBCĐ chưa thật sự năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở; 
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chưa thật sự tâm huyết, thiếu chủ động trong công tác, kinh nghiệm và kỹ năng 

công đoàn còn yếu; chưa nhạy bén trong nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng 

của nhà giáo, người lao động; chưa chủ động cập nhật thông tin về chế độ chính 

sách nên khó khăn, lúng túng trong việc giám sát thực hiện các quyền lợi và chế 

độ đối với nhà giáo, người lao động dẫn đến chưa đại diện, bảo vệ được quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động (NG, NLĐ); chưa 

chủ động tích cực học tập về chuyên môn, lý luận nghiệp vụ công đoàn để đáp 

ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới; vai trò của một số công 

đoàn cơ sở chưa rõ nét trong việc tham gia giải quyết một số vấn đề bức xúc trong 

Ngành. Một bộ phận cán bộ công đoàn hiện nay còn nặng tư tưởng bao cấp, trình 

độ non yếu, trì trệ, bảo thủ không phù hợp với kinh tế thị trường và sự phát triển 

khoa học công nghệ. Hạn chế của cán bộ công đoàn sẽ là những thách thức khi tự 

người lao động lựa chọn “thủ lĩnh” của mình. Những hạn chế về chất lượng đó đã 

ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, do đó đòi hỏi phải có 

những biện pháp khắc phục kịp thời để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công 

đoàn. Đây không chỉ là yêu cẩu, nhiệm vụ cấp bách đặt ra trước mắt mà còn là vấn đề 

lâu dài đặt ra cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam.  

Có nhiều nghiên cứu trong nước và nước ngoài về chất lượng đội ngũ cán 

bộ nói chung và đội ngũ CBCĐ nói riêng, tuy nhiên, do cách tiếp cận và phạm vi 

nghiên cứu của từng công trình, mà chưa có công trình nào trình bày một cách có 

hệ thống, toàn diện và cụ thể về nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ tại các công 

đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc CĐGD Việt Nam. 

Từ những lý do nêu trên cho thấy: nâng cao CLĐNCBCĐ các đơn vị trực 

thuộc CĐGD Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt và cấp bách, bởi vậy tác giả 

chọn đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại các công đoàn 

cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam” làm luận án tiến sĩ chuyên 

ngành Quản trị Nhân lực. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu 

- Xây dựng bộ tiêu chí về CLĐNCBCĐ cho CBCĐ tại các CĐCS trực 

thuộc CĐGD Việt Nam. 



4 

 

 

- Trên cơ sở ưu điểm, hạn chế về chất lượng đội ngũ CBCĐ, mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố; mục tiêu, phương hướng phát triển của CĐCS CĐGD Việt 

Nam để đề xuất một số giải pháp nâng cao CLĐNCBCĐ tại các CĐCS trực thuộc 

CĐGD Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ  

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đồng thời trả lời được các câu hỏi nghiên 

cứu, luận án hướng tới giải quyết những nhiệm vụ sau: 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu về: chất lượng đội ngũ cán bộ, các tiêu 

chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ và các nhân tố tác động đến nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ. Tất cả những nội dung này được sử dụng làm căn cứ để xây 

dựng mô hình nghiên cứu. 

- Phân tích thực trạng CLĐNCBCĐ của các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt 

Nam, đánh giá ưu nhược điểm để làm căn cứ đề xuất các giải pháp. 

- Xây dựng mô hình nghiên cứu với các tiêu chí cấu thành CLĐNCBCĐ 

và các nhân tố tác động tới nâng cao CLĐNCBCĐ và đánh giá được tác động 

của các nhân tố đó tới chất lượng đội ngũ CBCĐ. Kiểm định sự phù hợp của 

mô hình nghiên cứu. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

Với yêu cầu của thực tiễn về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS tại 

các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đánh giá 

được CLĐNCBCĐ và đề ra các giải pháp phù hợp để nâng cao CLĐNCBCĐ tại 

các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam? 

Câu hỏi nghiên cứu của luận án là: 

(1). Những tiêu chí để đánh giá CLĐNCBCĐ là gì? 

(2). Những nhân tố nào ảnh hưởng tới nâng cao CLĐNCBCĐ? 

(3). Mức độ ảnh hưởng của mỗi nhân tố tới CLĐNCBCĐ và những tiêu chí 

đánh giá? 

(4). Có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam? 
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. 

 4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Không gian: Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD Việt Nam, bao gồm 54 

CĐCS. 

Thời gian: Luận án sử dụng các dữ liệu để đánh giá về thực trạng nâng cao 

CLĐNCBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2018 

và phương hướng, giải pháp đến năm 2025. 

5. Đóng góp mới của đề tài nghiên cứu 

5.1. Về mặt học thuật, lýluận 

Dựa trên nghiên cứu tổng quan, khung lý luận về CLĐNCBCĐ, thực hiện 

nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng (tiến hành với cỡ mẫu 

nhỏ để hoàn chỉnh thang đo trước khi khảo sát chính thức, sử dụng các phương 

pháp kiểm định hệ số Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố, phân tích hồi quy đa 

biến…), luận án đã: 

Thứ nhất: luận án đã hệ thống hóa và bổ sung cơ sở lý luận về nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Xác định các tiêu chí cấu thành chất lượng đội ngũ 

cán bộ công đoàn gồm 04 tiêu chí: tâm lực, trí lực, thể lực và cơ cấu đội ngũ.   

 (1). Tiêu chí 1: Tiêu chí về tâm lực đội ngũ CBCĐ, gồm 11 tiêu chí thành 

phần: Trung thành với sự nghiệp cách mạng; Có mối liên hệ mật thiết với đoàn 

viên, người lao động; Dám làm, dám chịu trách nhiệm; Tinh thần trách nhiệm với 

công việc; Chấp hành kỷ luật; Thành thạo công việc; Sáng tạo trong thực hiện 

nhiệm vụ; Ý chí cầu tiến, luôn luôn phấn đấu trong công việc; Tinh thần thân ái, 

hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc; Vận dụng linh hoạt các 

phương pháp hoạt động công đoàn; Kinh nghiệm hoạt động công đoàn. 

(2) Tiêu chí 2: Tiêu chí về trí lực đội ngũ CBCĐ, gồm 08 tiêu chí thành 

phần: Hiểu biết kiến thức chung về nhà nước và pháp luật; Hiểu biết về kiến thức 

quản lý nhà nước; Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Hiểu 
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biết về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ công đoàn; Khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong công việc; Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong công 

việc; Sự đáp ứng về trình độ chuyên môn đối với công việc; Hiểu biết về tính chất, 

vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn. 

(3) Tiêu chí 3: Tiêu chí về thể lực đội ngũ CBCĐ, gồm 03 tiêu chí thành 

phần: Đáp ứng yêu cầu công việc; Có khả năng chịu đựng áp lực công việc (duy 

trì cường độ làm việc cao trong thời gian dài); Đảm bảo ngày công lao động theo 

quy định 

(4) Tiêu chí 4: Tiêu chí về cơ cấu đội ngũ CBCĐ, gồm 03 tiêu chí thành 

phần: tỷ lệ số lượng CBCĐ so với số CĐCS; giới tính CBCĐ; độ tuổi CBCĐ. 

Thứ hai: luận án đã xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 

với 02 nhân tố: 

(1) Nhân tố 1: Chính sách hiện hành với CBCĐ, gồm 07 nhân tố thành phần: 

chính sách về bố trí, sử dụng CBCĐ; chính sách về đánh giá thực hiện công việc 

của CBCĐ; chính sách về quy hoạch CBCĐ; chính sách về bầu cử CBCĐ; chính 

sách về đào tạo và bồi dưỡng CBCĐ; Sự tác động của phát triển kinh tế - xã hội, y 

tế, giáo dục đào tạo; chính sách an sinh xã hội. 

(2) Nhân tố 2: Các nhân tố ảnh hưởng khác, gồm 03 nhân tố thành phần: 

Trang thiết bị tại văn phòng công đoàn (máy vi tính, bàn, ghế…); Việc thực hiện 

chính sách đãi ngộ đối với CBCĐ: phụ cấp, tiền lương, khen thưởng; Các nhân tố 

thuộc bản thân CBCĐ. 

Thứ ba: Luận án sử dụng phương pháp định lượng để lượng hóa 

CLĐNCBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam và các tiêu chí cấu thành: 

thể lực, trí lực, tâm lực và cơ cấu đội ngũ CBCĐ. Sử dụng phương pháp tính bình 

quân theo gia trọng để xác định tầm quan trọng của các tiêu chí cấu thành trong 

CLĐNCBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam. 

Khẳng định mối quan hệ giữa các biến độc lập (1. Chính sách hiện hành đối 

với CBCĐ; 2. Các nhân tố ảnh hưởng khác) với biến phụ thuộc (Chất lượng đội ngũ 

CBCĐ), trong đó, biến Chính sách hiện hành đối với CBCĐ có ảnh hưởng lớn nhất 

tới sự biến động của biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu.  
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5.2. Về mặt thực tiễn 

(1) Thứ nhất, kết quả luận án cho thấy tiêu chí tâm lực là tiêu chí quan 

trọng nhất trong chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại các công đoàn cơ sở trực 

thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

 (2) Thứ hai, luận án đã đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến 

chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn để từ đó xác định được tầm quan trọng của 

các hoạt động nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ công đoàn tại các công 

đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

(3) Thứ ba, luận án đã đề xuất được 10 giải pháp nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ công đoàn. Các giải pháp đưa ra khá toàn diện, có luận chứng và xuất 

phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các công đoàn cơ 

sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, gồm: Thực hiện tốt công tác quy 

hoạch; Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; Nâng cao chất 

lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; Thực hiện tốt đánh giá thực hiện công việc của 

cán bộ; Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, sử dụng và quản lý cán bộ; Chăm lo 

hoạt động văn hóa, thể thao; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đào 

tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; Tăng cường bồi dưỡng nâng cao kỹ năng mềm cho 

CBCĐ; Thực hiện tốt công tác bầu cử CBCĐ. 

6. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, mục lục, các bảng biểu, phụ 

lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 04 chương: 

Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài và 

phương pháp nghiên cứu. 

Chương 2: Cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. 

Chương 3: Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại các công 

đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại 

các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN 

ĐỀ TÀI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 

Theo Võ Kim Sơn và cộng sự (2004) [55], nguồn nhân lực bao gồm “toàn 

bộ số lượng người có thể làm việc khi cần thiết” và “nguồn nhân lực của tổ chức 

là một hệ con của hệ thống nguồn nhân lực xã hội”. 

Đội ngũ CBCĐ, bao gồm những người đang làm việc trong tổ chức công 

đoàn, xét trong mối quan hệ với nguồn nhân lực, là bộ phận cấu thành của nguồn 

nhân lực trong tổ chức công đoàn và là tập con của hệ thống nguồn nhân lực xã hội. 

Với đặc điểm này, những tiêu chí phản ánh chất lượng nguồn nhân lực xã hội cũng cơ 

bản phản ánh chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ CBCĐ nói riêng. 

1.1.1. Nội dung tổng quan 

1.1.1.1. Các nghiên cứu về vai trò và tầm quan trọng của nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ 

(1) Lưu Tiểu Bình (2011), Sách Lý luận và phương pháp đánh giá nguồn 

nhân lực Nxb Đại học Vũ Hán [8],trong điều kiện kinh tế tri thức hiện nay, nguồn 

nhân lực đóng vai trò vô cùng quan trọng; việc khơi nguồn, phát triển nguồn nhân 

lực và nguồn nhân lực chất lượng cao có tầm quan trọng đặc biệt. Vì thế, để khai 

thác và phát huy nguồn nhân lực các quốc gia cần phải có lý luận và phương pháp 

đánh giá đúng đắn; đồng thời nêu lên một số vấn đề lý luận và phương pháp đánh 

giá nguồn nhân lực. 

(2) Lê Minh Thông và Nguyễn Danh Châu (đồng chủ biên-2009), Kinh 

nghiệm công tác nhân sự của một số nước, Nxb Chính trị quốc gia [38], Hà Nội. 

Cuốn sách đã làm rõ hơn vai trò của cán bộ và công tác cán bộ. Cán bộ là nhân tố 

quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng của đất 
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nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng đội 

ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, 

có trí tuệ, kiến thức và chức năng hoạt động thực tiễn, sáng tạo, gắn bó với dân, 

thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là chủ trương và 

chính sách lớn trong nội dung công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ở Việt Nam. 

(3) Nghiên cứu về nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu xuất khẩu lao động, 

Bùi Sỹ Tuấn (2012) [47] đã đưa ra khái niệm, tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh 

hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động. Theo 

đó “Chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động là trạng thái 

nhất định của nguồn nhân lực thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành 

nên bản chất bên trong của nguồn nhân lực, bao gồm:  (i) Yếu tố về thể lực; (ii) 

Yếu tố về giáo dục - đào tạo; (iii) Yếu tố về ý thức xã hội. 

Về tiêu chí đánh giá, theo Bùi Sỹ Tuấn, bao gồm các tiêu chí: chiều cao, 

cân nặng; kỹ năng sống, hiểu biết xã hội; kỹ năng nghề; trình độ học vấn; trình 

độ ngoại ngữ; kỹ năng xử lý tình huống; khả năng làm việc độc lập; khả năng 

làm việc theo nhóm; ý thức tổ chức kỷ luật và hiểu biết, chấp hành pháp luật. Về 

nhân tố ảnh hưởng, bao gồm: Công tác tuyển chọn; trình độ phát triển của giáo 

dục - đào tạo; thể chế, chính sách của nhà nước; văn hóa nghề của người lao 

động; vấn đề về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; trình độ phát triển của kinh 

tế địa phương; vị trí địa lý nơi người lao động cư trú. Tác giả chưa nghiên cứu hệ 

thống thang đo cũng như chưa đi sâu nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố tới chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu lao động. 

Những quan điểm về chất lượng nguồn nhân lực của những nghiên cứu trên 

đây phù hợp với lý thuyết về mô hình năng lực (mô hình KSA) theo trường phái 

của Anh, năng lực là tổ hợp 3 yếu tố: Kiến thức (knowledge), kỹ năng (skills) và 

thái độ (attitude) cần có để hoàn thành tốt một vai trò hoặc một công việc. Mô 

hình này do Benjamin Bloom (1956) khởi xướng và được áp dụng rất phổ biến. 

Trong  đó, kiến thức thuộc về năng  lực tư duy, bao gồm những năng lực cơ bản 

mà một cá nhân cần hội tụ để thực hiện công việc như năng lực thu thập thông 

tin, năng lực nắm bắt vấn đề (comprehension), năng lực phân tích (analysis), 

năng lực tổng hợp (synthesis), năng lực áp dụng (application) và năng lực đánh 
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giá (evaluation); phẩm chất, thái độ liên quan đến cảm xúc, tình cảm, thường bao 

gồm sự tiếp nhận và phản ứng lại thực tế (receiving, responding phenomena), 

xác định giá trị, giá trị ưu tiên (valuing), các phẩm chất, động cơ và những tố 

chất cần có để thực hiện tốt công việc; kỹ năng là năng lực thực hiện công việc, 

biến kiến thức thành hành động. Theo Dave (1975), kỹ năng thường chia thành 4 

cấp độ: bắt chước, ứng dụng, vận dụng và vận dụng sáng tạo. 

 (4)  Sách Tuyển 40 năm chính luận của Lý  Quang  Diệu  (1994), Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội [54], đã khẳng định rõ những tư tưởng của Lý Quang 

Diệu về trọng dụng nhân tài đất  nước, về  tầm quan trọng của nhân tài, vai trò của 

giáo dục - đào tạo đối với sự phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài; nhấn 

mạnh: chế độ Singapore thực hành là chế độ trọng dụng nhân tài, coi việc biết đào 

tạo và dùng người tài là bí quyết thành công của Singapore trong phát triển nhân 

lực bậc cao, phát triển nhân tài của Singapore. 

(5) Thang Văn Phúc và Nguyễn Minh Phương (2004), Xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi của nhà nước pháp quyền XHCN của nhân 

dân, do nhân dân, vì nhân dân, NXB Chính trị quốc gia [33]. Trên cơ sở nghiên 

cứu các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ  Chí Minh và 

của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò, vị trí người cán bộ cách mạng, cũng như 

yêu cầu đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; tìm hiểu những bài học kinh 

nghiệm về việc tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong suốt quá trình lịch sử dựng 

nước và giữ nước của dân tộc ta, cũng như kinh nghiệm xây dựng nền công vụ 

chính quy hiện đại của đất nước trong khu vực và trên thế giới. Từ đó xác định các 

yêu cầu, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. 

(6) Đoàn Văn Khái (2005), Nguồn lực con người trong quá trình công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội [24] đã 

tập trung nghiên cứu về khái niệm, vai trò của nguồn lực con người, thực trạng 

nguồn lực con người Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH với quan điểm: 

Chất lượng nguồn nhân lực con người giữ vai trò quyết định sức mạnh của 

nguồn lực con người, nó bao gồm nhiều yếu tố như: sức khỏe, mức sống, trình độ 
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giáo dục, đào tạo về văn hoá và chuyên môn nghề nghiệp, trình độ học vấn, năng 

lực sáng tạo, khả năng thích ứng, kỹ năng lao động, văn hoá lao động, đạo đức, 

tâm lý, tư tưởng, tình cảm, tính cách, lối sống… song khái quát lại chất lượng 

nguồn lực con người được đặc trưng bởi “thể chất, trí lực và những phẩm chất đạo 

đức - tinh thần của con người. 

Nghiên cứu đã đề cập đến nội hàm chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm 

các yếu tố thể chất, trí lực và phẩm chất đạo đức, tinh thần nhưng chưa đề cập 

đến những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực. 

(7) Trong công trình nghiên cứu “Quản lý và phát triển nguồn  nhân lực xã 

hội”, Bùi Văn Nhơn (2006) [29], trong đó, yếu tố tinh thần được đánh giá thông 

qua  những phẩm  chất của con người như tính kỷ luật, tính tự giác, tinh thần hợp 

tác, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp; yếu tố thể lực thể hiện qua sức 

khoẻ cơ thể, thể hiện năng lực lao động chân tay và sự dẻo dai của hoạt động thần 

kinh; yếu tố trí lực được xem xét, đánh giá trên hai giác độ là trình độ văn hoá, 

chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng lao động thực hành của người lao động. Như 

vậy, ở công trình nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra khái niệm về chất lượng nguồn 

nhân lực với những đặc trưng cơ bản tương tự như Đoàn Văn Khái; những yếu tố 

cấu thành chất lượng nguồn nhân lực được nêu chi tiết hơn qua  một số tiêu chí cụ 

thể, tuy nhiên,  các nhân tố  ảnh hưởng tới chất lượng NNL chưa  được đề cập, 

đây cũng là điểm hạn chế của công trình. 

1.1.1.2. Các nghiên cứu về nội dung, hoạt động nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ 

(1) Jang Ho Kim (2005), Sách Khung mẫu mới về phát triển nguồn nhân 

lực[26]: các sáng kiến của chính phủ để phát triển kinh tế để hội  nhập xã hội tại 

Hàn Quốc, Nxb KRIVET Seoul, 135949, Hàn Quốc. Cuốn sách đã đề cập đến các 

thách thức kinh tế xã hội trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Hàn 

Quốc; khẳng định vai trò to lớn của nguồn nhân lực chất lượng cao; khả năng cạnh 

tranh nguồn nhân lực của đất nước; đưa ra định hướng phát triển; đặc biệt đã đưa 

ra và phân tích các vấn đề giáo dục và đào tạo nghề, kết hợp đào tạo với nghiên 

cứu và phát triển, những vấn đề về xây dựng xã hội học tập ở Hàn Quốc. 
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 (2) Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (Đồng chủ biên-2003), 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 [46]. 

Trong cuốn sách này, theo các tác giả, mỗi chế độ xã hội muốn đứng vững và phát 

triển đều phải được xây dựng nên bởi những con người có lòng trung thành với 

chế độ, có những phẩm chất và năng lực nhất định. Ngày nay, đó chính là những 

cán bộ và công chức, những người phục vụ chế độ chính trị đáp ứng yêu cầu một 

Nhà nước của dân, do dân và vì dân; những người đại diện cho Nhà nước xây 

dựng và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cuốn sách 

nêu bật lên được cán bộ, công chức là nhân tố có tính quyết định đối với sự phát 

triển của mỗi quốc gia. 

 Việt Nam giờ đây đang trong thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước, những thay đổi về kinh tế - xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề 

về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm huy động mọi tiềm năng để đưa đất 

nước trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có nền kinh tế phát 

triển, đời sống của nhân dân được nâng cao. Các tác giả khẳng định điều chỉ dẫn 

của Hồ Chí Minh rằng, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con 

người xã hội chủ nghĩa, cán bộ, công chức là người gánh vác trọng trách nặng nề 

của đất nước. Vì vậy, họ phải thực sự là những con người xã hội chủ nghĩa. 

Các tác giả của cuốn sách cũng nêu bật lên rằng, ngay từ khi Đảng Cộng 

sản Việt Nam ra đời, vấn đề cán bộ đã được Đảng quan tâm hàng đầu và ngày 

càng được quan tâm hơn. Mấy năm gần đây, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban 

hành nhiều chủ trương, chính sách về vấn đề cán bộ, công chức nhằm củng cố đổi 

mới, phát triển và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, muốn đưa 

ra được những chủ trương, chính sách đúng đắn và thực hiện một cách có hiệu quả 

về công tác cán bộ, thì cùng với việc tăng cường công tác tổng kết thực tiễn nắm 

vững lý luận, cần phải đi sâu vào bản chất của vấn đề, thấy được những nét đặc 

thù và vai trò của cán bộ lãnh đạo qua từng giai đoạn cách mạng đồng thời nhận rõ 

những thuận lợi cũng như khó khăn mà giai đoạn phát triển mới đang đặt ra, cũng 

như yêu cầu cấp bách về việc nâng cao chất lượng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo 

hiện nay. 
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Cuốn sách quan trọng này đã góp phần lý giải, hệ thống hoá các căn cứ khoa 

học của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo các cấp, từ đó đưa ra những kiến nghị về phương hướng, giải pháp nhằm củng 

cố, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo cả về chất lượng, số lượng và cơ cấu cho phù 

hợp với yêu cầu hiện nay ở Việt Nam. 

 (3) Okuhina Yasuhiro (1994), Sách Chính trị và kinh tế Nhật Bản, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội [60], đã nêu rõ những vấn đề cơ bản về nhân tài; chính 

sách trong công tác cán bộ, phát triển nhân tài; phân tích những kinh nghiệm trong 

việc đánh giá và luân chuyển cán bộ, phát huy người tài của Nhật Bản trên cơ sở 

đặc điểm xã hội Nhật Bản; nhấn mạnh việc cố gắng bảo tồn và phát huy yếu tố 

truyền thống dân tộc; thực hiện chế độ đào tạo, quản lý cán bộ, công chức trong các 

cơ quan công quyền, chú trọng xây dựng các phẩm chất, đặc biệt là phẩm chất trung 

thành của cán bộ; bảo đảm chế độ chính sách và tiền lương cho cán bộ yên tâm 

cống hiến. 

(4) Xinh Khăm-Phôm Ma Xay (2003), Luận án Tiến sĩ Xây dựng Đảng 

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý kinh tế của Đảng và Nhà 

nước Lào hiện nay, Học viện Chính trị quốc gia, Hà Nội [59], đã trình bày quan 

niệm, đặc điểm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý kinh tế; phân tích những vấn 

đề cơ bản về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, nhân tài; đưa ra 

những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh 

đạo, quản lý kinh tế Lào trong tình hình mới. 

(5) Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu con người và nguồn lực đi vào 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [14]. Công trình 

phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện chiến lược con người với tư tưởng 

coi nhân tố con người, phát triển con người, nguồn lực con người có ý nghĩa  

quyết định đối với việc sáng tạo vật chất và tinh thần; trình bày mối quan hệ giữa 

giáo dục và đào tạo, sử dụng và tạo việc làm với phát triển nguồn nhân lực đất 

nước; từ đó xác định trách nhiệm quản lý của giáo dục - đào tạo đối với việc phát 

triển nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
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 (6) Nguyễn Trọng Bảo (chủ biên-1998), Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo và đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước, Nxb Giáo dục, Hà Nội [7]. Đây là một trong những cuốn sách bước đầu 

đề cập đến xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trong đó có gắn với yêu cầu của 

công tác đào tạo cán bộ đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ đổi mới, thực hiện công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ở Việt Nam. 

 (7) Nguyễn Hữu Tri (chủ biên - 2006), Kiện toàn và đổi mới tổ chức bộ 

máy của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 

[45]. Các tác giả cuốn sách cho rằng, tổ chức có vai trò to lớn đối với hoạt động 

của con người và xã hội, bởi vì nó tạo ra sự thống nhất và nhân sức mạnh của tập 

thể và mỗi người lên gấp bội. Trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, theo cách 

nói của Lênin, giai cấp vô sản không có vũ khí nào tốt hơn là "sự tổ chức". Đảng 

Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu 

trung thành lợi ích của giai cấp, nhân dân lao động và cả dân tộc. Mục đích của 

Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ giàu mạnh, xã hội công bằng, 

văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt 

Nam. Để thực hiện được mục đích cao cả ấy. Đảng phải có sự thống nhất ý chí, 

thống nhất hành động, thống nhất kỷ luật và đặc biệt, phải được tổ chức một cách 

thống nhất và chặt chẽ, cán bộ trong tổ chức đó phải được đào tạo để đáp ứng với 

yêu cầu nhiệm vụ. 

Từ khi Đảng Cộng sản Việt  Nam ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt  

Nam luôn lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, nguyên 

tắc quan trọng này chỉ đạo mọi hoạt động tổ chức, sinh hoạt và phong cách làm 

việc của Đảng. Trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, Đảng luôn quan tâm đến 

công tác tổ chức, bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị, quan tâm đến công 

tác đào tạo cán bộ của bộ máy, coi đó là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sự 

nghiệp cách mạng của Đảng. Nhờ vậy cách mạng Việt Nam đã vượt qua  muôn 

vàn khó khăn giành được nhiều thắng lợi. 

Tuy nhiên, các tác giả cho rằng, hệ thống tổ chức bộ máy Đảng Cộng sản 

Việt Nam vẫn còn những khuyết điểm, yếu kém như năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của Đảng còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; dân 
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chủ trong Đảng và xã hội còn bị vi phạm; kỷ cương, kỷ luật ở nhiều cấp, nhiều 

lĩnh vực không nghiêm, nhất là ở cơ sở; việc xây dựng kiện toàn hệ thống tổ chức 

chưa đạt yêu cầu tinh gọn, hiệu quả, bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, quan hệ 

trách nhiệm không rõ, hiệu lực, hiệu quả thấp, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng 

trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, vấn đề kiện toàn tổ chức 

bộ máy, cán bộ lãnh đạo của Đảng vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu. 

Đây là cuốn sách được nghiên cứu tương đối có hệ thống những vấn đề cơ 

bản có liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng, đặc biệt đi sâu nghiên 

cứu phân tích thực trạng hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng từ năm 1986, khi thực 

hiện đường lối đổi mới, đến nay. Từ đó, cuốn sách nêu lên những kiến nghị cụ thể 

với mong muốn được góp một tiếng nói vào vấn đề quan trọng đang được toàn 

Đảng, toàn dân quan tâm - vấn đề kiện toàn, đổi mới tổ chức trong đó có đào tạo 

đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng. 

(8) Cao Khoa Bảng (2008), Tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt 

của hệ thống chính trị cấp tỉnh, thành phố (kinh nghiệm của Hà Nội),  Nxb Chính 

trị quốc gia, Hà Nội [4]. Đây là tài liệu có giá trị về công tác tổ chức và đào tạo cán 

bộ cấp tỉnh, thành ở Việt Nam hiện nay. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, phẩm 

chất đạo đức để đáp ứng với yêu cầu lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ trong hệ 

thống chính trị hiện nay đang là yêu cầu bức thiết. Cuốn sách đã đề cập đến vai trò 

của công tác đào tạo cán bộ, xây dựng cho được đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ tài, 

đức để đảm đương nhiệm vụ.  

(9) Trần Đình Hoan (chủ biên - 2009), Đánh giá quy hoạch, luân chuyển 

cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,  Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội [15]. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học 

"Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá, quy hoạch luân chuyển cán bộ 

lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Cuốn 

sách khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh 

sáng lập và rèn luyện, gần 80 năm qua, cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều 

thắng lợi vẻ vang. Từ một nước nô lệ, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc 

lập, là ngọn cờ tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc. Trong hơn 20 năm 
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qua, công cuộc đổi mới đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, tạo điều kiện 

và cơ sở vững chắc cho quá trình phát triển đất nước trong những năm tiếp theo. 

Có được những thắng lợi đó là nhờ đường lối chính trị đúng đắn, là do Hồ Chí 

Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã dày công xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng 

những yêu cầu và nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Quan điểm của Hồ Chí 

Minh cho rằng, cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hoặc thất 

bại, đều do cán bộ tốt hay kém. Quan điểm này luôn được Đảng Cộng sản Việt 

Nam quán triệt và thực hiện. 

Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ở Việt 

Nam hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngày càng vươn lên, năng động, sáng tạo, 

góp phần xứng đáng vào thành tựu to lớn của đất nước. Song các tác giả cho rằng 

sự tác động của kinh tế thị trường đã bộc lộ những yếu kém, khuyết điểm của đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo. Một bộ phận  không nhỏ cán bộ bị thoái hoá về chính trị và 

phẩm chất, tham ô, lãng phí, quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, cơ hội và thực dụng, 

không ít cán bộ bị giảm sút uy tín, không còn là công bộc của dân, thậm chí trù 

dập, ức hiếp nhân dân. Nhìn chung, xét về chất lượng, số lượng và cơ cấu đội ngũ 

cán bộ hiện nay có một số mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Đây là một đề tài còn khá mới mẻ, đề cập đến công tác cán bộ là một 

nhiệm vụ rất quan trọng. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho người làm công tác 

cán bộ hiện nay.  

(10) Đỗ Minh Cương (2009), Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội [12]. Nội dung của cuốn sách đã đề cập đến những vấn 

đề: Sự cần thiết của công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong công tác 

cán bộ nói chung; các yêu cầu và quan điểm đối với công tác quy hoạch. Quy 

hoạch cán bộ có vai trò quan trọng trong công tác cán bộ, xây dựng Đảng vững 

mạnh; quy hoạch cán bộ là để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng các 

yêu cầu của công tác tổ chức cán bộ nói chung. Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho 

luận án này nghiên cứu, bởi việc thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ cần phải gắn 

với công tác quy hoạch cán bộ. 
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(11). Về tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Nguyễn 

Kim Diện [10] đưa ra bộ 4 tiêu chí:  (i)  Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực, trình độ 

công chức hành chính nhà nước; (ii) Nhóm tiêu chí đánh giá về khả năng nhận 

thức và mức độ sẵn sàng đáp ứng sự thay đổi công việc của công chức hành chính 

nhà nước; (iii) Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ đảm  nhận công việc của đội ngũ 

công chức hành chính nhà nước; (iv)  Nhóm các tiêu  chí  khác phản ánh chất 

lượng của đội ngũ công chức hành chính nhà nước. Về các nhân tố ảnh hưởng đến 

chất lượng đội ngũ công chức, tác giả cũng đưa ra 2 nhóm nhân tố là: (i) Nhóm 

nhân tố khách quan, gồm: Hoàn cảnh và lịch sử ra đời của công chức; tình hình 

kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; trình độ văn hóa, sức khỏe chung của dân 

cư, sự phát triển của nền giáo dục, sự phát triển của sự nghiệp y tế; chất lượng thị 

trường cung ứng  lao  động; sự phát triển của công nghệ thông tin; sự nghiệp công 

nghiệp hóa đất nước… (ii) Nhóm nhân tố chủ quan gồm: bầu cử công chức; đào 

tạo, bồi dưỡng công chức; sử dụng đội ngũ công chức; phân tích công việc trong 

cơ quan hành chính nhà nước; đánh giá thực hiện công việc của cơ quan hành 

chính; tạo động lực cho đội ngũ công chức hành chính nhà nước. Như vậy,   ngoài 

những nội dung cơ bản về công chức, tác giả đã nghiên cứu một số nhân tố thuộc 

tổ chức có ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ công chức, tuy nhiên, một số nhân tố 

ảnh hưởng như mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy; cơ cấu đội ngũ công chức (theo ngạch, trình độ, theo nhóm tuổi, 

giới tính, số năm công tác) chưa được đề cập… Về phương pháp nghiên cứu, luận 

án chưa sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính hay định lượng để kiểm định 

các giả thuyết nghiên cứu, chưa đưa ra thông số đánh giá chung về chất lượng đội 

ngũ công chức tỉnh Hải Dương. 

 (12) “Tài liệu đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐCS”, tập 1 + 2, Nxb. Lao 

động, Hà Nội của nhóm tác giả Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Thuật, Lê Thanh 

Hà (2013) [43]. Nhóm tác giả đã cung cấp những kiến thức cần thiết cho hoạt 

động của cán bộ CĐCS. Giới thiệu sơ lược về công đoàn Việt Nam, công tác tổ 

chức, nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS và của tổ công đoàn, 

công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tuyên truyền, 

giáo dục công nhân, viên chức, lao động. Bên cạnh đó, tập thể tác giả đã có giới 
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thiệu những nội dung hoạt động gắn với trách nhiệm của cán bộ CĐCS: hợp đồng 

lao động, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp 

lao động, đình công, tiền lương, xây dựng quan hệ lao động, thúc đẩy đối thoại xã 

hội tại đơn vị, doanh nghiệp... 

(13) “Tài liệu đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở trường ngoài công 

lập”, Nxb. Lao động, Hà Nội của nhóm tác giả PGS.TS Trần Công Phong, TS. Phạm 

Văn Thanh, Ths. Nguyễn Thị Bích Hợp và nhóm tác giả (2015) [6].Cuốn tài liệu đã 

cung cấp những kiến thức cơ bản về công đoàn, nội dung, phương pháp, nghiệp vụ và 

hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở ngoài công lập trên các lĩnh vực công tác như: 

công tác tuyên giáo, công tác nữ, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn 

cơ sở vững mạnh, ký kết hợp đồng lao động, kinh nghiệm công tác công 

đoàn...nhưng tài liệu không đưa ra cách nâng cao chất lượng bồi dưỡng với những 

đơn vị đặc thù là các CBCĐ các trường ngoài công lập mà đây chỉ là cách đào tạo, 

bồi dưỡng chung cho tất cả các CBCĐ. 

1.1.1.3. Các nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ 

(1) Phạm Thành Nghị (Chủ biên - 2007), Sách Nâng cao hiệu quả quản lý 

nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb Khoa 

học xã hội, Hà Nội [28]. Cuốn sách đã đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về 

nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực; phân tích hiệu quả quản lý nguồn nhân 

lực và những yếu tố tác động đến quản lý nguồn nhân lực nước ta trong quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 (2) Lương Việt Hải (Chủ nhiệm - 2003), Đề tài Ảnh hưởng của tiến bộ 

khoa học, kỹ thuật và công nghệ đến việc nghiên cứu và phát triển con người và 

nguồn nhân lực những năm đầu thế kỷ XXI thuộc Đề tài khoa học cấp nhà nước 

KX-05 Nghiên cứu văn hoá, con người, nguồn nhân lực đầu thế kỷ XXI”11-2003 

[13]. Đề tài nghiên cứu tổng hợp và toàn diện trên các vấn đề cơ bản về con 

người, về nguồn nhân lực; phân tích, làm rõ khái niệm, những yếu tố tác động, 

ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực; những vấn đề cơ bản về giáo dục và 

đào tạo, quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa; khuyến nghị một số vấn đề cơ bản để phát triển văn hóa, 

xây dựng con người, phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trong những 

thập kỷ tiếp theo. 

1.1.1.4. Các nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

(1) Nguyễn Viết Vượng (2005), Sách LýIuận Mac-Lê nin về Công đoàn và 

vận dụng vào hoạt động công đoàn Việt Nam trong kinh tế thị trường, Nxb Lao 

động, Hà Nội [58]. Nội dung cuốn sách trình bày hệ thống quan điểm Mác - Lê 

nin về Công đoàn, góp phần nâng cao nhận thức khoa học của CBCĐ đối với vị 

trí, vai trò của tổ chức mình trong hệ thống chính trị - Xã hội Chủ nghĩa, biết vận 

dụng sáng tạo những nguyên lý, lý luận vào thực tiễn công tác, nâng cao hiệu quả 

hoạt động công đoàn trong điều kiện Đảng và Nhà nước ta chủ trương nhất quán, 

lâu dài nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

(2) Nguyễn Viết Vượng (chủ biên - 2003), Sách Giai cấp công nhân và tổ 

chức công đoàn Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ 

nghĩa, Nxb Lao động, Hà Nội [57]. Căn cứ vào những thành tựu kinh tế, văn hóa, 

xã hội của hơn 15 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, các tác giả đã phân 

tích những vấn đề về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong 

nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Qua đó, nêu lên những dự 

báo, phương hướng và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân tổ chức Công đoàn 

Việt Nam ngày càng vững mạnh.  

(3) Dương Văn Sao (chủ nhiệm - 2006). Sách “Nâng cao năng lực cán bộ 

công đoàn trong giai đoạn mới”, Nxb lao động, Hà Nội [53], Đây là đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn của Viện Công nhân và Công đoàn năm 2005. 

Trong đó, vấn đề nâng cao năng lực đội ngũ CBCĐ được nêu trong đề tài cũng 

chính là các giải pháp để nâng cao năng lực đội ngũ CBCĐ. 

(4) Đinh Thị Mai (chủ nhiệm) Đề tài cấp Bộ: “Công tác đào tạo, sử dụng cán 

bộ công đoàn sau đào tạo - Thực trạng và giải pháp” [30], Đề tài đã phân tích những 

cơ sở lý luận về đào tạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo 

của Công đoàn Việt Nam và đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác này. 
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(5) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn: “Giải pháp nâng cao 

CLĐNCBCĐ trong hội nhập kinh tế quốc tế”(2013) do TS. Nguyễn Đức 

Tĩnh[39], trường Đại học Công đoàn chủ nhiệm.Đề tài đã phân tích những cơ sở 

lý luận về đội ngũ CBCĐ, CLĐNCBCĐ và bản chất của hội nhập quốc tế, thực 

trạng CLĐNCBCĐ hiện nay.Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn, nhóm nghiên 

cứu đã đề xuất 7 nhóm giải pháp nhằm nâng cao CLĐNCBCĐ nâng trong hội 

nhập quốc tế. Đây là một đề tài có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện mới, từ đó 

tạo cơ sở lý luận để Tổng Liên đoàn xây dựng chế độ chính sách đối với đội ngũ 

CBCĐ, đáp ứng nhu cầu hiện nay. 

Ngoài các đề tài trên, tác giả còn nghiên cứu, tham khảo các bài viết, các 

công trình khoa học là các sách, các giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu chuyên 

khảo... để hiểu biết thêm về vấn đề nghiên cứu và còn nhiều thắc mắc. Đặc biệt, 

các báo cáo của CĐGD Việt Nam đã cung cấp rất nhiều thông tin cho luận án 

trong quá trình thực hiện.  

1.1.2. Đánh giá tổng quan các công trình đã nghiên cứu và hướng nghiên 

cứu tiếp theo của luận án 

1.1.2.1. Những vấn đề đã được giải quyết 

Qua tổng thuật tài liệu trong và ngoài nước về nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực nóichung, về đội ngũ cán bộ, CBCĐ nói riêng, tác giả nhận thấy: 

- Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án khẳng định nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến 

lược phát triển của các quốc gia, là động lực phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định 

vai trò to lớn của sự cần thiết phải đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Nhiều công trình khẳng định, mỗi giai đoạn khác nhau thì yêu cầu về nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực có sự khác nhau; mỗi loại nhân lực có yêu cầu cụ thể 

riêng về tiêu chí chất lượng, phẩm chất, năng lực, phù hợp với đặc điểm, tính chất, 

chức năng, nhiệm vụ của từng loại nguồn nhân lực. Nhiều công trình khẳng định 

tính tất yếu của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ cách 

mạng trong thời kỳ mới, chỉ rõ yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
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đất nước và hội nhập quốc tế đòi hỏi bức thiết phải nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực đủ sức, đủ tầm thực hiện thắng lợi sự nghiệp ấy. 

- Một loạt vấn đề lý luận, thực tiễn về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

yêu cầu, định hướng và giải pháp, kiến nghị đổi mới nội dung, chương trình, hệ 

thống quản lý giáo dục - đào tạo để phát triển đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới được các công trình nghiên cứu đề cập 

và luận giải khá rõ theo đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của từng công trình. 

1.1.2.2. Xác định khoảng trống nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo 

của luận án 

Các công trình nghiên cứu có đưa ra một số tiêu chí làm thước đo chất lượng 

đội ngũ cán bộ: sự nhận thức, kỹ năng làm việc, ứng dụng công nghệ, thái độ, sự tin 

tưởng, sự nhạy cảm, đặc tính cá nhân….Tuy nhiên điều kiện và môi trường áp dụng 

giữa các ngành, các cơ quan, đơn vị không giống nhau, do đó, các tiêu chí này không 

phù hợp để vận dụng trong việc nâng cao CLĐNCBCĐ ở Việt Nam. 

- Xét trên bình diện tổng thể, các đề tài có nghiên cứu về chất lượng đội 

ngũ cán bộ trong nước có đề cập đến trình độ, phẩm chất, đạo đức, kỹ năng, sức 

khỏe, thái độ... nhưng chưa có một mô hình cụ thể xác định các tiêu chí làm thước 

đo đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực một quốc gia nói chung, hay của một 

ngành, của tổ chức công đoàn nói riêng. 

- Xét trên phương diện chuyên sâu, chưa có bất kỳ một công trình nào 

nghiên cứu và xây dựng bộ tiêu chí về CLĐNCBCĐ trong hệ thống công đoàn và 

tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam.  

Tóm lại, những công trình nghiên cứu về chất lượng đội ngũ cán bộ đã đưa 

ra được bộ tiêu chí đánh giá và xác định các nhóm nhân tố ảnh hưởng chất lượng 

đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, các công trình vẫn còn để ngỏ một số nội dung nghiên 

cứu như: 

i) Chưa đưa ra các các tiêu chí cấu thành CLĐNCBCĐ; 
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ii) Chưa xây dựng thang đo, biến số đo lường chất lượng đội ngũ cán bộ và 

các tiêu chí cấu thành; chưa xác định mức độ đóng góp của mỗi tiêu chí tới chất 

lượng đội ngũ cán bộ. 

iii) Việc phân loại các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ 

cán bộ chưa thống nhất do các tác giả còn có nhiều cách tiếp cận khác nhau.  

iv) Mô hình, thang đo, biến số để nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng 

của các nhân tố tới chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Những nội dung trên đây là những khoảng trống nghiên cứu để những nhà 

khoa học tiếp tục làm rõ trong thời gian tới. Trong khuôn khổ luận án của mình, 

tác giả sẽ tập trung nghiên cứu: 

(i). Xây dựng bộ tiêu chí cấu thành CLĐNCBCĐ bao gồm:  

Tiêu chí 1: Tiêu chí về thể lực đội ngũ CBCĐ; 

Tiêu chí 2: Tiêu chí về trí lực đội ngũ CBCĐ; 

Tiêu chí 3: Tiêu chí về tâm lực đội ngũ CBCĐ; 

Tiêu chí 4: Tiêu chí về cơ cấu đội ngũ CBCĐ. 

(ii). Sử dụng phương pháp định lượng để lượng hóa chất lượng đội ngũ cán bộ 

CĐCS của CĐGD Việt Nam và các tiêu chí cấu thành. Sử dụng phương pháp tính 

bình quân theo gia trọng để xác định tầm quan trọng của các tiêu chí cấu thành trong 

CLĐNCBCĐ các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam. 

(iii). Từ kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số giải pháp nâng cao 

CLĐNCBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam. 

1.2. Phương pháp nghiên cứu 

1.2.1. Quy trình nghiên cứu 

 Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Tổng quan tài liệu; phân 

tích, tổng hợp; phỏng vấn sâu; điều tra xã hội học (khảo sát bằng phiếu hỏi); 

phương pháp thốngkê; phương pháp phân tích tương quan và phương pháp phân 

tích hồi qui. 

 Nguồn dữ liệu thứ cấp: Luận án sử dụng một số báo cáo của CĐGD Việt Nam. 
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 Nguồn dữ liệu sơ cấp: Luận án sử dụng Phiếu khảo sát CLĐNCBCĐ để 

thu thập thông tin từ 557 CBCĐ để phân tích dữ liệu khảo sát. 

Sơ đồ 1.2. Quy trình nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về CLĐNCBCĐ. 

Bước 2. Thực hiện nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu một số trưởng, phó 

Ban Tổ chức Công đoàn ngành Trung ương và Liên đoàn Lao động tỉnh và một số 

chuyên gia về quản trị nhân lực). 

Bước 3. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá CLĐNCBCĐ và xác định các nhân tố 

ảnh hưởng tới CLĐNCBCĐ. 

Bước 4. Xây dựng mô hình nghiên cứu về CLĐNCBCĐ. 

Bước 5. Thiết kế phiếu khảo sát: các mục hỏi trong phiếu khảo sát được 

xây dựng tương ứng với các biến quan sát đo lường các tiêu chí và nhân tố ảnh 

hưởng tới CLĐNCBCĐ. 

Nội dung phiếu khảo sát được lấy ý kiến với đối tượng là các cán bộ CĐCS 

trực thuộc CĐGD Việt Nam, đảm bảo các mục hỏi dễ hiểu, dễ trả lời, có mối liên 

quan chặt chẽ trong cùng một thang đo, tiêu chí hoặc khía cạnh nghiên cứu, đảm 

bảo đủ thông tin, dữ liệu cho nghiên cứu mô hình đềxuất. 

Bước 6. Khảo sát thử để hiệu chỉnh các mục hỏi phù hợp. Thực hiện kiểm 

định hệ số Cronbach’s alpha đối với từng tiêu chí và nhân tố ảnh hưởng để đảm 

 

2. Nghiên cứu định 

tính. 

 

1. Nghiên cứu tổng 

quan. 

 

6. Khảo sát thử. 9. Nhận xét và đề xuất 

các giải pháp. 

 
8. Phân tích dữ liệu. 

5. Thiết kế phiếu 

khảo sát. 

 

7. Khảo sát chính 

thức. 

4. Xây dựng mô hình 

nghiên cứu. 

3. Xây dựng bộ tiêu 

chí; xác định nhân tố 

tác động. 
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bảo độ tin cậy, sự tương quan giữa các mục hỏi và loại bỏ các biến quan sát không 

đạt yêucầu. 

Bước 7. Khảo sát chính thức. 

Bước 8. Phân tích dữ liệu định lượng: 

- Thực hiện kiểm định Cronback’s alpha. 

- Thực hiện phân tích nhân tố; Kiểm định độ phù hợp của mô hình trong 

phân tích ANOVA. 

- Tính toán giá trị điểm trung bình về CLĐNCBCĐ (chỉ tiêu tổng hợp), giá trị 

điểm trung bình (chỉ tiêu chi tiết) về các tiêu chí cấu thành và các nhân tố ảnh hưởng 

đến CLĐNCBCĐ. 

- Thực hiện phân tích hồi quy đối với mô hình nghiên cứu. 

- Kiểm định các giả thuyết. 

Bước 9. Nhận xét và đề xuất các giải pháp. 

1.2.2. Nghiên cứu định tính 

 Để phát triển, làm rõ thêm nội hàm CLĐNCBCĐ, tiêu chí đánh giá và 

các nhân tố ảnh hưởng, luận án thực hiện một nghiên cứu định tính qua hình thức 

phỏng vấn một số cán bộ, lãnh đạo trực tiếp quản lý, điều hành, làm công tác tổ 

chức cán bộ trong tổ chức công đoàn và một số chuyên gia trong lĩnh vực quản trị 

nhân sự (Phụ lục số 1) với một số câu hỏi được thiết kế sẵn (Phụ lục số 2). 

 Mục tiêu của nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu nội dung cốt lõi của 

CLĐNCBCĐ mà các nhà quản lý, nhà nghiên cứu về quản trị nhân lực quan tâm; 

quan điểm của họ về bộ tiêu chí cấu thành CLĐNCBCĐ và các nhân tố ảnh 

hưởng, qua đó, xác định bộ tiêu chí đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng tới 

CLĐNCBCĐ. 

 Các cuộc phỏng vấn được thực hiện qua thư điện tử (Email) vào tháng 1 

năm 2019. Những người tham gia phỏng vấn đa số có trình độ từ thạc sĩ trở lên, 

đang là Trưởng, Phó Ban tổ chức trong các công đoàn ngành Trung ương và tại 

các Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chuyên sâu  
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về công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống công đoàn, vì vậy, họ luôn quan tâm tới 

CLĐNCBCĐ, họ sẵn sàng, nhiệt tình chia sẻ quan điểm của mình góp phần làm 

sáng tỏ thêm lý luận về CLĐNCBCĐ. 

 Nội dung phỏng vấn được lưu giữ trong máy tính. Các quan điểm cá 

nhân được phân tích, tổng hợp để rút ra những điểm chung, kết hợp với nghiên 

cứu tổng quan để xây dựng tiêu chí đánh giá CLĐNCBCĐ, làm cơ sở đề xuất mô 

hình nghiên cứu. 

 Tất cả các nghiên cứu định tính được sử dụng làm nền tảng cho việc 

thiết kế phiếu câu hỏi sơ bộ trong nghiên cứu định lượng sơ bộ và làm nền 

tảngcho nghiên cứu định lượng chính thức. 

   1.2.3. Nghiên cứu định lượng 

 1.2.3.1. Thiết kế phiếu khảo sát, thang đo, biếnsố 

 Từ mô hình đề xuất và kết quả nghiên cứu tổng quan, tác giả thiết kế phiếu 

khảo sát với các thang đo, biến số đo lường các tiêu chí cấu thành, các nhân tố ảnh 

hưởng CLĐNCBCĐ nhằm thu thập thông tin bằng phương pháp điều tra xã hội học, 

tổng hợp, phân tích, đưa ra chỉ số đánh giá chung (chỉ tiêu tổng hợp) và chỉ số đánh 

giá chi tiết theo từng tiêu chí, từng nhân tố ảnh hưởng CLĐNCBCĐ. 

 Thang đo và các biến quan sát (mục hỏi) trong phiếu khảo sát được xây 

dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu tổng quan tài liệu; nghiên cứu định tính; tham 

khảo một số tiêu chuẩn trong Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương, Quy định về Khung tiêu chuẩn chức danh,định hướng 

khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.  

 Các biến số sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để đo lường cảm nhận 

của CBCĐ về CLĐNCBCĐ tại đơn vị công tác theo nguyên tắc mỗi mục hỏi được 

lựa chọn phương án trả lời duy nhất từ một trong các mức sau: 1- dưới trung bình; 

2 - trung  bình; 3 - khá, 4 - tốt; 5 - rất tốt.  

1.2.3.2. Nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Công tác điều tra thử được tiến hành đối với một số CBCĐ để đánh giá sự 

hợp lý của bộ tiêu chí và các nhân tố ảnh hưởng, hệ số Cronback’s alpha của các 
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nhóm tiêu chí, các nhân tố ảnh hưởng đều đạt 0.9 trở lên và được sử dụng để tiến 

hành nghiên cứu định lượng về CLĐNCBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD 

Việt Nam.  

1.2.3.3. Nghiên cứu định lượng chính thức 

Tổng hợp thông tin đánh giá từ phiếu khảo sát, tác giả đã nhờ sự hỗ trợ của 

phần mềm phân tích dữ liệu thống kê giúp đưa ra chỉ tiêu tổng hợp và chỉ  tiêu chi 

tiết về CLĐNCBCĐ, giúp tác giả nắm được thông tin đánh giá có cơ sở khoa học 

và ý nghĩa thống kê về chất lượng đội  ngũ CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc 

CĐGD Việt Nam, đồng thời, xác định mối quan hệ tương quan giữa chất lượng 

đội ngũ CBCĐ (biến phụ thuộc) với các nhân tố ảnh hưởng (biến độc lập), làm 

sáng tỏ mô hình nghiên cứu. 

Về qui mô mẫu, tác giả sử dụng công thức của Yamane (1967 - 1986), cơ 

sở của việc chọn mẫu có thể xác định theo công thức: 

 

n = 
N 

1+N.2
 

Trong đó: n là số lượng mẫu cần xác định; N: tổng thể; 2= 5% là sai số 

cho phép. Theo đó, với tổng số CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 

là 1034 người (ở thời điểm tiến hành khảo sát), có thể xác định mẫu tối thiểu với 

độ tin cậy 95% là: 

n = 

1.034 

1+1.034 x 0,0025 

                              =>n = 279 

Như vậy, qui mô mẫu khảo sát n ≥ 279 CBCĐ là đảm bảo ý nghĩa để tiến 

hành các phân tích dữ liệu tiếp theo. 

1.2.3.5. Các bước phân tích dữ liệu định lượng 

Quy trình phân tích dữ liệu định lượng được thực hiện trên phần mềm xử lý 

dữ liệu SPSS 22.0 theo các bước: 
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i, Phân tích độ tin cậy của thang đo (kiểm định hệ số Cronback’s alpha); 

ii, Phân tích nhân tố (Factor analysis) 

iii, Tính giá trị điểm số trung bình CLĐNCBCĐ tại các CĐCS trực thuộc 

CĐGD Việt Nam theo đánh giá của CBCĐ thông qua phiếu khảo sát. 

iv, Tính giá trị điểm số trung bình từng tiêu chí cấu thành, nhân tố ảnh 

hưởng làm cơ sở đánh giá CLĐNCBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt 

Nam theo từng khía cạnh. 

v, Phân tích mô hình hồi qui đa biến giữa CLĐNCBCĐ (biến phụ thuộc) với 

các nhân tố ảnh hưởng (biến độc lập) để xác định mức độ giải thích của các nhân tố 

ảnh hưởng đến sự biến động của mô hình. 

vi, Phân tích mô hình hồi qui đa biến giữa từng tiêu chí (biến độc lập) với 

các nhân tố ảnh hưởng để xác định mức độ giải thích của các nhân tố ảnh hưởng 

tới sự biến động của từng tiêu chí cấu thành chất lượng, mức độ đóng góp của mỗi 

nhân tố   tới sự biến động của mô hình. 

vii, Kiểm định các giả thuyết đặt ra. 

1.2.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 

1.2.4.1. Dữ liệu thứ cấp 

Luận án sử dụng phương pháp thống kê, so sánh để phân tích dữ liệu từ các 

báo cáo của CĐGD Việt Nam về CLĐNCBCĐ tại các CĐCS (số lượng, cơ cấu 

giới tính, cơ cấu độ tuổi, cơ cấu trình độ). 

1.2.4.2. Dữ liệu sơ cấp 

Được tập hợp từ 557 phiếu khảo sát phản hồi hợp lệ với 43 biến quan sát và 

1 câu hỏi mở. Thông tin khảo sát được nhập dữ liệu, mã hóa, làm sạch và xử lý 

bằng phần mềm SPSS 22.0. Các phép phân tích dữ liệu được sử dụng trong quá 

trình nghiên cứu gồm:  

1.2.5. Kiểm định độ tin cậy của thangđo 

Độ tin cậy của thang đo (các biến) được kiểm định thông qua hai công cụ là 

hệ số Cronbach‟s Alpha và phân tích nhân tố.  
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1.2.5.1. Kiểm định thông qua hệ số Cronbach‟s Alpha 

Hệ số Cronbach‟s Alpha được sử dụng trước nhằm loại các biến không phù 

hợp. Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005) và nhiều nhà nghiên 

cứu thì: 

Cronbach alpha Thống nhất 

α ≥ 0.9 Rất tốt 

0,7 ≤ α < 0,9 Tốt 

0,6 ≤ α < 0,7 Được 

0,5 ≤ α < 0,6 Xấu 

α < 0,5 Không thể chấp nhận 

1.2.5.2. Phân tích nhân tố khám phá của các nhân tố  

Theo Hair et al (2006) cho rằng phân tích nhân tố là một phương pháp 

phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập hợp gồm nhiều biến quan sát thành 

một nhóm để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu hết các nội dung 

thông tin của biến ban đầu. Phân tích nhân tố khám phá EFA cần phải đáp ứng 

các điều kiện:   

+ Trọng số (Factor Loading) > 0,5. 

+ 0.5 < KMO < 1. 

+ Kiểm định Bartlett có Sig < 0.05. 

+ Phương sai trích Total Varicance Explained > 50%. 

+ Eigenvalue > 1.         

Tiểu kết chương 1 

Trong Chương 1, tác giả đã nghiên cứu các công trình khoa học trong nước và 

ngoài nước về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, những công trình nghiên cứu đó 

đã đưa ra được bộ tiêu chí đánh giá và xác định các nhóm nhân tố ảnh hưởng chất 

lượng đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, các công trình vẫn còn để ngỏ một số nội dung 

nghiên cứu như: chưa đưa ra các các tiêu chí cấu thành CLĐNCBCĐ; chưa xây dựng 

thang đo, biến số đo lường chất lượng đội ngũ cán bộ và các tiêu chí cấu thành; 

chưa xác định mức độ đóng góp của mỗi tiêu chí tới chất lượng đội ngũ cán bộ; 
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việc phân loại các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ 

chưa thống nhất do các tác giả còn có nhiều cách tiếp cận khác nhau; mô hình, 

thang đo, biến số để nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới 

chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Những nội dung trên đây là những khoảng trống nghiên cứu để những nhà 

khoa học tiếp tục làm rõ trong thời gian tới. Từ khoảng trống nghiên cứu đó, tác 

giả đã tập trung nghiên cứu: 

(i). Xây dựng bộ tiêu chí cấu thành CLĐNCBCĐ bao gồm: tiêu chí về thể lực 

đội ngũ CBCĐ; tiêu chí về trí lực đội ngũ CBCĐ; tiêu chí về tâm lực đội ngũ 

CBCĐ; tiêu chí về cơ cấu đội ngũ CBCĐ. 

(ii). Sử dụng phương pháp định lượng để lượng hóa chất lượng đội ngũ cán bộ 

CĐCS của CĐGD Việt Nam và các tiêu chí cấu thành. Sử dụng phương pháp tính 

bình quân theo gia trọng để xác định tầm quan trọng của các tiêu chí cấu thành trong 

CLĐNCBCĐ các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam. 

(iii). Từ kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số giải pháp nâng cao 

CLĐNCBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam. 

Trong Chương 1, luận án trình bày rõ các nội dung về quy trình nghiên 

cứu, các bước tiến hành nghiên cứu định tính, định lượng và phương pháp phân 

tích dữ liệu, sử dụng phần mềm SPSS 22.0 để kiểm định thang đo. 

Về phương pháp nghiên cứu, luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp 

tổng quan tài liệu; phân tích, tổng hợp; phỏng vấn chuyên gia; điều tra xã hội học; 

phân tích dữ liệu thống kê. 

Nghiên cứu định lượng chính thức sau khi đã tiến hành khảo sát thử để hiệu 

chỉnh các mục hỏi của phiếu khảo sát. Sau khi thu thập, nhập dữ liệu, làm sạch dữ 

liệu, tác giả tiến hành kiểm định thang  đo, phân  tích nhân tố khám phá và phân 

tích hồi qui với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 22.0. 
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 

 

2.1. Các khái niệm có liên quan 

2.1.1. Cán bộ 

Có nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm cán bộ, để đưa ra một khái niệm 

khoa học, chính xác về cán bộ, tác giả đã nghiên cứu một số quan điểm cơ bản sau: 

Trước đây, từ cán bộ thường được nhân dân gọi với ý nghĩa trân trọng, tự 

hào và kính phục, nhất là đối với những người chiến sĩ cách mạng, lớp người gắn 

bó với nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp cao cả - đấu tranh giành độc lập tự do cho 

dân tộc, tự do cho tổ quốc. Do vậy từ: “cán bộ” đã từng để lại dấu ấn tốt đẹp trong 

lòng dân chúng, dấu ấn đó xuất phát từ ảnh hưởng tích cực và đóng góp to lớn của 

bản thân người cán bộ với tập thể, với cộng đồng. Ở nước ta cũng có thời kỳ nhân 

dân coi cán bộ là những người thoát ly khỏi nông nghiệp, những người làm việc 

gián tiếp. 

 Theo từ điển tiếng Việt thì “Cán bộ là người làm công tác nghiệp vụ 

chuyên môn trong cơ quan Nhà nước, người làm công tác có chức vụ trong một cơ 

quan, một tổ chức” [32, tr.163]. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chính là những người “Đem chính 

sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng 

thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để 

đặt chính sách cho đúng” [16, tr.269]. 

Như vậy, theo Bác Hồ, 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 trách nhiệm truyền tải đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng để quần chúng hiểu cho 

rõ và tổ chức, vận động quần chúng thi hành. Đồng thời, cán bộ cũng là người có 

trọng trách phải gần gũi nhân dân, nắm được tâm tư nguyện vọng, những bức xúc 

của quần chúng nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước để Đảng, Nhà nước đề ra 

chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật cho đúng, phù hợp với quy luật vận 
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động, phát triển và đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần 

chúng nhân dân. 

Ngày 13/11/2008, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XII, đã thông qua Luật 

Cán bộ, Công chức,  theo đó tại Khoản 1, Điều 4  thì: “Cán bộ là công dân Việt 

Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 

trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 

ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước” [51, 

tr.2]. 

Có nhiều quan niệm về cán bộ, nhưng tựu chung lại, tác giả thấy có hai 

cách hiểu cơ bản như sau về cán bộ: 

 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 xác định và 

các lực 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 những người không có chức vụ. 

Qua khái niệm, có thể thấy một số đặc điểm nổi bật của cán bộ để phân biệt 

cán bộ với những đối tượng khác:  

Một là, chế độ bầu cử, phê chuẩn cán bộ: cán bộ phải là người được bầu cử, 

phê chuẩn, bổ nhiệm dựa trên một số tiêu chuẩn cơ bản giữ chức vụ, chức danh theo 

nhiệm kỳ đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp 

huyện (đặc trưng này phân biệt người cán bộ với người không có chức vụ, không 

có cương vị). 

Hai là, phạm vi hoạt động của cán bộ: cán bộ giữ chức vụ, chức danh hoạt 

động trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và các tổ chức chính 

trị - xã hội. Chức vụ, cương vị của người cán bộ liên quan đến việc lãnh đạo, quản 

lý, điều hành hoạt động của một tổ chức nhất định (đặc trưng này để phân biệt 

giữa cán bộ với những người cũng có chức vụ, cương vị nhưng không coi là cán 

bộ như trưởng tộc, hội đồng hương, đồng môn…) 

Ba là, thời gian công tác của cán bộ: Cán bộ công tác theo nhiệm kỳ. 

Nhiệm kỳ là thời gian giữ chức danh, chức vụ. Thời hạn đó thường được định ra 

trước trong các văn bản chính thức. 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, điều chỉnh mối 
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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.  

2.1.2. Cán bộ công đoàn 

Điều 10, Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam  khẳng định: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp 

công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện 

cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia 

kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; 

tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề 

nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Do vậy, CBCĐ là cán 

bộ đoàn thể chính trị - xã hội. CBCĐ cũng có đầy đủ ba đặc trưng của cán bộ nói 

chung, tuy nhiên CBCĐ là cán bộ quần chúng của CNVCLĐ nên lại có những đặc 

trưng riêng của cán bộ quần chúng trong CNVCLĐ:  

Thứ nhất, CBCĐ là thành viên của tổ chức công đoàn. 

Thứ hai, CBCĐ là người được lựa chọn thông qua bầu cử hoặc tuyển chọn, 

bổ nhiệm giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tổ chức công đoàn, nhằm 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. 

Thứ ba, CBCĐ là cán bộ quần chúng, tức là cán bộ trực tiếp làm công tác 

vận động quần chúng, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của 

công nhân, viên chức, lao động. Đặc trưng này phân biệt CBCĐ với cán bộ Đảng, 

Nhà nước và cán bộ quần chúng khác. 

Thứ tư, hầu hết CBCĐ đều trưởng thành từ phong trào quần chúng và được 

quần chúng tín nhiệm lựa chọn thông qua bầu cử, nên nhìn chung đội ngũ CBCĐ 

là những cán bộ nhiệt tình trong công tác công đoàn, có kinh nghiệm vận động, tổ 

chức hoạt động quần chúng và có uy tín đối với CNVCLĐ. 

Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì “CBCĐ là người đảm nhiệm các chức 

danh từ tổ phó công đoàn trở lên thông qua bầu cử tại đại hội hoặc hội nghị công 

đoàn; được cấp công đoàn có thẩm quyền chỉ định, công nhận, bổ nhiệm vào các 

chức danh CBCĐ hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn” [44, tr.9]. 

Phân loại CBCĐ: 



33 

 

 

- Trên cơ sở về chức năng, nhiệm vụ của CBCĐ, có thể phân thành hai loại: 

CBCĐ chuyên trách và CBCĐ không chuyên trách: 

+ CBCĐ chuyên trách: “là người được đảm nhiệm công việc thường xuyên 

trong tổ chức công đoàn, được đại hội, hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được 

cấp có thẩm quyền của công đoàn bổ nhiệm, chỉ định” [44, tr.9]. 

+ CBCĐ không chuyên trách: “là người làm việc kiêm nhiệm, do đoàn viên 

tín nhiệm bầu vào các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên và được cấp có thẩm 

quyền của công đoàn công nhận hoặc chỉ định” [44, tr.10].  

- Căn cứ vào tính chất công việc, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, có thể 

phân chia thành 2 loại như sau: 

+ Cán bộ bầu cử: Là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp 

hành, Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra Nhân dân, tổ trưởng, tổ phó công đoàn…do Đại 

hội, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra. CBCĐ có thể là chuyên trách công đoàn, 

có thể là không chuyên trách công đoàn. 

+ Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ: Là những cán bộ được bầu cử, bổ nhiệm 

hoặc phân công làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan công đoàn 

các cấp, trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan công đoàn các cấp. 

Phân loại CBCĐ như vậy để thấy rõ cơ cấu đội ngũ CBCĐ là rất đa dạng, 

mỗi loại CBCĐ 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, để hoạt động công đoàn có hiệu quả, thì tổ chức công đoàn 

phải coi trọng nâng cao chất lượng CBCĐ ở các cấp. 

2.1.3. Đội ngũ cán bộ công đoàn 

 Đội ngũ là khái niệm được sử dụng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức 

như đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, đội ngũ cán bộ quản lý...Theo từ điển 

Tiếng Việt thì đội ngũ được hiểu là một tập hợp số lượng người nhất định có cùng 

chức năng, nhiệm vụ, nghề nghiệp [32, tr.169]. 

Chủ tịnh Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc” [16, 

tr.269]. “Mọi việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” [16, 

tr.273]. Vì đội ngũ cán bộ là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với quần chúng. Nếu 

đội ngũ này yếu thì dù có đường lối, chính sách đúng cũng không thể hiện thực 

hoá. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái sợi dây chuyền của bộ 
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máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ 

máy cũng tê liệt. Cán bộ là những 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” [16, tr.54]. 

 Với những luận điểm đó, có thể thấy rằng đội ngũ cán bộ luôn đóng vai trò 

vô cùng quan trọng trong việc vận hành bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn 

thể. Đội ngũ cán bộ càng đông đảo, có chất lượng, thì bộ máy càng vững mạnh, 

càng có sức lan tỏa trong quần chúng. 

Đội ngũ CBCĐ là tập hợp những CBCĐ được quy định trong Điều lệ Công 

đoàn Việt Nam gồm những người được đại hội công đoàn, hội nghị công đoàn các 

cấp bầu vào chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên để đảm nhiệm công việc 

thường xuyên trong tổ chức công đoàn. Về mặt cơ cấu và số lượng đội ngũ CBCĐ 

thể hiện ở mức độ tương quan giữa tỷ lệ CBCĐ và số CĐCS; số lượng đoàn viên 

công đoàn, số lượng công nhân, viên chức, lao động; tỷ lệ về giới, độ tuổi… 

2.1.4. Chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

Để hiểu về CLĐNCBCĐ, trước tiên chúng ta tìm hiểu về khái niệm chất lượng. 

Có nhiều định nghĩa và cách lý giải khác nhau về chất lượng. Chất lượng là 

khái niệm trừu tượng, phức tạp và là khái niệm đa chiều, tựu chung lại là khái niệm 

phản ánh bản chất của sự vật và dùng để so sánh sự vật này với sự vật khác và nó là 

đặc tính phức hợp của nhiều đặc tính đơn lẻ khác nhau quyết định mức độ đáp ứng 

của mục tiêu và mục tiêu đó phải phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. 

Trong mỗi lĩnh vực khác nhau, với tôn chỉ mục đích khác nhau lại có những 

quan điểm về chất lượng khác nhau. Theo Tổ chức kiểm tra chất lượng Châu Âu: 

“Chất lượng là mức độ phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng”. Theo tiêu chuẩn 

Pháp: “Chất lượng là tiềm năng của một sản phẩm hay dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu 

người sử dụng”. 

Theo C.Mác - Ph.Ăngghen: Chất lượng là tổng thể những tính chất, thuộc 

tính cơ bản của sự vật hiện tượng... làm cho sự vật hiện tượng này phân biệt với sự 

vật, hiện tượng khác. 

Theo Từ điển tiếng Việt thì “Chất lượng là cái làm nên phẩm chất, giá trị 

của sự vật hoặc là cái tạo nên bản chất sự vật, làm cho sự vật này khác sự vật kia” 

[32, tr. 144]. 
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Từ những khái niệm đã có, có thể hiểu rằng CLĐNCBCĐ là chất lượng của 

từng CBCĐvà được thể hiện qua phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ 

năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi CBCC được kết cấu như một tổng 

thể toàn diện và đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu, đáp ứng được yêu 

cầu hoạt động theo chức năng của tổ chức công đoàn. 

Chất lượng cán bộ được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: Thể lực, tâm lực, 

trí lực và cơ cấu đội ngũ CBCĐ. 

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

Nâng cao CLĐNCBCĐ bao gồm những giải pháp, những việc làm cụ thể 

có tác động tích cực nhằm nâng cao chất lượng của mỗi CBCĐ cả về thể chất lẫn 

trí tuệ và cơ cấu đội ngũ CBCĐ. Nâng cao chất lượng từng cá nhân và nâng cao 

chất lượng cơ cấu đội ngũ CBCĐ chính là góp phần nâng cao CLĐNCBCĐ. 

Nâng cao CLĐNCBCĐ là tổng thể các phương pháp, hình thức, chính sách 

nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng của từng cán bộ và đội ngũ cán bộ cả về 

thể lực, tâm lực, trí lực và cơ cấu. 

2.1.6. Công đoàn cơ sở 

 Theo Điều 4, Luật Công đoàn 2012 thì “Công đoàn cơ sở là tổ chức của 

Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một số cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, được cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và 

của Điều lệ Công đoàn Việt Nam”. 

2.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

2.2.1. Tiêu chí về thể lực 

CBCĐ muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao rất cần một thể lực tốt, một 

sức khỏe dồi dào. 

- Thể lực là tình trạng sức khỏe của CBCĐ bao gồm nhiều yếu tố cả về thể 

chất lẫn tinh thần và phải đảm bảo được sự hài hòa giữa bên trong và bên ngoài. 

Chất lượng cán bộ được cấu thành bởi năng lực tinh thần và năng lực thể chất, tức 

là nói đến sức mạnh và tính hiệu quả của những khả năng đó, trong đó năng lực 

thể chất chiếm vị trí vô cùng quan trọng. 

- Hiến chương của tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nêu: “Sức khỏe là một 

trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải là 

không có bệnh hoặc thương tật”.  



36 

 

 

+ Sức khỏe thể chất của CBCĐ: được thể hiện một cách tổng quát là sự 

sảng khoái và thoải mái về thể chất. Càng sảng khoái, thoải mái càng chứng tỏ bạn 

là người khoẻ mạnh. Cơ sở của sự sảng khoái, thoải mái về thể chất là sức lực, sự 

nhanh nhẹn, sự dẻo dai, khả năng chống được các yếu tố gây bệnh, khả năng chịu 

đựng các điều kiện khắc nghiệt của môi trường, khả năng hoàn thành và khả năng 

chịu được áp lực của công việc của CBCĐ. 

+ Sức khỏe tinh thần của CBCĐ: là sự dẻo dai của hoạt động thần kinh, là 

khả năng vận động của trí tuệ, biến tư duy thành hành động thực tiễn, là hiện thân 

của sự thỏa mãn về mặt giao tiếp xã hội, tình cảm và tinh thần. Nó được thể hiện ở 

sự sảng khoái, ở cảm giác dễ chịu, cảm xúc vui tươi, thanh thản, ở những ý nghĩ 

lạc quan, yêu đời, ở những quan niệm sống tích cực, dũng cảm, chủ động; ở khả 

năng chống lại những quan niệm bi quan và lối sống không lành mạnh. Sức khoẻ 

tinh thần là sự biểu hiện của nếp sống lành mạnh, văn minh và có đạo đức. Cơ sở 

của sức mạnh tinh thần là sự thăng bằng và hài hoà trong hoạt động tinh thần giữa 

lý trí và tình cảm. 

 + Sức khoẻ Xã hội của CBCĐ: Sức khỏe xã hội thể hiện ở sự thoải mái 

trong các mối quan hệ chằng chịt, phức tạp giữa các thành viên: gia đình, nhà 

trường, bạn bè, xóm làng, nơi công cộng, cơ quan... Nó thể hiện ở sự được tán 

thành và chấp nhận của xã hội. Càng hoà nhập với mọi người, được mọi người 

đồng cảm, yêu mến càng có sức khỏe xã hội tốt và ngược lại. Cơ sở của sức khỏe 

xã hội là sự thăng bằng giữa hoạt động và quyền lợi cá nhân với hoạt động và 

quyền lợi của xã hội, của những người khác; là sự hoà nhập giữa cá nhân, gia đình 

và xã hội. 

- Sức khỏe của CBCĐ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: sự phát triển của 

nền kinh tế, giống nòi của dân tộc, sự phát triển của cơ sở vật chất, điều kiện y tế 

và dinh dưỡng … Đặc biệt là cơ sở vật chất ngành y tế có đáp ứng được yêu cầu 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kiến thức của người dân về vấn đề dân số, sinh sản, 

dinh dưỡng, môi trường và được phản ánh thông qua các chỉ tiêu có thể đo lường 

như: chiều cao, cân nặng, ngoại hình, sức bền, độ dẻo dai, khả năng mang vác vật 

nặng, tình trạng bệnh tật, … 

- Theo Quyết định số: 1613/BYT-QĐ, ngày 15/8/1997, Quyết định của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành “tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ” 

cho người lao động:  
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+ Theo tiêu chuẩn thì có 5 mức phân loại sức khỏe:   

Loại I: rất khỏe; Loại II: khỏe.; Loại III: trung bình.; Loại IV: yếu; Loại V: 

rất yếu. 

+ Việc phân loại sức khỏe theo Quy định 1613/BYT-QĐ dựa vào 13 chỉ số 

khám bệnh: 

(1). Thể lực chung; (2). Mắt; (3). Tai mũi họng; (4). Răng  hàm mặt; (5). Tâm 

thần, thần kinh.; (6). Tuần hoàn; (7). Hô hấp; (8). Tiêu hóa; (9). Tiết niệu - sinh dục; (10). 

Hệ vận động; (11). Ngoài da - da liễu; (12). Nội tiết - chuyển hóa; (13). U các loại; 

+ Phân loại sức khỏe sau khi khám: 

Loại I: cả 13 chỉ số đều đạt loại I. 

Loại II: chỉ cần có 1 chỉ số thấp nhất loại II, xếp loại II. 

Loại III: chỉ cần có 1 chỉ số thấp nhất loại III, xếp loại III. 

Loại IV: chỉ cần có 1 chỉ số thấp nhất loại IV, xếp loại IV. 

Loại V: chỉ cần có 1 chỉ số thấp nhất loại V, xếp loại V. 

+ Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe: 

Bảng 2.1. Phân loại sức khỏe theo thể lực  

Loại 

sức 

khỏe 

Nam Nữ 

Chiều cao 

(cm) 

Cân 

nặng 

(kg) 

Vòng 

ngực 

Chiều cao 

(cm) 

Cân nặng 

(kg) 

Vòng 

ngực 

1 1603 trở lên 50 trở lên 82 trở lên 155 trở lên 45 trở lên 76 trở lên 

2 158-162 47-49 79-81 151-154 43-44 74-75 

3 154-157 45-46 76-78 147-150 40-42 72-73 

4 150-153 41-44 74-75 143-146 38-39 70-71 

5 Dưới 150 Dưới 40 Dưới 74 Dưới 143 Dưới 38 Dưới 70 

Sức khỏe CBCĐ là vấn đề quan tâm hàng đầu của tổ chức công đoàn. Nếu 

không có đủ sức khỏe thì dù có trí tuệ, yêu nghề, nhiệt huyết đến bao nhiêu đi chăng 

nữa thì đội ngũ CBCĐ cũng khó có thể làm việc, cống hiến cho tổ chức. Vì vậy các 

cấp công đoàn cần quan tâm tới việc rèn luyện thể lực cho đội ngũ CBCĐ trong 

suốt quá trình công tác, coi việc tổ chức các hoạt đông văn hóa, thể thao nâng cao 
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sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, sức khỏe xã hội là việc làm thường xuyên của 

tổ chức công đoàn. 

2.2.2. Tiêu chí về trí lực 

Trí lực được hiểu là sức tư duy, khả năng nhận thức của CBCĐ về tri thức, 

kiến thức. Biểu hiện sự thông tuệ, uyên bác của con người, thể hiện khả năng phản 

ứng nhanh nhạy, mức độ sâu, rộng về tri thức, kiến thức.  

 Trí lực là một yếu tố không thể thiếu được của CBCĐ, nó quyết định phần 

lớn khả năng sáng tạo của CBCĐ, nó càng có vai trò quyết định trong nâng cao chất 

lượng đội ngũ CBCĐ, đặc biệt trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển và trong 

điều kiện nền kinh tế tri thức hiện nay. Nó không chỉ mang tính quyết định, mà còn 

là yếu tố định hướng cho mọi hành vi, huy động một cách hiệu quả các yếu tố tâm 

lực để đạt được mục tiêu của con người, đồng thời, cho phép con người hoạt động 

một cách có hiệu quả nhờ phương pháp làm việc, sự am hiểu và vận dụng khoa học, 

sáng tạo những tri thức, hiểu biết để xử lý, giải quyết vấn đề. 

 Để nâng cao trí lực đội ngũ CBCĐ, trước hết bản thân mỗi CBCĐ phải 

không ngừng học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ công đoàn 

cần thiết nhằm phục vụ tốt nhất cho công việc đang đảm nhận. Sau nữa là sự quan 

tâm của tổ chức công đoàn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCĐ, giúp 

CBCĐ cập nhật kịp thời những kiến thức liên quan lĩnh vực công tác một cách 

nhanh chóng, ngày càng củng cố vững chắc nền tảng chuyên môn.  

2.2.2.1. Tiêu chí về trình độ học vấn 

Trình độ là: “Mức độ về sự hiểu hiểu biết, về kỹ năng được xác định hoặc được 

đánh giá theo tiêu chuẩn nhất định nào đó” [32, tr.1063]. Chúng ta đều biết, trong hệ 

thống giáo dục quốc dân nước ta hiện nay bao gồm các bậc học (cấp học) từ giáo dục 

mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, sau hoặc trên 

đại học để đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Vì vậy, một người đã học qua một bậc học (cấp 

học) nào thì phải được ghi có trình độ học vấn ở bậc học (cấp học) đó. 

Tiêu chí về trình độ học vấn là khả năng về tri thức và kỹ năng để có thể tiếp thu 

những kiến thức cơ bản về chuyên môn, kỹ thuật, nâng cao phẩm chất đạo đức, sự 

hiểu biết chính trị xã hội. Trình độ học vấn được cung cấp qua hệ thống giáo dục 

chính quy, không chính quy, qua quá trình học tập suốt đời của mỗi cá nhân. 
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Trình độ học vấn là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng nguồn nhân 

lực, trình độ học vấn là nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức khoa học kỹ thuật, 

kỹ năng nghề nghiệp. 

Chỉ tiêu đánh giá trình độ học vấn thông qua bằng cấp của người lao động đạt 

được ở các trường đào tạo các cấp như: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 

đại học, sau đại học. 

Xuất phát từ vị trí, yêu cầu của mỗi cấp, mỗi loại CBCĐ mà đòi hỏi CBCĐ 

phải có tiêu chuẩn nhất định về trình độ học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn 

phù hợp. Các tiêu chí về trình độ học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ là tiêu chí rõ ràng, cụ thể dễ lượng hóa để đánh giá chất lượng CBCĐ.  

2.2.2.2. Tiêu chí về chuyên môn 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một cá nhân: “Là toàn bộ những năng 

lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi) về một lĩnh vực cụ thể mà một cá nhân 

nắm vững được. Sự phối kết hợp những năng lực đó cho phép thực hiện một số 

công việc hoặc hoạt động cụ thể trong phạm vi nghề nghiệp nhất định” [12, tr.23]. 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một vị trí làm việc hay của một công 

việc: “là một tổng thể những năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi) cần 

thiết để làm chủ một cấp độ làm việc nào đó, đảm nhiệm một vị trí, một công việc 

hay một nghề nghiệp cụ thể” [12, tr.24]. 

Trình độ chuyên môn phản ánh sự am hiểu, trình độ và khả năng thực hành của 

CBCĐ trong nhiều lĩnh vực, nó thể hiện ở chuyên ngành, lĩnh vực được đào tạo tại các 

lớp bồi dưỡng sơ cấp, trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại 

học. Họ được đào tạo ở các trường khác nhau, có bằng hoặc chứng chỉ về một lĩnh vực, 

ngành nghề nào đó. 

Trên thực tế, cán bộ CĐCS hầu hết là không chuyên trách nên đòi hỏi người 

CBCĐ phải có kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mặt khác, 

“muốn tham gia quản lý thì phải thông thạo chuyên môn, phải biết đầy đủ và chính xác 

tất cả những điều kiện sản xuất, phải hiểu được kỹ thuật của nền sản xuất đó ở trình độ 

hiện đại của nó, phải có một trình độ khoa học nhất định”. Có như vậy cán bộ CĐCS 

mới am hiểu thực tế, mới nắm bắt được tính chất của từng loại công việc, mới có điều 

kiện để thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng và điều kiện sống của CNVCLĐ để từ đó 
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có thể hoàn thành tốt chức năng của Công đoàn: chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động. 

Đối với chuyên môn thì đây là căn cứ để cán bộ CĐCS tham gia quản lý, xây 

dựng kế hoạch hiệu quả; người sử dụng lao động nhận thấy ý kiến của CBCĐ đưa ra là 

hợp lý, xuất phát từ thực tế của đơn vị và sự phát triển của Ngành cũng như của đơn vị, 

trên cơ sở đó có sự phối hợp tạo điều kiện cho công đoàn được hoạt động tốt hơn. Do 

vậy yêu cầu được đặt ra là cán bộ CĐCS hoạt động công đoàn ở ngành nào, nhất thiết 

phải am hiểu chuyên môn về ngành đó. Yêu cầu này cần phải được coi là nguyên tắc 

trong bố trí sử dụng CBCĐ. Tức là người cán bộ CĐCS phải thực sự có đầy đủ tiêu 

chuẩn như một người lao động thực thụ của đơn vị nơi mình công tác, sau đó tùy theo 

từng vị trí công tác mà cán bộ CĐCS đảm nhiệm, để đặt ra tiêu chuẩn về trình độ lý 

luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghề nghiệp đối 

với CBCĐ thuộc lĩnh vực đang công tác đang đặt ra cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 

CBCĐ 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 CBCĐ phải theo địa chỉ chứ không thể đào tạo chung chung. 

2.2.2.3. Tiêu chí về trình độ lý luận chính trị 

Bên cạnh kiến thức về học vấn, chuyên môn thì CBCĐ phải có kiến thức 

nhất định về lý luận chính trị, bởi chỉ có trình độ lý luận chính trị mới có thế giới 

quan và phương pháp luận khoa học làm cơ sở cho nhận thức chính trị và xem xét 

giải quyết vấn đề một cách đúng đắn, khách quan. Ngày nay Đảng ta lấy Chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hoạt 

động. Do vậy, yêu cầu về trình độ lý luận chính trị đối với CBCĐ là cần phải trang 

bị lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, do đặc điểm của CBCĐ trưởng thành từ 

hoạt động thực tiễn nên nếu thấm nhuần được lý luận cách mạng thì sẽ củng cố 

được quan điểm, lập trường của giai cấp công nhân, giúp cho CBCĐ kiên định 

trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và có 

phương pháp hoạt động tốt. Hơn nữa, CBCĐ có trình độ lý luận chính trị sẽ có 

chất lượng nhận thức, nắm bắt những vấn đề mà nhu cầu thực tiễn đặt ra, đồng 

thời giúp cho CBCĐ nắm vững những quy luật khách quan của cuộc sống trên cơ 

sở đó mà có phương pháp giải quyết thỏa đáng các mâu thuẫn phát sinh hàng 

ngày, mang lại hiệu quả tối ưu, phù hợp với nguyện vọng và thỏa mãn lợi ích của 
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công nhân, lao động. Yêu cầu trình độ lý luận chính trị của CBCĐ không chỉ đơn 

giản là chứng chỉ, bằng cấp mà vấn đề cốt lõi đòi hỏi CBCĐ phải có khả năng 

biến những kiến thức đã học thành nhận thức, hành động, cụ thể, thiết thực trong 

công tác của mình. Đó chính là khả năng vận dụng lý luận vào công tác hàng 

ngày, khả năng tổng hợp thực tiễn, vận dụng lý luận vào thực tiễn, so sánh, đánh 

giá thật đúng đắn, thực tế khách quan để rút ra những bài học kinh nghiệm cho 

hoạt động của tổ chức mình. 

2.2.2.4. Tiêu chí về lý luận và nghiệp vụ công đoàn 

Đây là tiêu chí cần phải có, bởi nếu không hiểu về lý luận, nghiệp vụ và kỹ 

năng hoạt động công đoàn thì CBCĐ không thể hoàn thành nhiệm vụ. 

Đối với CBCĐ, phải có kiến thức rộng và sâu, người CBCĐ phải có kiến 

thức rộng về kinh tế, về pháp luật, về xã hội…; có kiến thức sâu về lý luận nghiệp 

vụ công đoàn: hiểu được tính chất, vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt 

Nam; nắm được mối quan hệ đối tác xã hội của tổ chức công đoàn; người CBCĐ 

phải có phương pháp và kỹ năng hoạt động quần chúng nhuần nhuyễn. Có được 

kiến thức rộng và sâu giúp cho CBCĐ có nghiệp vụ công đoàn chắc chắn, vững 

vàng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người 

lao động thông qua các hoạt động: thương lượng, soạn thảo quy chế chi tiêu nội 

bộ, tham gia xây dựng chính sách, tham gia quản lý, tham gia giải quyết tranh 

chấp; trong công tác tuyên truyền, vận động người lao động; trong công tác nữ 

công; công tác bảo hộ lao động, công tác tài chính công đoàn; công tác đối ngoại 

và tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra. 

2.2.3. Tiêu chí về tâm lực 

Tâm lực là những giá trị chuẩn mực đạo đức, phẩm chất tốt đẹp và sự hoàn 

thiện nhân cách của con người, thể hiện qua các hoạt động như: chấp hành ý thức 

tổ chức kỷ luật lao động, mối quan hệ trong công việc, trách nhiệm với công việc, 

đạo đức nghề nghiệp … 

2.2.3.1. Tiêu chí về đạo đức cán bộ công đoàn 

- Trung thành với sự nghiệp cách mạng: Trong bài viết “Đạo đức cách 

mạng” năm 1958, Bác Hồ viết: “nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: quyết tâm 

suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm 

việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của 
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Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên  trước lợi ích 

riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà 

đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - 

Lênin, luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công 

tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ” [20, tr.285]. CBCĐ phải có phẩm 

chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

- Có mối liên hệ mật thiết với đoàn viên, người lao động: Hồ Chí Minh 

viết: “Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối, tin quần 

chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm, 

đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu” [20, tr.291]. 

Đây là tiêu chí quan trọng vì CBCĐ là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động nên CBCĐ phải xây dựng mối 

quan hệ mật thiết với đoàn viên và người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng, những bất cập nhằm có những giải pháp, biện pháp tháo gỡ kịp thời những 

bất cập, bất lợi cho đoàn viên và người lao động. Xây dựng mối quan hệ hài hòa, 

tích cực với các tổ chức trong đơn vị: với tổ chức Đảng; Ban Giám hiệu, lãnh đạo 

đơn vị; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên… 

- Dám làm, dám chịu trách nhiệm: Hồ Chí Minh viết: “Cán bộ và đảng viên 

cần nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng, hết 

sức phục vụ nhân dân”; phải “chí công vô tư”; “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” 

[20, tr. 311 - 312]. Trong mọi tình huống, CBCĐ phải dám làm và dám chịu trách 

nhiệm nhất là trong những tình huống khó khăn; thất bại không hoang mang, 

không nản chí; thắng lợi không kiêu ngạo, tự phụ.  

2.2.3.2. Tiêu chí về phẩm chất cán bộ công đoàn 

-Tinh thần trách nhiệm với công việc: Theo Hồ Chí Minh: “Tinh thần trách 

nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to 

hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi 

đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho 

có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy... là không có tinh 

thần trách nhiệm” [17, tr.345] và “bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp 

hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm” [17, tr.346]. Một trong những 
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phẩm chất của người CBCĐ nào cũng cần phải có là tinh thần trách nhiệm. Phẩm 

chất này giúp CBCĐ nhận được sự tín nhiệm từ lãnh đạo đến đồng nghiệp. Tinh 

thần trách nhiệm nhiều khi còn được đánh giá cao hơn trình độ, năng lực cá nhân. 

Trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với đơn vị mình công tác, trách nhiệm với 

tổ chức công đoàn, với đất nước: 

+ Đối với bản thân, CBCĐ không làm gì ảnh hưởng đến uy tín, danh dự 

của bản thân mình; biết hy sinh lợi ích cá nhân cho tập thể; thể hiện và làm việc 

hết năng lực của mình; có trách nhiệm cao với công việc được phân công; có được 

trạng thái tâm lý ổn định, tìm mọi giải pháp, chủ động, sáng tạo, không ngại khó 

khăn, gian khổ để hoàn thành công việc được giao; hạn chế tối đa sai sót; làm qua 

loa, chiếu lệ, nói nhiều làm ít. 

+ Đối với cơ quan, đơn vị và với tổ chức công đoàn: xây dựng hình ảnh đẹp 

cho đơn vị nơi công tác, cho tổ chức công đoàn. 

- Chấp hành kỷ luật: Mỗi CBCĐ phải chấp hành nghiêm những quy định 

của cơ quan, của tổ chức, giữ vững nề nếp, tuân thủ quy định của pháp luật. Kiên 

quyết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ 

và trong cuộc sống. 

- Thành thạo công việc: Hồ Chí Minh nói: “cần tiếp tục học tập nâng cao 

giác ngộ xã hội chủ nghĩa. Có nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa thì sau này mới 

tránh được nhiều sai lầm khác... Kỹ thuật hiện nay càng ngày càng tiến, không 

gắng học tập thì sẽ lạc hậu” [20, tr.390]. CBCĐ tinh thông mọi việc sẽ giúp cho 

việc triển khai hiệu quả các chỉ thị, chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, 

của tổ chức Công đoàn, của Ngành đến đoàn viên, người lao động. 

- Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ: “Xã hội ngày càng tiến, công tác của ta 

cũng ngày càng tiến... Vì vậy, năng lực của ta, sáng kiến của ta, tiến bộ của ta 

cũng phải luôn phát triển, tiến lên không ngừng. Không tiến, tức là thoái” [18, 

tr.259]. CBCĐ phải suy nghĩ tìm tòi, có những sáng kiến riêng của mình, theo tinh 

thần “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, như thế công việc mới “chạy” được. 

Với mỗi công việc, người CBCĐ cần có cách làm sáng tạo, phải biết nhận định, 

phán đoán, kịp thời đưa ra cách giải quyết hiệu quả nhất, phù hợp với mỗi đối 

tượng quần chúng. 
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-  Ý chí cầu tiến, luôn luôn phấn đấu trong công việc. “Mỗi một đồng chí ta 

phải có thái độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng 

cầu tiến bộ, phải nhớ lấy câu nói của ông thầy chúng ta. Tự mãn, tự túc là co mình 

lại, không cho mình tiến bộ thêm” [16, tr.73 - tr.74]. Tinh thần cầu tiến bộ, học tập 

không ngừng là một yêu cầu cao đối với mỗi CBCĐ. Mỗi CBCĐ phải có thái độ 

khiêm tốn, cầu tiến bộ, ham học hỏi, không tự mãn vì tự mãn là co mình lại, 

không tiến bộ thêm.  

- Tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc: Hồ 

Chí Minh chỉ rõ: “Đối với đồng chí mình phải thế nào? Thân ái với nhau, nhưng 

không che đậy những điều dở. Học cái hay sửa chữa cái dở. Không nên tranh 

giành ảnh hưởng của nhau. Không nên ghen ghét đố kỵ và khinh kẻ không bằng 

mình. Bỏ lối hiếu danh, hiếu vị” [16, tr.54 - tr.55].  Mỗi CBCĐ cần đoàn kết thân 

mật, hợp tác chặt chẽ với nhau, sẵn sàng phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm 

thì công việc mới hoàn thành được. Nếu trong tổ chức công đoàn, các CBCĐ có 

thành kiến với nhau, dè dặt, đối phó với nhau, kèn cựa lẫn nhau thì “nó làm cho 

trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nó làm cho công tác bị tê liệt, hư hỏng” [22, 

tr.155].  Tuy nhiên, thân ái, hợp tác ở đây không phải là dung túng, bao che, 

khuyết điểm cho đồng nghiệp mà phải chỉ ra cho đồng nghiệp những cái chưa 

được để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

- Vận dụng linh hoạt các phương pháp hoạt động công đoàn: Hoạt động 

công đoàn mang tính giáo dục, thuyết phục cao nên phương pháp hoạt động công 

đoàn phải đa dạng, muôn màu muôn vẻ chứ không chỉ sử dụng cứng nhắc một 

phương pháp nào. CBCĐ phải biết vận dụng linh hoạt các phương pháp để tổ chức 

hoạt động cho phù hợp cũng như xử lý sáng tạo các tình huống trong tổ chức hoạt 

động công đoàn nhằm đem lại kết quả cao, đây chính là đòi hỏi năng lực cần có 

của hoạt động công đoàn. CBCĐ có trình độ kiến thức, có chuyên môn cao, có 

phương pháp hoạt động tốt sẽ thực thi nhiệm vụ “thấu tình, đạt lý”, được đoàn 

viên công đoàn tin yêu, đồng tình hưởng ứng, ủng hộ của đoàn viên công đoàn sẽ 

giúp CBCĐ triển khai các hoạt động hiệu quả. Ngược lại, nếu CBCĐ có trình độ 

kiến thức nhưng không có phương pháp hoạt động tốt và phù hợp thì công việc 

khó thành công. 

 -  Trau dồi kinh nghiệm: kinh nghiệm phản ánh lĩnh vực, kiến thức mà một 

người đã trải qua, đã từng tiếp xúc. Đây là cơ sở để rút ngắn thời gian học hỏi 
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công việc khi làm việc với từng lĩnh vực đã được trải qua. Kinh nghiệm không 

đồng nhất với khoảng thời gian tiếp xúc, làm việc. Kinh nghiệm chỉ được đánh giá 

chính xác khi thực hiện công việc. Bởi vậy, thực tế rất khó đưa ra tiêu chí để đánh 

giá chính xác kinh nghiệm có ích. “Kinh nghiệm được thể hiện rõ trong việc đội 

ngũ CBCĐ 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; tham 

gia quản lý, thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị” [29, tr.1]. 

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

Mục tiêu của chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đã xác định “đủ về số 

lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các 

thế hệ”. Từ mục tiêu đó đã chỉ rõ cho ta thấy một trong những tiêu chí quan trọng 

đối với đội ngũ cán bộ, công chức là sự đồng bộ về cơ cấu. 

Sự đồng bộ về cơ cấu là thể hiện đội ngũ CBCĐ phải cân xứng các tỷ lệ 

giới tính, giữa các độ tuổi, giữa các ngành và giữa các chức danh của CBCĐ, thể 

hiện: 

- Cơ cấu về tỷ lệ số lượng CBCĐ so với số CĐCS. 

- Cơ cấu về giới tính đội ngũ CBCĐ. 

- Cơ cấu về độ tuổi CBCĐ. 

- Cơ cấu về chức danh của CBCĐ. 

Tổ chức công đoàn có được sự đồng bộ về cơ cấu sẽ đem lại nhiều lợi ích:  

đó là việc xây dựng chủ trương, chính sách có điều kiện phản ánh được tâm tư, 

nguyện vọng của đoàn viên và người lao động thuộc nhiều nhóm đối tượng; việc 

tổ chức, triển khai các chủ trương, nghị quyết sẽ thuận lợi hơn, dễ huy động được 

sức mạnh tổng hợp, phát huy được ưu điểm của các độ tuổi, các giới, đồng thời 

giúp hạn chế được tư tưởng cục bộ, cách nhìn hạn hẹp, độc đoán. Đồng bộ về cơ 

cấu CBCĐ là cơ sở để tạo nên tính toàn diện tổ chức công đoàn, góp phần tạo sự 

đồng thuận trong xã hội. 

Cơ cấu đội ngũ CBCĐ hiện nay đã được quy định rất rõ ràng trong Luật 

Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng cơ cấu đội 

ngũ công đoàn ổn định về lực lượng, vững mạnh về số lượng.  
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Thực tế hiện nay việc hợp lý hóa cơ cấu CBCĐ gặp khó khăn trong việc 

phân bố tỷ lệ CBCĐ với số đoàn viên, người lao động. Ở một số khu vực ngoài 

nhà nước (các trường đại học ngoài công lập), nơi có số lượng lao động lớn nhưng 

số lượng CBCĐ rất ít. Một phần là do CBCĐ ở đây do Chủ tịch Hội đồng quản trị 

trả lương nên rất khó khăn trong việc thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn, 

bên cạnh đó, đây cũng là những khu vực thường xuyên có những bất ổn giữa nhà 

giáo, người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến lợi ích của các bên, 

do vậy mà trách nhiệm, áp lực đối với CBCĐ lúc này là rất lớn, dẫn đến họ 

thường xin chuyển công tác về những nơi yên ổn hơn làm cho ở các khu vực này 

thường mất cân đối giữa tỷ lệ CBCĐ với số lượng cán bộ, nhà giáo, người lao 

động. Một vấn đề khác nữa đó là số lượng, tỷ lệ cán bộ có trình độ A, B, C trung 

cấp, cao đẳng, đại học về ngoại ngữ, tin học: hiện nay có một bộ phận không nhỏ 

CBCĐ bị hạn chế về ngoại ngữ, tin học. Đó là những người đã có tuổi, trưởng 

thành từ thời kỳ đất nước còn khó khăn, thiếu thốn, tuy nhiên đây là những cán bộ 

có năng lực công tác công đoàn rất cao, do trưởng thành từ phong trào công nhân 

nên họ có một sự hiểu biết rất sâu sắc về công đoàn, là nguồn kinh nghiệm, tác 

phong làm việc phong phú cho lớp CBCĐ trẻ tuổi ngày nay học tập. 

2.3. Các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

2.3.1. Công tác quy hoạch cán bộ công đoàn. 

Quy hoạch cán bộ công đoàn là một quá trình dự báo, nghiên cứu, xác định 

nhu cầu cán bộ trong tổ chức, để từ đó đưa ra các chính sách, chương trình hành 

động cho tương lai đảm bảo cho tổ chức có đủ nhân lực với phẩm chất và kỹ năng 

phù hợp nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức đề ra. 

Để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ công đoàn thì tổ 

chức công đoàn phải có tầm nhìn chiến lược, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch của tổ 

chức công đoàn và phải thực hiện: 

(1) Phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ tâm huyết, có triển vọng về khả năng lãnh 

đạo, quản lý, tổ chức các hoạt động công đoàn đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính 

trị trước mắt và lâu dài của ngành Giáo dục,của đơn vị và của đất nước. 

(2) Phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ;  

gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của 

cả đội ngũ cán bộ ngành Giáo dục, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cả 

trong hệ thống chính trị: 
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(3) Phải đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch. 

(4) Phải bảo đảm phương châm "mở" và "động": 

- Quy hoạch "mở" được hiểu là một chức danh cần quy hoạch một số người 

và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh; giới thiệu cán bộ vào quy 

hoạch không khép kín trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, không chỉ đưa vào 

quy hoạch những cán bộ tại chỗ mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch cả các đồng 

chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm chức danh quy hoạch ở 

địa phương, cơ quan, đơn vị khác. 

- Quy hoạch "động" là quy hoạch đựợc định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh 

theo sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ 

không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp 

qua lấy phiếu tín nhiệm hằng năm; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển 

vọng phát triển. 

(5) Gắn kết quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự: 

-  Bố trí nhân sự là lựa chọn cán bộ trong quy hoạch để bổ nhiệm, giới thiệu 

ứng cử đảm đương ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu hoặc khi đến kỳ đại 

hội đảng, bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Đại hội 

công đoàn các cấp... 

- Quy hoạch cán bộ là tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cán bộ cho việc bổ 

nhiệm, bố trí nhân sự nêu trên. 

Cán bộ trong quy hoạch là những đồng chí có triển vọng đảm nhận chức 

danh quy hoạch, do vậy, ở thời điểm đưa vào quy hoạch không nhất thiết phải đáp 

ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch, mà cần được rèn 

luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch.  

(6) Quy hoạch đối với cán bộ đương chức: 

Thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, 

không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm khi xây dựng quy 

hoạch nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo, cũng như khi rà soát, bổ sung quy 

hoạch của nhiệm kỳ hiện tại. Các đồng chí đương nhiệm về nguyên tắc đã phải có 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng phát triển 

thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục tái cử 

thì là nguồn đương nhiên để xem xét khi tiến hành công tác nhân sự của khóa mới. 

(7) Phải đảm bảo số lượng nguồn đưa vào quy hoạch: 
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(8). Phải đảm bảo yêu cầu về độ tuổi và cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch: 

Yêu cầu về độ tuổi xuất phát từ yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ, cần đưa vào 

quy hoạch những đồng chí có triển vọng, nhưng phải trẻ tuổi, để có quỹ thời gian 

cho việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh qua thực 

tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới. Để đến khi bố trí cán bộ vào chức danh quy 

hoạch, phải bảo đảm những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy hoặc lần đầu 

bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý phải đủ tuổi công tác 

từ hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ là 5 năm). 

(9). Thực hiện và đảm bảo đúng thẩm quyền phê duyệt quy hoạch: 

(10). Thực hiện công khai trong công tác quy hoạch cán bộ: 

- Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ 

được công khai để cán bộ, đảng viên tham gia bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch ở địa 

phương, cơ quan, đơn vị được biết. 

- Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch được công 

khai trong đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đảng ủy và trưởng các đơn vị trực 

thuộc (đối với các cơ quan, đơn vị); đồng thời thông báo cho cá nhân cán bộ biết. 

- Danh sách cán bộ được cấp trên phê duyệt đưa vào quy hoạch các chức 

danh do cấp trên quản lý được gửi cho cấp dưới để thông báo trong ban chấp hành, 

ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo, đảng ủy cơ quan và cá nhân cán bộ 

đó biết. 

2.3.2. Công tác bầu cử cán bộ công đoàn 

Bầu cử trong tổ chức Công đoàn là quá trình lựa chọn bầu vào tổ chức công 

đoàn các cấp những cán bộ, đoàn viên có đủ phẩm chất, năng lực,trình độ, có khả 

năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có trách nhiệm, tâm huyết, dám đấu 

tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và 

người lao động, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, 

nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới. 

Bầu cử cán bộ công đoàn phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện ở các cấp, các 

địa bàn và lĩnh vực hoạt động công đoàn và việc giới thiệu nhân sự phải đảm bảo 

dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam và 

hướng dẫn của công đoàn cấp trên. 
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Quá trình bầu cử được thực hiện tốt sẽ giúp tổ chức công đoàn có được cán 

bộ công đoàn có chất lượng (có trình độ, năng lực, sức khỏe) đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ. 

Quy trình bầu cử đại hội công đoàn các cấp: các tổ công đoàn tiến hành hội 

nghị toàn thể để bầu ra: tổ trưởng, tổ phó công đoàn và giới thiệu nhân sự vào 

BCH công đoàn bộ phận => các công đoàn bộ phận bầu ra: BCH công đoàn bộ 

phận,  chủ tịch và phó chủ tịch công đoàn bộ phận và giới thiệu nhân sự BCH 

CĐCS => CĐCS  tiến hành đại hội bầu ra: BCH CĐCS, chủ tịch, chủ tịch CĐCS, 

phó chủ tịch CĐCS, UBKT, chủ nhiệm UBKT. 

2.3. 3. Đánh giá và sử dụng cán bộ công đoàn 

2.3.3.1. Đánh giá thực hiện công việc 

Đánh giá thực hiện công việc là sự đánh giá có hệ thống và chính thức tình 

hình thực hiện công việc của cán bộ công đoàn trong quan hệ so sánh với các tiêu 

chuẩn theo quy trình đánh giá đã được ban hành và thảo luận về sự đánh giá đó với 

cán bộ công đoàn. 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn thì đánh giá thực hiện 

công việc phải nhằm mục tiêu cải tiến việc thực hiện công việc của cán bộ công 

đoàn và giúp cho những người quản lý đưa ra các quyết định nhân sự chính xác. 

Mức độ hợp lý và đúng đắn của việc sử dụng các hệ thống đánh giá và thông tin 

phản hồi các kết quả đánh giá đối với cán bộ công đoàn có ảnh hưởng lớn tới việc 

xây dựng và phát triển phẩm chất, đạo đức, thái độ làm việc của cán bộ công đoàn 

và bầu không khí tâm lý xã hội trong các tập thể. Vì vậy, để có thể nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ công đoàn thì tổ chức công đoàn cần phải đặc biệt chú ý đến 

công tác này. 

2.3.3.2. Sử dụng cán bộ công đoàn 

Chính sách bố trí, sử dụng cán bộ là tổng thể các quan điểm, phương hướng, 

mục tiêu và giải pháp nhằm sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ một cách khoa học và 

hợp lý để phát huy chất lượng, sở trường cán bộ nhằm hoàn thành tốt chức năng 

nhiệm vụ được giao. Chính sách bố trí, sử dụng cán bộ là một trong những chính 

sách tạo động lực cơ bản trong công tác quản lý nhân sự, tác động tới các yếu tố tạo 

động lực như: công việc cần thực hiện, trách nhiệm và cơ hội phát triển …  

Để nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn thì việc sử dụng cán bộ công 

đoàn hiện nay sao cho hiệu quả phải được coi là một hoạt động quan trọng. Sử 
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dụng cán bộ đúng với công việc yêu cầu để giúp cán bộ công đoàn phát huy được 

sở trường của cán bộ, đồng thời góp phần thúc đẩy các phong trào ngày càng đi 

lên. Ngược lại, nếu việc sử dụng cán bộ không đúng sẽ khiến cho công việc không 

được suôn sẻ, gây tâm lý chán nản cho cán bộ... 

Để phát huy hiệu quả việc sử dụng đội ngũ cán bộ, tổ chức công đoàn cần 

tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách bố trí, sử dụng cán bộ. Việc đổi mới và 

hoàn thiện phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản sau: 

- Việc bố trí, sử dụng cán bộ phải phát huy được chất lượng, sở trường, 

chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nghề đào tạo của từng cá nhân, đem lại cảm giác 

hài lòng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kích thích sự hăng say, nỗ lực của mỗi 

người trong thực hiện công việc được giao.  

- Chính sách bố trí, sử dụng cán bộ phải tạo sự ổn định công việc một cách 

tương đối theo hướng chuyên môn hoá nhằm phát huy chất lượng, sở trường của 

từng cán bộ. Mặt khác, các cơ quan quản lý phải thường xuyên quan tâm xem xét 

bổ sung, điều chỉnh công việc một cách hợp lý hoặc phân công, bố trí lại, luân 

chuyển để tránh sự nhàm chán, tăng sự hứng thú, phát huy hết khả năng, tạo động 

lực làm việc cao nhất cho từng cán bộ thực hiện tốt công việc được giao. 

- Khi giao nhiệm vụ, công việc cho cán bộ phải gắn trách nhiệm với quyền 

hạn, thẩm quyền nhất định đảm bảo thực hiện tốt công việc được giao. 

- Trong bố trí, sử dụng cán bộ, cần tạo điều kiện và cơ hội phát triển bình 

đẳng cho mọi cán bộ. Cơ hội phát triển của cán bộ là những khả năng thăng tiến có 

thể nắm giữ những vị trí nhất định trong bộ máy các cấp. Khi cán bộ nhận được 

những cơ hội thăng tiến trong công việc, thì có động lực làm việc mạnh mẽ để đạt 

những mục đích của mình. 

2.3.4. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn 

 Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển luôn đi liền với nhau, trở thành hoạt động 

quan trọng của nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Khoa học công 

nghệ ngày càng phát triển, những thành tựu mới được ra đời đòi hỏi người cán bộ 

nói chung, cán bộ công đoàn nói riêng phải không ngừng học tập nâng cao kiến 

thức, đào tạo gắn liền với phát triển con người một cách toàn diện. Đào tạo, bồi 

dưỡng là một hoạt động xét về mặt hình thức nó không gắn với hoạt động quản lý, 

điều hành nhưng nó giữ vai trò bổ trợ, trang bị kiến thức để người cán bộ có đủ 

năng lực đáp ứng được các yêu cầu của hoạt dộng quản lý, điều hành. 
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Theo GS. Hoàng Phê (chủ biên - 2010), Từ điển tiếng Việt, Nxb. Từ điển 

Bách khoa, Hà Nội, thì “Đào tạo - đó là làm cho trở thành người có năng lực theo 

những tiêu chuẩn nhất định; Còn Bồi dưỡng - đó là làm cho (1) tăng thêm sức của 

cơ thể bằng chất bổ và (2) tăng thêm năng lực hoặc phẩm chất”. Như vậy, nếu như 

khái niệm “đào tạo” được hiểu là một quá trình dài, khép kín nhằm trang bị và xây 

dựng cho khách thể các tố chất mà trước đó khách thể đó không có; Còn khái niệm 

“bồi dưỡng” chỉ được coi là một giai đoạn ngắn, bổ trợ, nhằm bồi bổ thêm, làm tốt 

thêm và nâng cao hơn các tố chất vốn đã có sẵn của khách thể. 

Đào tạo là quá trình truyền thụ kiến thức mới một cách cơ bản, để người cán 

bộ có trình độ kiến thức cơ bản, có văn bằng hoặc cao hơn trình độ trước đó.  

Bồi dưỡng là quá trình hoạt động bổ sung thêm kiến thức, cập nhật những vấn 

đề mới có liên quan đến chức vụ cán bộ đang đảm nhiệm. 

Như vậy đào tạo và bồi dưỡng là hai khái niệm có những thuộc tính, nội dung, 

qui trình khác nhau, nhưng phản ánh cùng một mục đích là: trang bị kiến thức cho 

người cán bộ có đủ năng lực thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. 

Đào tạo, bồi dưỡng quyết định trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng của 

đội ngũ cán bộ. Trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động công đoàn thì công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ công đoàn càng trở nên cấp bách và phải được tiến hành một cách 

thường xuyên, liên tục. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn có đặc điểm: Đối tượng đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tương đối đa dạng và không đồng đều về trình độ, 

tuổi đời và kinh nghiệm hoạt động công đoàn. Nguyên nhân do phần lớn họ được 

lựa chọn từ sản xuất và công tác, được quần chúng tín nhiệm bầu vào cơ quan lãnh 

đạo của công đoàn các cấp, hoặc được tổ chức Đảng điều động, luân chuyển sang 

làm công tác công đoàn. Chính vì thế, sự hiểu biết về nghiệp vụ công tác công 

đoàn của cán bộ công đoàn còn hạn chế, vì vậy có thể nói cán bộ công đoàn “thành 

danh” trước khi “thành nghề”. Vì thế mục tiêu cơ bản của công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ công đoàn là đào tạo cho cán bộ hoạt động thực tiễn. Nội dung, 

chương trình đào tạo cần phải chứa “hàm lượng” thực tiễn, kết hợp hài hoà giữa lý 

luận và thực tiễn. 

Có rất nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ 

công đoàn. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng là cách thức để tổ chức một khoá học. 

Hình thức đào tạo, bồi dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất 
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lượng và hiệu quả một khoá đào tạo, bồi dưỡng; là loại hình gắn liền với từng 

phương thức đào tạo, bồi dưỡng nhất định. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp 

tại chỗ (tại nơi làm việc) giúp cán bộ hiểu cách thức thực hiện công việc ngay 

trong quá trình làm việc. Hình thức này đơn giản, cùng lúc đào tạo được nhiều 

người, ít tốn kém. Đây là hình thức đào tạo chung nhất, phổ biến nhất và thiết thực 

nhất để đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn những kiến thức, kỹ năng cơ bản, phù 

hợp và cần thiết cho quá trình hoạt động. Thông qua thực tế thực hiện công việc, 

dưới sự hướng dẫn của người giỏi về hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn sẽ 

được  đào tạo kỹ năng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thực tế. 

2.3.5. Chính sách đãi ngộ cán bộ công đoàn 

Chính sách đãi ngộ cán bộ công đoàn được thực hiện qua hai hình thức cơ 

bản là đãi ngộ tài chính và đãi ngộ phi tài chính. Đãi ngộ tài chính là hình thức đãi 

ngộ thực hiện bằng các công cụ tài chính, bao gồm nhiều loại khác nhau như tiền 

lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, cổ phần... Đãi ngộ phi tài chính được thực 

hiện thông qua hai hình thức là đãi ngộ qua công việc và qua môi trường làm việc 

nhằm đáp ứng những nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao và đa dạng, như: 

niềm vui trong cuộc sống, sự hứng thú, say mê làm việc, được đối xử công bằng, 

được tôn trọng… 

2.3.5.1. Tạo điều kiện về mặt vật chất cho cán bộ công đoàn 

- Tạo điều kiện về mặt vật chất: hằng năm tổ chức công đoàn trích một 

khoản kinh phí nhất định cho cán bộ công đoàn đi học tập, nâng cao trình độ, hỗ 

trợ CBCĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ lúc đau ốm, tai nạn... 

- Tạo động lực lao động thông qua tiền lương: Tiền lương là một trong 

những công cụ đắc lực, là động cơ thúc đẩy con người làm việc. Tiền lương mà 

cán bộ công đoàn được trả phải đảm bảo phản ánh đúng sự đóng góp của cán bộ 

công đoàn và đảm bảo những nhu cầu cần thiết cơ bản trong cuộc sống của họ thì 

cán bộ công đoàn mới phát huy được tài năng của mình, thúc đẩy được động lực 

lao động. 

- Tạo động lực lao động thông qua tiền thưởng: Tiền thưởng là một trong 

những công cụ đãi ngộ quan trọng trong việc tạo động lực cho cán bộ công đoàn, 

làm tăng thêm thu nhập cho cán bộ công đoàn khuyến khích họ làm việc hăng say 

hơn. Khi họ đạt được thành tích, nhà quản lý phải biết cách khen thưởng kịp thời. 

Việc quan trọng này phải được làm thường xuyên chứ không phải đợi đến cuối 

năm. Việc bầu chọn phải hết sức công bằng, hợp lý. Việc tiến hành công nhận hay 
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trao giải thưởng phải trang trọng. Thông tin khen thưởng phải được công bố rộng 

rãi cho mọi nhân viên, đối tác. Nhà quản lý cũng nên chú ý công nhận và khen 

thưởng những cán bộ công đoàn không nằm trong danh sách những người xuất sắc, 

nhưng luôn làm tốt công việc, và gắn bó với tổ chức công đoàn. Được sếp khen, 

động viên, khích lệ về những thành tích của mình là một trong những liều thuốc 

"sung" hiệu lực nhất. 

2.3.5.2. Tạo điều kiện về tinh thần cho cán bộ công đoàn 

- Chính sách khuyến khích tinh thần nhằm tạo động lực về tinh thần cho cán 

bộ công đoàn. Điều này có ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với việc tạo ra sự gắn bó của 

cán bộ công đoàn với tổ chức. Bởi vì CBCĐ không chỉ cần các nhu cầu vật chất 

mà họ cần cả nhu cầu về tinh thần. Đó là sự thoải mái trong công việc, được tôn 

trọng, được giao tiếp rộng rãi, được tạo điều kiện lên lương, lên cấp đóng góp 

xứng đáng vào sự phát triển chung của tổ chức. Mặt khác, thoải mái về tinh thần 

dễ dàng tạo ra môi trường tâm lý thuận lợi cho quá trình lao động, giúp CBCĐ làm 

việc hăng say và có hiệu quả hơn.  

- Tạo vị trí ổn định cho CBCĐ làm việc: cán bộ công CBCĐ làm việc tốt, 

có sáng kiến trong công tác sẽ được nâng lương, thăng chức. 

Chính sách cán bộ là hệ thống các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà 

nước ta đối với đội ngũ cán bộ; là công cụ và các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ 

cán bộ đồng bộ, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của mỗi thời kỳ cách mạng. Chính 

sách cán bộ bao gồm: chính sách đào tạo - bồi dưỡng, chính sách sử dụng và quản 

lý cán bộ, chính sách đảm bảo lợi ích và động viên tinh thần cán bộ. Chính sách 

cán bộ là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có tầm quan 

trọng đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

Chính sách là do con người tạo ra, nhưng đồng thời chính sách lại tác động 

mạnh mẽ đến hoạt động của con người. Chính sách có thể mở đường, là động lực 

thúc đẩy tính tích cực, khả năng sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm của mỗi con 

người, nhưng cũng có thể kìm hãm những hoạt động, làm thui chột tài năng, sáng 

tạo của họ. Vì vậy, có thể khẳng định rằng chất lượng cán bộ luôn gắn liền với hệ 

thống chính sách cán bộ. Chính sách cán bộ còn góp phần ổn định, phát triển và 

tiến bộ xã hội, bảo đảm cho mọi người sống trong bình đẳng, phát triển hài hòa.  

Kinh tế thị trường là một nền kinh tế “mở” và “động”, đặc trưng của cơ chế 

thị trường là tính cạnh tranh, do vậy chính sách cán bộ phải là nơi tạo điều kiện, cơ 

hội bình đẳng cho mọi cán bộ có thể phát huy hết chất lượng sáng tạo của mình. 
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Chính sách cán bộ giữ vai trò quan trọng trong chiến lược của Đảng về đào tạo, bồi 

dưỡng, sử dụng và quản lý cán bộ, đồng thời có tác dụng thúc đẩy và giúp cho 

chính sách kinh tế - xã hội đạt được mục tiêu. 

2.4. Các nhân tố tác động đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức được thể hiện qua 4 tiêu chí: thể lực, 

trí lực, tâm lực và cơ cấu đội ngũ. Cùng với thời gian, thể lực có thể suy giảm; trí 

lực có thể thay đổi: hoặc sẽ được tăng lên do được đào tạo, bồi dưỡng, tích lũy 

hoặc có thể giảm sút do không cập nhập kiến thức mới, xu thế mới và trở lên lạc 

hậu; tâm lực có thể thay đổi theo từng giai đoạn, từng thời điểm. Những yếu tố 

này chịu tác động của những nhân tố nào cần phải được xác định để giúp nhà quản 

lý kịp thời điều chỉnh. Để xác định những nhân tố ảnh hưởng đến CLĐNCBCĐ, 

cần nghiên cứu CLĐNCBCĐ theo cách tiếp cận hệ thống, đặt đội ngũ CBCĐ 

trong mối quan hệ ràng buộc với tổ chức và sự ảnh hưởng của môi trường mà tổ 

chức tồn tại. CLĐNCBCĐ không chỉ phụ thuộc vào chất lượng của từng cá nhân 

mà còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố bên trong và bên ngoài tổ chức công đoàn.  

Thực hiện nghiên cứu định tính về nhân tố ảnh hưởng đến CLĐNCBCĐ 

qua hình thức phỏng vấn một số Trưởng - Phó Ban Tổ chức công đoàn ngành 

Trung ương và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

làm công tác tổ chức cán bộ cho kết quả hầu hết người được phỏng vấn phân loại 

các nhân tố ảnh hưởng thành 2 nhóm: nhóm nhân tố bên trong tổ chức công đoàn 

và nhóm nhân tố bên ngoài tổ chức công đoàn. 

2.4.1. Các nhân tố bên trong tổ chức công đoàn 

Là những nhân tố do chính tổ chức đó xây dựng, đề xuất và tổ chức thực 

hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, bao gồm: 

2.4.1.1. Chính sách về quy hoạch cán bộ công đoàn 

 Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chăm lo đến công tác 

cán bộ, trong đó coi trọng việc quy hoạch cán bộ nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ 

cho nhu cầu trước mắt và lâu dài. Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa VIII về chiến lược thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước đã chỉ rõ: “quy hoạch cán bộ là một trong những nội dung 

trọng yếu của công tác cán bộ, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ 

động, có tầm nhìn, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”.  
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Báo cáo 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương ba khóa VIII về “Chiến 

lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã chỉ rõ: 

“công tác quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các 

ngành, các địa phương, chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”, chủ yếu 

dựa vào độ tuổi. Có nơi việc quy hoạch còn lỏng lẻo, dàn trải, khép kín nên 

không bảo đảm chất lượng, không tạo được động lực phấn đấu, ngược lại, có nơi 

lại quá chặt chẽ, khắt khe nên làm nhụt ý chí phấn đấu”. 

Chính sách về quy hoạch có tác động mạnh tới nâng cao CLĐNCBCĐ, góp 

phần tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng trong chu trình thực hiện. Chính sách về quy 

hoạch giải đáp cho tổ chức những vấn đề như: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

nhằm mục đích gì, hoạt động này hướng tới nhóm đối tượng cụ thể nào, nguồn 

nhân lực có phù hợp với chiến lược không, nguồn nhân lực có đảm bảo chất lượng 

không. Nếu không làm tốt công tác qui hoạch cán bộ sẽ không chủ động được 

nguồn cán bộ, xảy ra tình trạng cứ đến đại hội mới đi tìm cán bộ. Khi không có sự 

chuẩn bị thì chất lượng cán bộ sẽ không đạt được như mong muốn. 

2.4.1.2. Chính sách về bầu cử cán bộ công đoàn 

 Một chính sách bầu cử được tiến hành nghiêm túc với các tiêu chuẩn xác 

đáng theo một quy trình khoa học sẽ đảm bảo cho tổ chức công đoàn có được đội 

ngũ CBCĐ với chất lượng cao, góp phần mang lại những thành công cho tổ chức. 

Ngược lại, chính sách bầu cử không chặt chẽ, không sát thực tế, được tiến 

hành một cách đơn giản, tùy tiện, thiếu nghiêm túc, không tuân theo nguyên tắc, tiêu 

chuẩn… sẽ bầu cử được đội ngũ CBCĐ yếu kém về năng lực, trình độ, hạn chế về 

phẩm chất chính trị, đạo đức, gây ra tình trạng trì trệ công việc, đôi khi còn là nguyên 

nhân gây nên tình trạng mất đoàn kết, tiêu cực, chia rẽ nội bội, xáo trộn tổ chức, lãng 

phí các nguồn lực. 

2.4.1.3. Chính sách về bố trí, sử dụng cán bộ công đoàn 

Bố trí, sử dụng CBCĐ là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong quản trị 

nguồn nhân lực nói chung và trong nâng cao CLĐNCBCĐ nói riêng. 

Cách thức sử dụng và bổ nhiệm cán bộ của chúng ta thời gian qua còn 

nhiều bất cập, đôi lúc dễ dãi, cảm tính, chưa thực hiện chặt chẽ theo quy trình, có 

cả quan liêu, tiêu cực và có khi còn nặng về cơ cấu, bằng cấp, chưa căn cứ vào 

thực chất, khả năng trí tuệ sáng tạo của những người thật sự cần thiết cho sự 
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nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác đánh giá cán bộ là khâu 

quan trọng nhất nhưng vẫn là khâu yếu nhất. Từ đó, nhiều người có đức, có tài 

chưa được bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ không đúng sở trường, làm mai một trình 

độ, chất lượng và ý chí của cán bộ. Chính vì vậy, việc lựa chọn đúng người thật sự 

có tâm, có tầm, có tài, có đủ tiêu chuẩn chính trị và bố trí giữ trọng trách tương 

xứng sẽ không chỉ phát huy được chất lượng, sở trường của cán bộ mà còn tác 

động mạnh mẽ, tạo được sự đồng thuận, "tâm phục, khẩu phục" đối với bộ phận, 

cán bộ thuộc quyền. Ðó chắc chắn là những người luôn phấn đấu vì sự nghiệp 

cách mạng của đất nước, toàn tâm, toàn ý với công việc, là người tuyên truyền, 

phổ biến, dẫn dắt người khác thực hiện đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, là tấm gương để người khác noi theo. Ngược lại, nếu vì lý do nào 

đó mà lựa chọn không đúng cán bộ, bố trí cán bộ không đủ phẩm chất, không đủ 

tầm, không đủ chất lượng lãnh đạo hoặc để những phần tử cơ hội, thực dụng lọt 

vào bộ máy của hệ thống chính trị thì hậu quả sẽ khó lường tùy theo trọng trách, 

chức vụ của người đó: người giữ chức vụ thấp thì ít gây hậu quả, người giữ chức 

vụ càng cao thì hậu quả gây ra sẽ càng nghiêm trọng hơn. Những cán bộ không có 

đủ phẩm chất, trình độ, chất lượng thường dễ dao động, mất phương hướng, dễ sa 

vào chủ nghĩa cá nhân, lợi ích cục bộ, thậm chí còn dung túng hoặc lôi kéo người 

khác theo mình.Nếu làm tốt công tác điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán 

bộ, làm đúng quy trình, không mang tính cá nhân sẽ tạo môi trường thuận lợi cho 

CBCĐ phát huy được trình độ, năng lực, sở trường của mình. Như vậy, để phát 

huy hiệu quả sử dụng đội ngũ CBCĐ trong công đoàn cần tiếp tục đổi mới và 

hoàn thiện chính sách sử dụng CBCĐ. 

2.4.1.4. Chính sách về đánh giá thực hiện công việc của cán bộ công đoàn 

Báo cáo 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương ba khóa VIII về “Chiến 

lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã chỉ rõ: 

“…Việc triển khai các khâu trong công tác cán bộ vẫn chưa ngang tầm nhiệm vụ, 

có lúc, có nơi, có nội dung vẫn còn hình thức. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu 

nhưng chậm được khắc phục, nhìn chung kết quả đánh giá vẫn chưa phản ánh 

đúng thực chất…” 

Đánh giá đúng cán bộ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nâng cao chất lượng đội 

ngũ CBCĐ. Thông qua hệ thống các chỉ tiêu đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức do Nhà nước quy định, công tác đánh giá, xếp loại đưa ra kết luận xác đáng 
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về đức và tài, về trình độ năng lực, khả năng phát triển của CBCĐ, để từ đó phát  

huy điểm mạnh, có giải pháp với những hạn chế. Vì vậy, nếu khen đúng người, kỷ 

luật đúng tội, đánh giá đúng về CBCĐ là động lực thúc đẩy tinh thần và trách 

nhiệm đối với công việc của họ. Ngược lại nếu đánh giá chưa đầy đủ, chưa chính 

xác về CBCĐ sẽ nảy sinh những bất mãn, ý nghĩ tiêu cực trong CBCĐ, ảnh hưởng 

đến kết quả làm việc. 

Chính sách về đánh giá thực hiện công việc không cụ thể sẽ gây hiệu ứng 

tiêu cực khi mà nhà quản lý đánh giá theo cảm tính, bị chi phối bởi tình cảm, tư 

tưởng và áp lực các mối quan hệ, việc đánh giá trở nên hình thức, qua loa khiến 

cho việc hoạch định công tác cán bộ bị chệch hướng, và tất yếu dẫn đến sự sa sút 

về tinh thần và năng lực làm việc của CBCĐ. 

Như vậy, có thể nói, nhân tố về chính sách đánh giá thực hiện công việc có 

ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ. 

2.4.1.5. Chính sách về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn 

Tại bất kỳ quốc gia nào, bất cứ giai đoạn lịch sử nào, công tác đào tạo, bồi 

dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ luôn được coi trọng. Mục tiêu của đào tạo, bồi 

dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ là nhằm sử dụng tối đa năng lực nguồn nhân 

lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp người cán 

bộ đó hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, cũng như 

nâng cao khả năng thích ứng của họ đối với công việc trong tương lai.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCĐ được xem là nhân tố chính trong 

việc nâng cao CLĐNCBCĐ. CBCĐ được giáo dục đầy đủ kiến thức, được đào tạo, 

bồi dưỡng theo phương pháp bài bản, tích cực về lý luận, nghiệp vụ sẽ nâng cao 

được chất lượng bản thân cũng như chất lượng cho đội ngũ CBCĐ. Bởi vì chất 

lượng tư duy, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và khả 

năng vận dụng linh hoạt các phương pháp hoạt động của CBCĐ về cơ bản được 

hình thành trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, 

CBCĐ được trang bị một lượng kiến thức cần thiết, có tính hệ thống về chuyên môn 

nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, đó là cơ sở quan trọng để hình thành chất lượng của 

CBCĐ. 
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Đào tạo CBCĐ nhằm trang bị kiến thức để CBCĐ có đủ chất lượng, tự tin 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng được yêu cầu của công việc. Không 

phải trong suốt thời gian công tác CBCĐ chỉ học một lần mà ngược lại, cần được 

đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cập nhập kiến thức mới một cách liên tục trước yêu 

cầu nhiệm vụ mới. Đào tạo, bồi dưỡng không chỉ giới hạn ở nhiệm vụ chuyên 

môn nghiệp vụ, 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 có liên quan đến công việc 

của người CBCĐ, góp phần tạo nên tính chuyên nghiệp của CBCĐ trong thực thi 

nhiệm vụ được giao. 

2.4.1.6. Các nhân tố thuộc bản thân CBCĐ 

Một vấn đề có tác động không nhỏ đến công tác giáo dục, đào tạo, bồi 

dưỡng đối với CBCĐ đó là nhận thức của CBCĐ về công tác giáo dục, đào tạo, 

bồi dưỡng. Vấn đề này thể hiện thông qua tinh thần ham học hỏi, ham hiểu biết 

của CBCĐ. Trước hết, để có chất lượng, CBCĐ phải thực sự là người yêu nghề, 

có sở thích và hăng say trong hoạt động công đoàn, có ý chí và nỗ lực vươn lên 

trong hoạt động nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn. 

Trên thực tế, tri thức rất phong phú, việc nâng cao CLĐNCBCĐ nếu chỉ dừng lại 

ở việc thông qua trường học hoặc các lớp bồi dưỡng, tập huấn thôi thì không thể 

đáp ứng được công việc hàng ngày. Xã hội ngày càng phát triển cho nên việc tự 

học, tự rèn luyện về nhiều mặt là phương pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng 

cho mỗi người. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, toàn cầu cầu hóa, hội nhập 

quốc tế, chỉ có những người say mê với công việc của mình, ham học hỏi, không 

ngừng học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ thì mới có khả năng 

vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. 

 2.4.1.7. Cơ sở vật chất (điều kiện làm việc), 

Cơ sở vật chất bao gồm: bàn ghế, tủ tài liệu, máy tính, hệ thống mạng 

Internet, máy scan, máy in... là những điều kiện làm việc thiết yếu cho đội ngũ 

CBCĐ nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý chỉ đạo, tìm hiểu thông tin. Cơ 

sở vật chất đầy đủ giúp cho đội ngũ CBCĐ đổi mới phương pháp làm việc; thúc 

đẩy và nâng cao chất lượng làm việc, đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, 

chính xác, hiệu quả, giúp lưu trữ văn bản, báo cáo, thuận tiện cho những lần sử 

dụng tiếp theo. Việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, trang bị máy móc 
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hiện đại sẽ đáp ứng tốt hơn các hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ CBCĐ. 

Bởi vậy, trang thiết bị và điều kiện cơ sở vật chất là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ 

đến hiệu quả công tác và chất lượng đội ngũ CBCĐ. 

2.4.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức công đoàn 

2.4.2.1. Chính sách đãi ngộ cán bộ công đoàn 

Chính sách đãi ngộ đối với CBCĐ là nhân tố rất quan trọng. Nó vừa là 

công cụ, vừa là động lực làm việc cho CBCĐ, là cơ sở để xây dựng và phát triển 

đội ngũ CBCĐ. 

- Đãi ngộ tốt giúp tái sản xuất, nâng cao sức lao động: một chế độ đãi ngộ tốt 

phải tạo điều kiện cho CBCĐ tái sản xuất sức lao động. Sức lao động là công năng 

về thể lực, trí lực của CBCĐ. Trong quá trình lao động, công năng đó sẽ tiêu hao 

dần vào quá trình sản xuất (thể lực giảm sút, stress…). Đãi ngộ lúc này sẽ giữ vai 

trò khôi phục thậm chí nâng cao sức khỏe của CBCĐ cả về phương diện thể lực và 

trí lực.  

- Giữ chân và thu hút nhân tài cho tổ chức công đoàn: người CBCĐ có 

trình độ chuyên môn cao đều đóng vị trí rất quan trọng. Tuy nhiên, người giỏi 

không có nghĩa là họ sẽ tận tâm với công việc, gắn bó với tổ chức. Nếu họ ra đi và 

chúng ta không tìm được ứng viên có năng lực tương đương thì đồng nghĩa với 

việc CLĐNCBCĐ giảm xuống. Trước khi nghĩ tới việc nâng cao CLĐNCBCĐ thì 

chúng ta cần phải giữ chân được những cán bộ có trình độ, có chuyên môn  cao 

trong công việc. Chế độ đãi ngộ tốt sẽ giúp tổ chức công đoàn thực hiện được việc 

này, nó khiến cho CBCĐ gắn bó với tổ chức công đoàn. Có được chế độ đãi ngộ 

tốt chúng ta hoàn toàn có thể thu hút những nhân tài từ các nguồn bên ngoài, qua 

đó nâng cao chất lượng nguồn đội ngũ CBCĐ. 

- Đãi ngộ tốt tạo động lực kích thích CBCĐ nỗ lực hoàn thiện năng lực bản 

thân: nhu cầu của con người nói chung và của CBCĐ nói riêng luôn vận động, 

phát sinh và không ngừng phát triển trong quá trình lao động và làm việc, chúng 

tạo ra các động cơ làm việc khác nhau. Thông qua việc thỏa mãn nhu cầu vật chất 

và nhu cầu tinh thần, đãi ngộ tạo động lực kích thích người cán bộ làm việc. Để 

phát huy tốt nhất năng lực của mình, con người cần có sự trợ giúp và can thiệp của 

công nghệ. Trong thời đại mà công nghệ phát triển thì nếu chính sách đãi ngộ của 
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tổ chức tốt sẽ cung cấp những công cụ lao động, những hỗ trợ thiết bị hiện đại để 

giúp CBCĐ phát huy tốt nhất năng lực của mình. 

2.4.2.2. Những nhân tố bên ngoài khác 

Những nhân tố khác tác động đến nâng cao CLĐNCBCĐ như sự phát 

triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục đào tạo; hội nhập quốc tế, luật pháp; chính 

sách an sinh xã hội; chính sách  phát triển đội ngũ CBCĐ; sự  quan tâm  của  hệ 

thống  chính trị, người dân và các đối tượng phục vụ tới lĩnh vực quản lý của tổ 

chức; hoàn cảnh gia đình. 

Hệ thống giáo dục, đào tạo đối với CBCĐ: ảnh hưởng của hệ thống giáo 

dục, đào tạo đối với CBCĐ bao gồm các giai đoạn giáo dục phổ thông, giáo dục 

nghề nghiệp, giáo dục chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục về lĩnh vực công đoàn. 

Đây là nhân tố quan trọng nhất tác động đến nâng cao CLĐNCBCĐ bởi vì chất 

lượng tư duy, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và khả 

năng vận dụng linh hoạt các phương pháp hoạt động của CBCĐ về cơ bản được 

hình thành trong quá trình giáo dục, đào tạo. Thông qua hệ thống giáo dục, đào tạo 

trên, CBCĐ được trang bị kiến thức một cách có hệ thống, bảo đảm trình độ học 

vấn phổ thông (là nền tảng để tiếp thu mọi khoa học khác); trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật khác, đó là cơ sở, là nền tảng ban đầu để hình thành 

chất lượng của CBCĐ. Để CBCĐ có chất lượng thực sự thì vấn đề quan trọng hiện 

nay thì phải quan niệm CBCĐ là một nghề. Quan niệm này cần phải có sự chỉ đạo 

thống nhất trong đào tạo, đầu tư cũng như trong tâm trí của CBCĐ, để họ được 

đào tạo cơ bản và được yên tâm với nghề mình đã chọn. CBCĐ chuyên trách cần 

được đào tạo nghề nghiệp, bình đẳng như bất cứ nghề nghiệp nào khác trong xã 

hội. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử 

dụng và đãi ngộ CBCĐ, nhất là CBCĐ chuyên trách. 

Như vậy, có nhiều nhân tố tác động đến nâng cao CLĐNCBCĐ. Vì vậy, để 

nâng cao CLĐNCBCĐ cần phải quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp. Nâng 

cao chất lượng CBCĐ là kết quả tổng hợp của các giải pháp từ khâu xây dựng 

chức danh, tiêu chuẩn CBCĐ; công tác bầu cử, bố trí sử dụng cán bộ đến khâu đào 

tạo, bồi dưỡng CBCĐ, việc nhận xét, đánh giá công việc một cách khách quan, 

trung thực, đồng thời với những chế độ đãi ngộ tốt sẽ tạo động lực cho CBCĐ. 
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2.5. Kinh nghiệm của một số Công đoàn ngành Trung ương về nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ công đoànvà bài học rút ra cho Công đoàn Giáo dục 

Việt Nam 

2.5.1. Kinh nghiệm của một số Công đoàn ngành Trung ương 

 2.5.1.1. Kinh nghiệm của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 

Ngày 16/3/1957, đánh dấu sự ra đời của Công đoàn Xây dựng Việt Nam. 

Tổ chức này đã tập hợp được một đội ngũ hùng hậu những người lao động ngành 

Xây dựng Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế. Đội ngũ những công nhân, kỹ 

sư, kiến trúc sư, nhà quản lý điều hành, nghiên cứu khoa học, nhà tư vấn, thiết kế, 

giảng dạy, phục vụ… Theo báo cáo của các đơn vị trực thuộc Công đoàn Xây 

dựng Việt Nam, tính đến 31/12/2018, tổng số lao động tại 47 công đoàn trực thuộc 

là 116.164 người 

Trong thời gian qua, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động 

để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ:  

Thứ nhất: tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy 

hoạch, chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quy hoạch CBCĐ các cấp trong  ngành; thực hiện 

tốt công tác cán bộ như phân công, phân cấp quản lý cán bộ; đánh giá, tuyển chọn 

cán bộ; điều động, đề bạt, miễn nhiễm, luân chuyển cán bộ; xây dựng và ban hành 

quy chế quản lý cán bộ. 

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã chỉ đạo 

các công đoàn trực thuộc kiện toàn, bầu bổ sung 13 Ủy viên Ban Chấp hành, 04 

Ủy viên Ban thường vụ, 01 ủy viên Ủy ban Kiểm tra, 01 chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra, 02 chủ tịch và 04 phó chủ tịch; kiện toàn nhân sự Văn phòng đại diện Công 

đoàn Xây dựng Việt Nam tại khu vực phía Nam; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 11 

trưởng, phó ban và điều động 03 cán bộ tại Cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt 

Nam; công nhận 10 CBCĐ chuyên trách 

Thứ hai: tập trung chỉ đạo đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ: ban hành quy chế đào 

tạo có chính sách cụ thể đối với cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng. 

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức 04 

lớp tập huấn nghiệp vụ cho 322 lượt CBCĐ các cấp; cử 650 lượt cán bộ tham gia 

các hội nghị, hội thảo, tập huấn do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Xây dựng và các 

đơn vị tổ chức; 02 đồng chí hoàn thành khóa bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản lý 

cấp vụ; 02 đồng chí hoàn thành chương trình Thạc sĩ trong nước. Các cấp công 
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đoàn đã tổ chức 85 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 5220 lượt cán bộ từ tổ 

trưởng, tổ phó công đoàn trở lên; có 1969 lượt CBCĐ được cử đi học thạc sĩ, đại 

học, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị và các lớp đạo tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ khác. 

Thứ ba: Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã quan tâm thực hiện và giải 

quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách thường xuyên đối với CBCĐ. Năm 2018 

có 22 CBCĐ chuyên trách được nâng lương thường xuyên và trước hạn; chuyển 

xếp lương đối cới 04 CBCĐ chuyên trách tại doanh nghiệp; cử 01 cán bộ dự thi 

nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp, 03 cán bộ dự thi nâng 

ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính; 23 CBCĐ và 04 cán bộ quản lý 

doanh nghiệp được TLĐLĐVN tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công đoàn” 

Qua kết quả trên có thể thấy, dưới sự lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, 

Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đội ngũ CBCĐ của Ngành đã 

từng bước được nâng cao chất lượng công tác, tích lũy được rất nhiều kinh 

nghiệm hoạt động, công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao 

động trong toàn ngành Xây dựng đã có bước phát triển mạnh mẽ. 

2.5.1.2. Kinh nghiệm của Công đoàn Công thương Việt Nam 

Theo số liệu báo cáo (tính đến 31/12/2018) của Công đoàn Công  thương 

Việt Nam thì hiện Công đoàn Công thương Việt Nam hiện có gần 158135 lao 

động trong đó có 49737 lao động nữ. 

Với đặc thù đa dạng nhiều ngành nghề, ngoài quản lý trực tiếp 16 công đoàn 

cấp trên cơ sở, Công đoàn ngành Công thương Việt Nam còn quản lý trực tiếp 544 

công đoàn cơ sở - đây là nét tương đồng với Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGD 

Việt Nam chủ yếu quản lý công đoàn cơ sở). Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công 

đoàn Công thương Việt Nam đã có nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng đội ngũ 

CBCĐ: 

Thứ nhất: Tuyên truyền,nâng cao nhận thức của CBCĐvề vai trò, trách 

nhiệm của mình để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, lĩnh vực 

công tác; tuyên truyền, động viên đoàn viên và người lao động phấn đấu hoàn 

thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. 

Thứ hai: Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ 

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công thương Việt Nam đã trích kinh phí 

từ ngân sách công đoàn để tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ công tác công 



63 

 

 

đoàn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ CBCĐ. Để tăng cường hiệu quả 

trong tập huấn, Ngành đã tổ chức các lớp tập huấn theo khu vực để thuận tiện cho 

đông đảo CBCĐ được tham gia, với các nội dung thiết thực như: Bồi dưỡng 

phương pháp hoạt động công đoàn; kỹ năng hòa giải tranh chấp lao động; kỹ năng 

thương lượng thỏa ước lao động tập thể. Ngay sau Đại hội III, Công đoàn Công 

thương Việt Nam đã ban hành và tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cho CBCĐ các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; xây dựng và thực 

hành, hoàn thiện hệ thống bài giảng. Trong năm 2018, Công đoàn Công thương 

Việt Nam hoàn thiện thủ tục cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên 

chính, đăng ký cho cán bộ tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước 

chương trình chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính... Ngoài ra, Công đoàn Công 

thương Việt Nam đã tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ cơ quan Công đoàn 

Công thương Việt Nam. Hỗ trợ giảng viên lên lớp các chuyên đề về nghiệp vụ 

công đoàn cho các CĐCS; tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng, xây dựng 

thỏa ước lao động tập thể cho một số CĐCS trực thuộc... 

Toàn Ngành hiện có 138 CBCĐ chuyên trách. Số cán bộ có trình độ từ đại 

học trở lên là 132 người, trình độ chính trị cử nhân, cao cấp là 70 người. Hầu hết 

CBCĐ chuyên trách được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. CBCĐ kiêm 

nhiệm khoảng 24358 người, trong đó CBCĐ chủ chốt các cấp khoảng 4300 người. 

Thứ ba: Thực hiện nghiêm chính sách cán bộ 

Công đoàn Công thương Việt Nam đã tiến hành triển khai rà soát, bổ sung 

nguồn quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó trưởng 

Ban Công đoàn Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 

2023; phê duyệt quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các 

cấp; báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam định kỳ về công tác tổ chức và cán bộ; thực 

hiện các chế độ, chính sách về điều động, bổ nhiệm, tiếp nhận, bầu cử, nâng 

lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác đánh giá cán bộ và hưu trí  đối với 

CBCĐ chuyên trách trong toàn Ngành; đồng thời, từng bước hoàn thiện Đề án vị 

trí việc làm. Rà soát và xem xét phương án chuyển xếp lương của CBCĐ chuyên 

trách trong ngành theo thang bảng lương doanh nghiệp.  

Thứ tư: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh: giới 

thiệu phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, trong năm 2018 có 2157 

đoàn viên công đoàn ưu tú đã được các công đoàn cơ sở giới thiệu cho tổ chức 

Đảng, trong đó 1294 người đã được kết nạp vào Đảng. 
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Với những cố gắng trên, đội ngũ CBCĐ ngành Công thương Việt Nam đã 

từng bước được bồi dưỡng thêm các kỹ năng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ 

trong tình hình mới.  

2.5.1.3. Kinh nghiệm của Công đoàn Viên chức Việt Nam  

Ngày 02/7/1994, Công đoàn Viên chức Việt Nam được thành lập theo 

Quyết định số 739/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Công 

đoàn Viên chức Việt Nam trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiệm vụ, quyền hạn 

thực hiện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Viên chức Việt Nam chỉ 

đạo trực tiếp công đoàn các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể Trung ương đồng 

thời phối hợp với  LĐLĐ tỉnh, thành phố thành lập và chỉ đạo Công đoàn Viên 

chức tỉnh, thành phố.  

Qua 25 năm xây dựng và phát triển với 05 kỳ Đại hội, Công đoàn Viên 

chức Việt Nam đã không ngừng phát triển đồng bộ với 2 hệ thống: Công đoàn 

Viên chức các bộ, ban, ngành, hội, đoàn thể Trung ương và Công đoàn Viên chức 

tỉnh, thành phố. Đến nay, Công đoàn Viên chức Việt Nam có 65 đơn vị trực thuộc 

(trong đó có 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 39 công đoàn cơ sở) với 

gần 700 công đoàn cơ sở; số lượng đoàn viên của Công đoàn Viên chức Việt Nam 

đã tăng lên từ 2,2 vạn đoàn viên lúc mới thành lập (1994) đến nay đã lên tới gần 

8,3 vạn đoàn viên; trong đó có 18 công đoàn cơ sở cơ quan đại diện của Việt Nam 

ở nước ngoài với hơn 200 đoàn viên; Công đoàn Viên chức Việt Nam có nét tương 

đồng với CĐGD Việt Nam là: khối CĐCS trực thuộc có đoàn viên công đoàn phần 

lớn là viên chức. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã rất 

quan tâm tới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn:  

Thứ nhất: Thực hiện tốt các phong trào thi đua 

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức một số phong trào lớn trong hệ 

thống như: Cuộc vận động  xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung 

thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” (năm 1999) nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ 

công đoàn “Vừa hồng, vừa chuyên”; phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động 

sáng tạo”;  giỏi việc nước, đảm việc nhà... 

Thứ hai: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phù hợp theo đối tượng, 

hướng về cơ sở.  

CBCĐ ở Công đoàn Viên chức Việt Nam hầu hết đều kiêm nhiệm, chưa 

qua đào tạo nghiệp vụ công đoàn, hoạt động chủ yếu bằng kinh nghiệm, thói quen. 

Để khắc phục tình trạng này, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tăng cường tổ 

chức các khoá đào tạo ngắn hạn hoặc các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Công 
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đoàn cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ mới tham gia công tác công đoàn. Chủ 

động biên soạn bộ tài liệu những nội dung cơ bản có thêm phần tình huống thực tế 

là những nội dung cần thiết hướng dẫn hoạt động CĐCS. Nội dung tài liệu đào tạo 

thích hợp cho từng loại đối tượng: có nội dung cơ bản cho người mới tham gia, nội 

dung cho cán bộ cấp cơ sở, nội dung cho cán bộ cấp trên cơ sở, nội dung theo 

chuyên đề… Xác định đối tượng đào tạo để lựa chọn nội dung, chuyên đề ưu tiên 

trong đào tạo, tập huấn. Cán bộ công đoàn ở cơ sở có số lượng lớn, thường xuyên 

thay đổi, nhiều người mới được bầu làm công đoàn, chưa có hiểu biết về công 

đoàn, về chức năng nhiệm vụ của công đoàn, cho nên Công đoàn Viên chức Việt 

Nam đã tập trung tập huấn cho nhóm đối tượng này về sự hình thành, quá trình 

phát triển, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ, nguyên tắc hoạt động của tổ chức 

công đoàn; Hoạt động của công đoàn cơ sở (chức năng nhiệm vụ, nội dung hoạt 

động của CĐCS, nhiệm vụ và phương pháp làm việc của chủ tịch CĐCS, hoạt 

động của Tổ công đoàn; kiến thức pháp luật liên quan đến người lao động; kinh 

nghiệm giải quyết tranh chấp lao động, vai trò của công đoàn với công tác 

ATVSLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà tại cơ quan, đơn vị; tập huấn, bồi 

dưỡng theo chuyên đề: công tác thi đua, tuyên giáo, nữ công, kiểm tra công đoàn, 

giải quyết khiếu nại tố cáo, Điều lệ Công đoàn, đại hội công đoàn; các nội dung 

tham gia với chuyên môn: nghiên cứu để tham gia với chuyên môn trong việc hoạch 

định chính sách, kế hoạch như: Định hướng kế hoạch phát triển ngành, đơn vị. 

Với những hoạt động trên, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở của Công đoàn 

Viên chức Việt Nam đã từng bước được nâng cao năng lực công tác, tích lũy được 

rất nhiều kinh nghiệm hoạt động và các phong trào, hoạt động công đoàn của 

Ngành cũng ngày càng phát triển. 

2.5.2. Bài học rút ra cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

Qua tham khảo kinh nghiệm nâng cao chất lượng CBCĐ của một số công 

đoàn ngành Trung ương nêu trên, bài học kinh nghiệm dưới đây có thể xem xét, 

vận dụng phù hợp với điều kiện CĐGD Việt Nam như sau: 

- Thứ nhất: Quán triệt trong các cấp công đoàn về tầm quan trọng và yêu cầu 

cấp bách của công tác CBCĐ trong tình hình mới. Nâng cao tinh thần  trách nhiệm 

của mỗi cá nhân và tập thể để đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả xây dựng 

đội ngũ CBCĐ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và cơ cấu đáp ứng yêu cầu 

phong trào công nhân và tổ chức công đoàn. 

- Thứ hai: Tăng cường và quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn đối với 

đội ngũ CBCĐ, lựa chọn hình thức, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với 

từng đối tượng đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu CBCĐ để đông 
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đảo CBCĐ có điều kiện tham gia, đó chính là yếu tố để nâng cao hơn nữa chất 

lượng, trình độ và bản lĩnh CBCĐ. Quan tâm đến cơ hội học tập, đào tạo, bồi 

dưỡng, cơ hội phát triển của tất cả mọi thành viên trong tổ chức.  

- Thứ ba: Các cấp công đoàn hoạt động hướng mạnh về cơ sở, bám sát hoạt 

động phong trào để qua hoạt động đó phát hiện những nhân tố tâm huyết, có năng 

lực để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng thành CBCĐ; tăng cường công tác quản lý 

CBCĐ từ đó đề bạt, bổ nhiệm những người có chất lượng vào vị trí chủ chốt.  

- Thứ tư: Các cấp công đoàn cần quan tâm tổ chức thực hiện tốt các chính 

sách của Đảng, Nhà nước đối với CBCĐ; tạo điều kiện để CBCĐ được học tập, 

làm việc, giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Bản thân CBCĐ cũng phải tự học, tự rèn 

luyện và nhận thức rõ trách nhiệm của mình với phong trào công nhân và hoạt 

động công đoàn. 

2.6. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

2.6.1. Mô hình nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu các tiêu chí cấu thành và các nhân tố ảnh hưởng, mô 

hình nghiên cứu CLĐNCBCĐ được đề xuất như sau: 

Sơ đồ 2.1. Mô hình nghiên cứu chất lượng đội ngũ CBCĐ được đề xuất 

 

 

 

 

 

 

Trong đó, Chất lượng đội ngũ CBCĐ được thể hiện bởi 4 tiêu chí: 

Tiêu chí 1: Thể lực đội ngũ cán bộ công đoàn. 

Tiêu chí 2: Trí lực đội ngũ CBCĐ. 

Tiêu chí 3: Tâm lực đội ngũ CBCĐ. 

Tiêu chí 4: Cơ cấu đội ngũ CBCĐ. 

Những nhân tố ảnh hưởngđến CLĐNCBCĐ bao gồm nhóm nhân tố bên 

trong và nhóm nhân tố bên ngoài tổ chức: 

Nhóm nhân tố bên trong tổ chức công đoàn, bao gồm các nhân tố: 

Nhân tố bên trong tổ chức  

công đoàn 
 

Nhân tố bên ngoài tổ chức 

công đoàn  
 

CHẤT LƯỢNG 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 

(4 tiêu chí cấu thành) 
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- Nhân tố 1: Chính sách về quy hoạch CBCĐ; 

- Nhân tố 2: Chính sách về bầu cử CBCĐ; 

- Nhân tố 3: Chính sáchvề bố trí, sử dụng CBCĐ; 

- Nhân tố 4: Chính sách về đánh giá thực hiện công việc của CBCĐ; 

- Nhân tố 5: Chính sách về đào tạo và bồi dưỡng CBCĐ; 

- Nhân tố 6: Các nhân tố thuộc bản thân CBCĐ (việc tự học, tự rèn luyện 

của CBCĐ). 

- Nhân tố 7: Cơ sở vật chất (trang thiết bị tại văn phòng công đoàn: máy vi 

tính, bàn, ghế…). 

Nhóm nhân tố bên ngoài tổ chức công đoàn, bao gồm các nhân tố: 

-Nhân tố 8: Chính sách đãi ngộ CBCĐ (thể hiện ở chính sách đãi ngộ vật 

chất và phi vật chất),  

- Nhân tố 9: Một số nhân tố bên ngoài tổ chức khác (Sự tác động của phát 

triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục đào tạo; chính sách an sinh xã hội….) 

Mô hình hồi quy được xác định bởi phương trình: 

CLĐNCBCĐ = f (Nhantok). 

Về kinh tế lượng, mô hình nghiên cứu sự tương quan giữa CLĐNCBCĐ 

(biến phụ thuộc) với các nhân tố ảnh hưởng (biến độc lập) để đánh giá tác động 

của các nhân tố tới CLĐNCBCĐ, giúp nhà quản lý có sự điều chỉnh cần thiết 

nhằm nâng cao CLĐNCBCĐ. 

Về quản trị nhân lực, mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và 

tổ chức, trong đó, bộ 4 tiêu chí đặc trưng cho yếu tố thuộc về con người, 9 nhân tố 

ảnhhưởng đặc trưng cho yếu tố thuộc về tổ chức. Những yếu tố này luôn có mối 

quan hệ biện chứng trong quá trình hoạt động của tổ chức. 

2.6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Căn cứ nghiên cứu tổng quan tài liệu và cơ sở lý luận, giả thiết nghiên cứu 

của luận án là: 

Giả thuyết 1 (H1): Chính sách về quy hoạch CBCĐ có ảnh hưởng tới 

CLĐNCBCĐ. 

Giả thuyết 2 (H2): Công tác bầu cử CBCĐ có ảnh hưởng tới CLĐNCBCĐ. 
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Giả thuyết 3 (H3): Chính sách về bố trí, sử dụng CBCĐ có ảnh hưởng tới 

CLĐNCBCĐ. 

Giả thuyết 4 (H4): Chính sách về đánh giá thực hiện công việc của CBCĐ 

có ảnh hưởng tớiCLĐNCBCĐ. 

Giả thuyết 5 (H5): Chính sách về đào tạo và bồi dưỡng CBCĐ có ảnh 

hưởng tới CLĐNCBCĐ. 

Giả thuyết 6 (H6): Các nhân tố thuộc bản thân CBCĐ có ảnh hưởng tới 

CLĐNCBCĐ. 

Giả thuyết 7 (H7): Cơ sở vật chất có ảnh hưởng đến tới CLĐNCBCĐ.  

Giả thuyết 8 (H8): Chính sách đãi ngộ cho CBCĐ có ảnh hưởng tới 

CLĐNCBCĐ.  

Giả thuyết 9 (H9): Sự tác động của phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục 

đào tạo; chính sách an sinh xã hội…có ảnh hưởng tới CLĐNCBCĐ. 

Tiểu kết chương 2 

Trong Chương 2, luận án đã hệ thống được một số vấn đề lý luận cơ bản 

đến chất lượng đội ngũ CBCĐ và các nhân tố ảnh hưởng. Bên cạnh đó, luận án 

cũng đã nghiên cứu học hỏi được kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đội ngũ 

CBCĐ của ba công đoàn ngành Trung ương khác. 

Trên cơ sở nghiên cứu các tiêu chí cấu thành và các nhân tố ảnh hưởng, mô 

hình nghiên cứu CLĐNCBCĐ được đề xuất với hai nhân tố ảnh hưởng đến 

CLĐNCBCĐ là nhân tố bên trong tổ chức công đoàn và nhân tố bên ngoài tổ chức 

công đoàn. Trong đó CLĐNCBCĐ được thể hiện bởi 4 tiêu chí: thể lực, trí lực, 

tâm lực và cơ cấu đội ngũ CBCĐ. 

Những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng đội ngũ CBCĐ được phân tích, 

trình bày ở Chương 2 là cơ sở lý luận quan trọng để xem xét, đối chiếu với thực 

trạng chất lượng đội ngũ CBCĐ và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội 

ngũ CBCĐ nói chung và CBCĐ các CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt 

Nam nói riêng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ             

CÔNG ĐOÀN TẠI CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ                       

TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

3.1. Khái quát về Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Ngày 28/7/1929, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã phân công đồng chí Nguyễn 

Đức Cảnh triệu tập Đại hội thành lập Công Hội đỏ Bắc kỳ, tiền thân của Công 

đoàn Việt Nam, từ đó giáo giới cả nước được tiếp cận với các chủ trương của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

Tháng 9/1950, thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam và được sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ Giáo dục, Ban vận động 

thành lập CĐGD Việt Nam đã ra đời.  

Trên cơ sở đó, ngày 22/7/1951, tại Hội nghị CĐGD toàn quốc ở Việt Bắc, 

Ban Chấp hành lâm thời CĐGD Việt Nam chính thức được thành lập với chức 

năng tập hợp, vận động cán bộ, giáo viên trong các cơ quan giáo dục và trường 

học thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ kháng chiến.  

Với tinh thần hăng hái của một tổ chức mới ra đời, được đông đảo giáo giới 

cả nước hưởng ứng, tổ chức CĐGD đã phát triển nhanh chóng. Đến cuối năm 

1952, tổng số đoàn viên đã lên tới 11.500 người. 

Tham gia Liên hiệp Quốc tế các CĐGD (Féderation International 

Syndicale des Enseignants - FISE) 

Tháng 7/1953, tại Hội nghị Liên hiệp Quốc tế các CĐGD (FISE) họp tại 

Viên (Thủ đô nước Áo), CĐGD Việt Nam đã được công nhận là một thành viên 

chính thức và có đại diện tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp Quốc tế các CĐGD. 

Từ đó, vai trò, tiếng nói của CĐGD Việt Nam đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia 

và ngày càng tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của giáo giới các nước đối với 

công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng một nền giáo dục 

mới ở nước ta. 
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Hội nghị cán bộ công đoàn toàn quốc 

Tháng 6/1954, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hội nghị CBCĐ toàn 

quốc đã họp tại xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Tuy chưa 

phải là một Đại hội, nhưng đây là lần đầu tiên CĐGD Việt Nam có cuộc họp toàn 

quốc, bao gồm CBCĐ ở các khu, tỉnh và Ban Chấp hành lâm thời CĐGD Việt Nam.  

Sau ngày giải phóng Thủ đô, hoạt động của CĐGD Việt Nam bước vào 

thời kỳ mới - thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng miền Bắc Xã hội 

Chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Năm 1957, CĐGD Việt Nam đã có một hệ thống tổ chức hoàn chỉnh, tương 

ứng với hệ thống tổ chức của chuyên môn. Được sự đồng ý của Tổng LĐLĐ Việt 

Nam, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của CĐGD Việt Nam tổ chức từ ngày 25-

31/7/1957 tại thủ đô Hà Nội. 

Kể từ năm 1957 đến nay, CĐGD Việt Nam đã trải qua 14 kỳ Đại hội. Hiện 

nay, toàn Ngành hiện có trên 1,4 triệu đoàn viên công đoàn và người lao động, 

trong đó có hơn 40 ngàn là đoàn viên trong các trường đại học và các đơn vị trực 

thuộc CĐGD Việt Nam. 

Có thể nói, trong hành trình 67 năm qua của mình, CĐGD Việt Nam luôn 

xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng của nhà giáo, người lao động 

trong ngành Giáo dục; luôn phấn đấu vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động; luôn song hành và hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát 

triển của Ngành, của đất nước. 

3.1.2. Cơ cấu tổ chức 

3.1.2.1. Nguyên tắc tổ chức 

CĐGD Việt Nam là bộ phận cấu thành của Tổng Liên đoàn Lao động 

(LĐLĐ) Việt Nam, có đầy đủ tính chất, vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công 

đoàn Việt Nam, hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự nguyện, tự chủ, 

thể hiện các đặc điểm sau đây: Ban Chấp hành công đoàn các cấp đều do bầu cử 

lập ra; thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thiểu số phục 

tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức; báo cáo và 

chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp và công đoàn cấp 

trên; các Nghị quyết được thông qua theo nguyên tắc thảo luận dân chủ, biểu 

quyết theo đa số và được thực hiện nghiêm chỉnh; Tổ chức công đoàn cấp dưới 

được quyền quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền tự chủ của mình, nhưng 
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không được trái với nghị quyết của công đoàn cấp trên; Khi thành lập mới hoặc 

tách, nhập tổ chức công đoàn, công đoàn cấp trên có quyền chỉ định Ban Chấp 

hành lâm thời, Uỷ ban Kiểm tra lâm thời. 

Đối tượng tập hợp của CĐGD Việt Nam là cán bộ, nhà giáo, người lao 

động (CBNGNLĐ) trong toàn ngành Giáo dục. 

3.1.2.1. Hình thức và cơ cấu tổ chức 

Hệ thống CĐGD Việt Nam gồm các cấp cơ bản sau đây: 

Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

- CĐGD Việt Nam: là đại diện Công đoàn Ngành trên cả nước, có cơ cấu tổ 

chức bộ máy giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, được thành lập mô hình 06 Ban 

nghiệp vụ và biên chế cán bộ theo qui định tại Quyết định số 883/QĐ-TLĐ ngày 

16/5/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Số lượng các ban và biên chế cán bộ căn cứ 

chủ yếu vào số lượng CBNGNLĐ trực tiếp chỉ đạo. 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC 

VIỆT NAM 

 

CÔNG ĐOÀN 

CƠ SỞ 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC 

THUỘC CÔNG ĐOÀN GIÁO 

DỤC VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN 

CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP 

CƠ SỞ 
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Các Ban tham mưu giúp việc thuộc cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơ quan 

CĐGD gồm 06 ban: Văn phòng; Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo và Nữ công; Ban 

Chính sách - Pháp luật; Ban Tài chính; Văn phòng Uỷ ban kiểm tra. 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Công đoàn Đại học Quốc gia, Công 

đoàn Đại học Thái Nguyên, Công đoàn Đại học Đà Nẵng, Công đoàn Đại học 

Huế, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo). 

- CĐCS: Tổ chức cơ sở của Công đoàn được thành lập ở các trường học và 

đơn vị giáo dục. Cấp CĐCS được tổ chức theo các hình thức như sau: CĐCS có 

công đoàn bộ phận, hoặc không có công đoàn bộ phận; CĐCS có tổ công đoàn, 

hoặc không có tổ công đoàn. 

Theo thống kê, tính đến tháng 12 năm 2018: 

+ Tổng số CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam: 54CĐCS.  

+ Tổng số CBNGNLĐ trong 54 CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam: là 

24876 đoàn viên viên công đoàn, số cán bộ công đoàn là 1034 CBCĐ. 

3.1.3. Khái quát về thực trạng đội ngũ cán bộ công đoàn tại các các công 

đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

- Về tâm lực: trong thời gian qua, CĐGD Việt Nam chỉ ưđạo CĐGD các cấp 

tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, chú trọng những nội dung liên quan đến đạo đức, phẩm chất người cán bộ, 

đó là: trung thành với sự nghiệp cách mạng; có mối liên hệ mật thiết với đoàn viên, 

người lao động; dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm với công 

việc; chấp hành kỷ luật; thành thạo công việc và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao bằng những việc làm, bằng những hoạt động rất thiết thực, hiệu quả. 

- Về trí lực: trình độ đội ngũ CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 

là rất cao, nhiều đồng chí có trình độ trung, cao cấp về lý luận chính trị (Phụ lục số 

3, Phụ lục số 4): trình độ của CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam là cao 

và vẫn tiếp tục tăng cao, cụ thể: năm 2013 có 98.55 số CBCĐ có trình độ trên đại 

học là 70.93%, đến thời điểm hết tháng 12/2018, số CBCĐ có trình độ trên đại đạt 

tỷ lệ 72.6%. Song trong thời gian tới, số CBCĐ có trình độ trên đại học sẽ cao hơn 

do hiện nay một số cán bộ vẫn đang tiếp tục theo học chương trình cao học, chuẩn 

bị tốt nghiệp. Số CBCĐ có trình độ từ cao đẳng trở lên năm 2013 là 27.62 %, đến 
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năm 2018 số CBCĐ có trình độ từ cao đẳng trở lên giảm còn 26.4%, đó là do số 

CBCĐ này tham gia học đại học và sau đại học. Đây là lực lượng cán bộ nòng cốt 

của tổ chức công đoàn, có tri thức, tâm huyết với phong trào góp phần cho hoạt 

động công đoàn đạt hiệu quả cao. Trên thực tế, với trí lực như vậy, CBCĐ có khả 

năng hoàn thành công việc, tuy nhiên số CBCĐ chưa được đào tạo cơ bản về lý 

luận và nghiệp vụ công đoàn nên còn chưa xác định được “vai” của mình ở đâu 

trong các đợn vị, điều đó xuất phát từ nguyên nhân số CBCĐ được bồi dưỡng về lý 

luận và nghiệp vụ công đoàn còn rất thấp, năm 2013 là 2.23% và đến năm 2018 là 

2%, đây là số CBCĐ chuyên trách tại công đoàn cơ sở Cơ quan Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam, lý do giảm vì trong thời gian đó số CBCĐ chuyên trách giảm 2 

người, như vậy có tới 98% CBCĐ chưa được bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ 

công đoàn, vấn đề này xuất phát từ đặc điểm riêng biệt của CBCĐ tại các CĐCS 

trực thuộc CĐGD Việt Nam, đó là các CBCĐ không chuyên trách, họ là giảng 

viên, chuyên viên, trưởng - phó các khoa, phòng và thậm trí là Lãnh đạo của các 

đơn vị, họ được đại hội tín nhiệm bầu, tham gia hoạt động công đoàn nhưng phần 

lớn thời gian vẫn làm chuyên môn như giảng dạy, quản lý … nên chưa dành thời 

gian học tập lý luận và nghiệp vụ công đoàn - đây là một hạn chế không nhỏ trong 

quá trình hoạt động công đoàn bởi CBCĐ có lý luận và nghiệp vụ công đoàn sẽ 

hiểu được tính chất, vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, có nghiệp vụ 

công đoàn vững chắc sẽ làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính 

đáng cho CBNGNLĐ 

- Về thể lực: đa phần CBCĐ có đủ sức khỏe học tập và công tác (Phụ lục số 

5): từ năm 2013 đến năm 2018 sức khỏe CBCĐ đã đươc nâng lên đáng kể, số lượng 

CBCĐ có sức khỏe loại II (Loại tốt) tăng gần 13% so với đầu nhiệm kỳ, số CBCĐ có 

sức khỏe loại IV (Loại yếu) giảm,  có 1031 CBCĐ (chiếm tỷ lệ 99.71%) tổng số 

CBCĐ có sức khỏe loại III trở lên, với sức khỏe này, đa phần đội ngũ CBCĐ có thể 

đảm bảo hoàn thành công việc được giao, tuy nhiên, để CBCĐ đảm bảo tăng số 

sức khỏe loại I, Loại II lên nữa để CBCĐ có thể có sức khỏe tốt để hoàn thành tốt 

hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao thì đòi hỏi các CĐCS có các giải pháp tích  cực. 

- Về cơ cấu: cơ cấu đội ngũ CBCĐ tương đối hợp lý (Phụ lục số 6):  

+ Số lượng CBCĐ cuối nhiệm kỳ tăng so với đầu nhiệm kỳ. Số lượng CBCĐ 

giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam với CĐCS chưa đồng đều, CBCĐ cấp Công 

đoàn Trung ương chỉ là 31/1032 (người) năm 2013 và 27/1034 (người)  cấp cơ sở. 

Cơ cấu về số CBCĐ/ 1 CĐCS đảm bảo đúng yêu cầu của Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

+ Cơ cấu về giới tính: Đặc thù của ngành Giáo dục tỷ lệ nữ là cao, đối với các 

CĐCS, số đoàn viên và người lao động là nữ là 12588 người/24876 tổng số đoàn 
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viên và người lao động (tỷ lệ 50.6%) vì vậy Qua bảng 3.5 ta thấy số CBCĐ là nữ 

đạt 57.14 % năm 2013 và 66.9% năm 2018 là phù hợp với đặc điểm ngành nghề. 

+ Cơ cấu về độ tuổi: độ tuổi CBCĐ từ 30 trở xuống tăng so với đầu nhiệm kỳ, 

số lượng CBCĐ trong độ tuổi từ 41 - 50 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất: 49.85% năm 

2013 và (47.3%) năm 2018, đây là độ tuổi “chín” về mọi mặt, từ trình độ chuyên 

môn cho đến kinh nghiệm hoạt động - đó là điều kiện rất thuận lợi để hoạt động 

công đoàn đạt hiệu quả cao. 

Qua phân tích về cơ cấu số lượng, giới tính, độ tuổi của đội ngũ CBCĐ các 

CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam, ta thấy, cơ cấu về giới tính, cơ cấu về độ tuổi 

đội ngũ CBCĐ là tương đối phù hợp; cơ cấu về số lượng trung bình 23 CBCĐ/01 

CĐCS là phù hợp. 

3.2. Giới thiệu mẫu khảo sát và kiểm định độ tin cậy của thang đo 

3.2.1. Phiếu khảo sát, thang đo, biến số 

 Phiếu khảo sát (Phụ lục số 7) gồm 2 phần: Phần 1 là thông tin cá nhân, 

gồm 12 mục hỏi; phần 2 là nội dung khảo sát về chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS 

tại đơn vị công tác, bao gồm 10 câu hỏi với 43 mục hỏi, trong đó có 01 câu hỏi 

mang tính mở để lấy ý kiến về giải pháp nâng cao CLĐNCBCĐ. 

 Các Bảng ở Phụ lục số 8; Phụ lục số 9; Phụ lục số 10 là bảng hỏi hoàn 

chỉnh được đưa vào phân tích định lượng: 

Nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Công tác điều tra thử được tiến hành đối với một số CBCĐ tại Đại học Cần 

Thơ. Với 35 phiếu thu về và sử dụng phần mềm SPSS phân tích thử, kết quả cho 

thấy bộ tiêu chí đánh giá CLĐNCBCĐ, nhân tố ảnh hưởng và các biến đo lường 

được thiết kế hợp lý, hệ số Cronback’s alpha của các nhóm tiêu chí, các nhân tố 

ảnh hưởng đều đạt 0.9 trở lên và được sử dụng để tiến hành nghiên cứu định 

lượng về CLĐNCBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam (xem chi tiết ở 

Phụ lục số 11, Phụ lục số 12, Phụ lục số 13). 

Nghiên cứu định lượng chính thức 

Tác giả sử dụng phiếu khảo sát để tiến hành thu thập thông tin phục vụ 

nghiên cứu định lượng. Đối tượng khảo sát là CBCĐ của 54 công đoàn cơ sở 

thuộc CĐGD Việt Nam. 

Nghiên cứu được tiến hành khảo sát với hình thức khảo sát online đến các 

CBCĐ. Để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức theo các tiêu chí, nhân 

tố đề xuất trên đây, các CBCĐ tại các CĐCS thuộc CĐGD Việt Nam là đối tượng 

khảo sát phù hợp vì họ là những người chịu tác động trực tiếp của các nhân tố ảnh 
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hưởng (công tác quy hoạch, công tác bầu cử, sử dụng và đánh giá việc thực hiện 

công việc, đào tạo và bồi dưỡng, cơ sở vật chất, chính sách đãi ngộ…) và có nhiều 

thông tin để đánh giá chung về thể lực, trí lực, tâm lực, cơ cấu đội ngũ của đơn vị 

nơi công tác. 

    3.2.2. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

 Tổng số phiếu khảo sát là 557 phiếu. Một bảng câu hỏi điều tra bao gồm 

nhiều mục hỏi bao phủ các đặc điểm khác nhau của cán bộ công đoàn như giới 

tính, độ tuổi, chức vụ chuyên môn, trình độ học vấn, độ tuổi và các đánh giá về 

đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. 

               Một số thống kê mô tả mẫu (tỷ lệ % tính trên tổng số mẫu nghiên cứu 

(Xem chi tiết ở Phụ lục số 14). 

 Qua mô tả mẫu nghiên cứu ta thấy: mẫu nghiên cứu có tỷ lệ nữ cao hơn 

nam giới; nhóm tuổi thạm gia khảo sát trong độ tuổi từ 31 đến 40 tuổi chiếm tỷ lệ 

lớn (52.6); trong đó đa phần là chuyên viên và tương đương (70.6%); phần lớn là 

CBCĐ không chuyên trách (89.4%) với trình độ là rất cao (thạc sĩ chiếm 57.1%), 

tính từ trình độ đại học trở lên là 91% - đây là đặc điểm rất riêng biệt trong ngành 

Giáo dục; trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên là 24.4%; trình độ ngoại ngữ 

từ trình độ C trở lên là 75.,6%; 100% đều có chứng chỉ Quản lý Nhà nước chương 

trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên; 96% có sức khỏe từ loại III trở lên. 

Tất cả những đặc điểm đó cho thấy chất lượng của mẫu là rất cao, là cơ sở tin cậy 

để đánh giá CLĐNCBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam. 

3.2.3. Phân tích dữ liệu, kiểm định độ tin cậy của thang đo 

3.2.3.1. Phân tích dữ liệu 

Dữ liệu sơ cấp Được tập hợp từ 557 phiếu khảo sát phản hồi hợp lệ với 43 

biến quan sát và 1 câu hỏi mở. Thông tin khảo sát được nhập dữ liệu, mã hóa, làm 

sạch và xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0. Các phép phân tích dữ liệu được sử 

dụng trong quá trình nghiên cứu gồm:  

(i) Kiểm định độ tin cậy của thang đo (Xem chi tiết ở Phụ lục 15); 

(ii) Phân tích nhân tố khám phá (Xem chi tiết ở Phụ lục 16); 

(iii) Phân tích hồi qui đa biến (Xem chi tiết ở Phụ lục 17). 

3.2.3.1.. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 

a, Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của biến khảo sát thể lực đội ngũ cán 

bộ công đoàn 

Sau khi kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s Alpha của 3 biến khảo sát về thể 

lực đội ngũ CBCĐ (xem chi tiết tại Phụ lục số 18). Kết quả phân tích cho thấy giá 
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trị Cronbach’s Alpha của kiểm định đạt 0.833 cho thấy độ tin cậy của của thang 

đo với các biến dựa vào mô hình tốt. Chỉ số Squared Multiple Correlation của các 

biến điều lớn hơn 0.3 và Cronbach's Alpha if Item Deleted của các biến đều lớn 

hơn 0,7. Do đó ta giữ lại cả 03 biến này. 

b, Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của biến khảo sát trí lực của đội ngũ 

cán bộ công đoàn 

Kết quả phân tích cho thấy giá trị Cronbach’s Alpha của kiểm định đạt 0.916 

cho thấy độ tin cậy của của thang đo với các biến dựa vào mô hình rất tốt. Chỉ số 

Squared Multiple Correlation của các biến điều lớn hơn 0.3 và Cronbach's Alpha if 

Item Deleted của các biến đều lớn hơn 0.8. Do đó ta giữ lại tất cả 08 biến này (xem 

chi tiết tại Phụ lục số 19). 

c, Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của biến khảo sát tâm lực của đội ngũ 

cán bộ công đoàn 

Kết quả phân tích cho thấy giá trị Cronbach’s Alpha của kiểm định đạt 0.959 

cho thấy độ tin cậy của của thang đo với các biến dựa vào mô hình rất tốt. Chỉ số 

Squared Multiple Correlation của các biến đều lớn hơn 0.3 và Cronbach's Alpha if 

Item Deleted của các biến đều lớn hơn 0.9. Do đó ta giữ lại tất cả 11 biến này (xem 

chi tiết tại Phụ lục số 20). 

d, Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của biến khảo sát cơ cấu đội ngũ 

cán bộ 

Kết quả phân tích cho thấy giá trị Cronbach’s Alpha của kiểm định đạt 0.890 

cho thấy độ tin cậy của của thang đo với các biến dựa vào mô hình rất tốt. Chỉ số 

Squared Multiple Correlation của các biến điều lớn hơn 0.3 và Cronbach's Alpha if 

Item Deleted của các biến đề lớn hơn 0.8. Do đó ta giữ lại tất cả 03 biến này (xem 

chi tiết tại Phụ lục số 21). 

đ, Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của biến khảo sát nhân tố ảnh hưởng 

đến CLĐNCBCĐ 

Kết quả phân tích ở cho thấy giá trị Cronbach’s Alpha của kiểm định đạt 

0.924 cho thấy độ tin cậy của của thang đo với các biến dựa vào mô hình rất tốt. 

Chỉ số Squared Multiple Correlation của các biến điều lớn hơn 0.3 và Cronbach's 

Alpha if Item Deleted của các biến đề lớn hơn 0.9. Do đó ta giữ lại 09 biến này 

(xem chi tiết tại Phụ lục số 22). 

e, Tổng hợp phân tích đánh giá thang đo Cronbach’s Alpha 

 Tổng hợp kết quả phân tích đánh giá thang đo Cronbach’s Alpha cho ta giữ 

lại tất cả các biến (xem chi tiết tại Phụ lục số 23). 
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3.2.3.3. Phân tích nhân tố khám phá của các nhân tố  

Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến CLĐNCBCĐ bao gồm 25 biến quan sát, sau 

khi phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, số biến quan sát còn lại được tiến hành 

phân tích nhân tố khám phá EFA. 

a, Phân tích nhân tố đối với các tiêu chí cấu thành chất lượng đội ngũ 

cán bộ 

 Thực hiện phân tích nhân tố đối với 4 tiêu chí cấu thành của chất lượng đội 

ngũ cán bộ (Gồm: TC1.Thể lực đội ngũ CBCĐ, TC2. Trí lực của đội ngũ CBCĐ, 

TC3. Tâm lực của đội ngũ CBCĐ, TC4. Cơ cấu đội ngũ cán bộ) cho kết quả phân 

tích như sau: 

Qua kết quả phân tích nhân tố khám phá (xem chi tiết tại Phụ lục số 24) ta 

thấy kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) và Bartlett Test cho ra hệ số 0,5 < 

KMO = 0.956 < 1 và Sig. của kiểm định Bartlett = 0.000 < 0.05. Vậy ta nói kiểm 

định này có ý nghĩa thống kê và các biến quan sát có tương quan chặt chẽ với nhau 

trong tổng thể. Hệ số KMO lớn hơn 0.5 chứng tỏ phân tích nhân tố khám phá EFA 

thích hợp để sử dụng. 

Như vậy, qua phân tích EFA, 4 tiêu chí ban đầu được sắp thành 4 tiêu chí 

đại diện (xem chi tiết tại Phụ lục số 25). Kết quả xử lý các thành phần đại diện 

được SPSS lưu lại dưới dạng nhân số (factor scores) với các tên tương ứng 

FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1, FAC4_1. Để sử dụng cho các bước phân tích tiếp 

theo, các biến thành phần từ FAC1_1 đến FAC4_1 được đổi thành Tieuchi1, 

Tieuchi2, Tieuchi3, Tieuchi4. Diễn giải tên các thành phần theo bảng sau: 

Bảng 3.1. Bảng chi tiết tên các thành phần sau khi phân tích nhân tố với các 

tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ. 
 

Thành 

phần 

Tên cũ 

(SPSS đặt) 

 

Tên mới 

Diễn 

giải 

1 FAC1_1 Tieuchi1 Tiêu chí 1- Tâm lực của đội ngũ CBCĐ. 

2 FAC2_1 Tieuchi2 Tiêu chí 2 - Trí lực của đội ngũ CBCĐ 

3 FAC3_1 Tieuchi3 Tiêu chí 3 - Thể lực đội ngũ CBCĐ 

4 FAC4_1 Tieuchi4 Tiêu chí 4 -Cơ cấu đội ngũ CBCĐ 

b, Phân tích nhân tố đối với các nhân tố ảnh hưởng  

Qua kết quả phân tích nhân tố khám phá các nhân tố ảnh hưởng, ta thấy 

kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) và Bartlett Test cho ra hệ số 0,5 < KMO = 
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0,922 < 1 và Sig. của kiểm định Bartlett = 0,000 < 0,05. Vậy ta nói kiểm định này 

có ý nghĩa thống kê và các biến quan sát có tương quan chặt chẽ với nhau trong 

tổng thể. Hệ số KMO lớn hơn 0,5 chứng tỏ phân tích nhân tố khám phá EFA thích 

hợp để sử dụng. 

Bảng 3.2. Bảng tổng hợp phân tích nhân tố EFA của các nhân tố ảnh hưởng 

đến chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

Mã 

hóa 
Biến số 

Nhân tố 

1 2 

C5A3 Chính sách về bố trí, sử dụng CBCĐ. 0.884  

C5A4 Chính sách về đánh giá thực hiện công việc của CBCĐ 0.864  

C5A1 Chính sách về quy hoạch cán bộ công đoàn. 0.855  

C5A2 Chính sách về bầu cử cán bộ công đoàn. 0.849  

C5A5 Chính sách về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn. 0.842  

C5A9 
Sự tác động của phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục đào 

tạo; chính sách an sinh xã hội… 
0.704  

C5A7 
Trang thiết bị tại văn phòng công đoàn (máy vi tính, bàn, 

ghế…). 
 0.873 

C5A8 
Chính sách đãi ngộ đối với CBCĐ: phụ cấp, tiền lương, khen 

thưởng… 
 0.872 

C5A6 Các nhân tố thuộc bản thân cán bộ công đoàn  0.694 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  0.922 

Approx. Chi-Square  3880.405 

Sig.  0.000 

Total Variance Explained   76.922% 

Dựa vào bảng Total Variance Explained (Phụ lục số 26) và theo tiêu chuẩn 

Eigenvalue lớn hơn 1 thì có 2 nhân tố được trích ra. Giá trị Cumulative % cho biết 

2 nhân tố đầu giải thích 76,922% biến thiên của dữ liệu. Như vậy phương sai trích 

đạt yêu cầu lớn hơn 50%.  

Căn cứ thành phần chi tiết các nhân tố ảnh hưởng sau khi thực hiện phép 

phân tích nhân tố. Ta tổng hợp được bảng nhân tố mới và đặt tên cho nhóm nhân 

tố thứ nhất là “Chính sách hiện hành với CBCĐ”, nhóm nhân tố thứ hai là “Các 

nhân tố ảnh hưởng khác”: 
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Bảng 3.3. Chi tiết tên các thành phần sau khi phân tích nhân tố ảnh hưởng  

Thành 

phần 

Tên biến 

(do SPSS 

đặt) 

Diễn 

giải 

1 FAC1_2 Nhân tố 1 - Chính sách hiện hành với CBCĐ 

2 FAC2_2 Nhân tố 2 - Các nhân tố ảnh hưởng khác 

Sơ đồ 3.2. Mô hình mới được xây dựng 

Trong đó, CLĐNCBCĐ được thể hiện bởi 4 tiêu chí: 

Tiêu chí 1: Tâm lực đội ngũ CBCĐ. 

Tiêu chí 2: Trí lực đội ngũ CBCĐ. 

Tiêu chí 3: Thể lực đội ngũ CBCĐ. 

Tiêu chí 4: Cơ cấu đội ngũ CBCĐ. 

Những nhân tố ảnh hưởng đến CLĐNCBCĐ bao gồm Nhóm nhân tố 

Chính sách hiện hành với CBCĐ và Nhóm Các nhân tố ảnh hưởng khác: 

Nhóm nhân tố Chính sách hiện hành, bao gồm các nhân tố: 

- Nhân tố 1: Chính sách về quy hoạch CBCĐ; 

- Nhân tố 2: Chính sách vềbầu cửCBCĐ; 

- Nhân tố 3: Chính sách về bố trí, sử dụng CBCĐ; 

- Nhân tố 4: Chính sách vềđánh giá thực hiện công việc của CBCĐ;\ 

- Nhân tố 5: Chính sách về đào tạo và bồi dưỡng CBCĐ; 

- Nhân tố 9: Một số nhân tố bên ngoài tổ chức khác (Sự tác động của phát 

triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục đào tạo; chính sách an sinh xã hội….) 

Nhóm Các nhân tố ảnh hưởng khác, bao gồm các nhân tố: 

Chính sách hiện hành với CBCĐ 
 

Nhân tố ảnh hưởng khác 
 

CHẤT LƯỢNG 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 

(4 tiêu chí cấu thành) 
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- Nhân tố 6: Các nhân tố thuộc bản thân CBCĐ (việc tự học, tự rèn luyện 

của CBCĐ). 

- Nhân tố 7: Cơ sở vật chất (trang thiết bị tại văn phòng công đoàn: máy vi 

tính, bàn, ghế…). 

- Nhân tố 8: Chính sách đãi ngộ CBCĐ (thể hiện ở chính sách đãi ngộ vật 

chất và phi vật chất). 

3.2.4. Đánh giá các tiêu chí chất lượng đội ngũ CBCĐ tại các CĐCS 

trực thuộc CĐGD Việt Nam  

Nghiên cứu định lượng cho phép tính toán điểm số trung bình CLĐNCBCĐ và 

các tiêu chí cấu thành CLĐNCBCĐ của CĐGD Việt Nam thông qua 25 biến quan 

sát được đánh giá theo thang đo likert 5 mức độ: mức 1: dưới trung bình; mức 2: 

trung bình; mức 3: khá; mức 4: tốt; mức 5: rất tốt. 

Trong quá trình thiết kế, hoàn chỉnh phiếu khảo sát, tham vấn các chuyên 

gia về giá trị kỳ vọng đối với CLĐNCBCĐ và các nhân tố ảnh hưởng cho thấy đa 

số người được hỏi (Phụ lục số 1) đánh giá điểm số đáp ứng kỳ vọng tối thiểu đạt từ 

3.75 điểm trở lên (điểm số cao), điểm số từ 3.50 đến dưới 3.75 là chưa đạt kỳ vọng 

nhưng chấp nhận được (điểm số bình thường), điểm số dưới 3.5 là không đáp ứng 

kỳ vọng (điểm số thấp). Tổng hợp chung các ý kiến phân loại ở mức đạt kỳ vọng 

với điểm số từ 3.75 trở lên và chưa đạt kỳ vọng với điểm số dưới 3.75. 

Các thông số chi tiết về trị số điểm trung bình đối với CLĐNCBCĐ và 4 tiêu 

chí cấu thành CLĐNCBCĐ được thể hiện ở Phụ lục số 27. 

Qua khảo sát, kết quả trị số điểm trung bình CLĐNCBCĐ của CĐGD Việt 

Nam đạt 3.7708 điểm theo thang điểm 5, đáp ứng kỳ vọng. Xét theo từng tiêu chí: 

Tiêu chí 1 - Tâm lực của đội ngũ CBCĐ có trị số điểm trung bình đạt 3.9101 điểm, 

nằm trong khoảng thang đo ở mức xấp xỉ tốt, đạt yêu cầu so với kỳ vọng đặt ra. 

Tiêu chí 2 - Trí lực của đội ngũ CBCĐ đạt 3.5285 điểm, thấp chưa đáp ứng kỳ 

vọng nhưng chấp nhận được. Điểm trung bình tiêu chí 3 - Thể lực đội ngũ CBCĐ, 

đạt 3.8665 điểm và tiêu chí 4 - Cơ cấu đội ngũ CBCĐ đạt điểm 3.8103 điểm, nằm 

trong  khoảng thang đo ở mức tốt, đạt yêu cầu so với kỳ vọng đặt ra. 

Kết quả tính toán điểm số trung bình CLĐNCBCĐ và các tiêu chí đánh giá 

cho phép xác định được mức độ đóng góp của các tiêu chí trong tổng số điểm 

trung bình CLĐNCBCĐ dựa trên phương pháp tính bình quân theo gia trọng, trong 

đó, gia trọng được lấy bằng số biến đo lường của mỗi tiêu chí, kết quả chi tiết xem 

Phụ lục số 28 .Kết quả này phản ánh tầm quan trọng của các tiêu chí trong tổng thể 
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CLĐNCBCĐ, trong đó: Tâm lực của đội ngũ CBCĐ là tiêu chí quan trọng nhất, 

chiếm 45.63% CLĐNCBCĐ; Trí lực của đội ngũ CBCĐ là tiêu chí quan trọng thứ 

2, chiếm 29.94% CLĐNCBCĐ; Thể lực đội ngũ cán bộ công đoàn là tiêu chí quan 

trọng thứ 3 chiếm 12.30%; Tiêu chí Cơ cấu đội ngũ CBCĐ chiếm 12.13%. 

Bảng 3.4. Kết quả chi tiết tiêu chí đánh giá CLĐNCBCĐ 

STT NỘI DUNG 
Giá trị 

 trung bình 

I Tâm lực của đội ngũ cán bộ công đoàn  

1 Trung thành với sự nghiệp cách mạng 4.12 

2 Có mối liên hệ mật thiết với đoàn viên, người lao động 4.03 

3 Dám làm, dám chịu trách nhiệm 3.87 

4 Tinh thần trách nhiệm với công việc. 4.06 

5 Chấp hành kỷ luật. 4.11 

6 Thành thạo công việc. 3.89 

7 Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. 3.70 

8 Ý chí cầu tiến, luôn luôn phấn đấu trong công việc. 3.88 

9 
Tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện 

công việc. 
4.05 

10 Vận dụng linh hoạt các phương pháp hoạt động công đoàn. 3.73 

11 Kinh nghiệm hoạt động công đoàn. 3.57 

II Trí lực của đội ngũ cán bộ công đoàn  

1 Hiểu biết kiến thức chung về nhà nước và pháp luật 3.62 

2 Hiểu biết về kiến thức quản lý nhà nước 3.47 

3 Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn 3.60 

4 
Hiểu biết về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ 

công đoàn 
3.63 

5 Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc 3.06 

6 Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc 3.59 

7 Sự đáp ứng về trình độ chuyên môn đối với công việc 3.68 

8 
Hiểu biết về tính chất, vai trò, chức năng của tổ chức công 

đoàn. 
3.58 

III Thể lực đội ngũ cán bộ công đoàn  

1 Đáp ứng yêu cầu công việc. 3.88 

2 
Có khả năng chịu đựng áp lực công việc (duy trì cường độ 

làm việc cao trong thời gian dài). 
3.72 

3 Đảm bảo ngày công lao động theo quy định. 4.00 

IV Cơ cấu đội ngũ cán bộ  

1 Phù hợp về số lượng. 3.87 

2 Phù hợp về giới tính. 3.71 

3 Phù hợp về độ tuổi. 3.85 
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Với điểm số đạt được trên đây, CLĐNCBCĐ theo đánh giá của tham vấn 

các chuyên gia về giá trị kỳ vọng đối với CLĐNCBCĐ: tiêu chí Trung thành với 

sự nghiệp cách mạng được đánh giá cao nhất đạt 4.12 điểm; điểm đánh giá thấp 

nhất là khả năng sử dụng ngoại ngữ 3.06 điểm. 

Xem xét tương quan giữa trị số điểm trung bình CLĐNCBCĐ và  các  tiêu 

chí cấu thành (dao động xung quanh  giá trị điểm 3.9) với thực trạng “tâm lực” cho 

ta thấy đội ngũ CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam có đạo đức và 

phẩm chất tốt: luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng; có mối liên hệ mật thiết 

với đoàn viên, người lao động; dám làm, dám chịu trách nhiệm; chấp hành chủ 

trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ 

quan, đơn vị; chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị; thành 

thạo công việc; sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trong các tiêu chí cấu thành đó 

thì tiêu chí “kinh nghiệm hoạt động công đoàn” đạt giá trị 3.57 chưa đạt yêu cầu 

kỳ vọng đặt ra, điều này cho thấy CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt 

Nam chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động công đoàn, kỹ năng hoạt động công 

đoàn chưa tốt; nhiệm vụđặt ra cho các CĐCS là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng 

phương pháp, kỹ năng hoạt động cho CBCĐ bằng các hình thức: tập huấn, tham 

gia các lớp lý luận và nghiệp vụ công đoàn. 

Xem xét tương quan giữa trị số điểm trung bình CLĐNCBCĐ và các tiêu 

chí cấu thành (dao động quanh giá trị 3.5 điểm) với thực trạng trí lực đội ngũ 

CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam (99.9 % có trình độ học vấn từ cao 

đẳng trở lên, trong đó có 72.6 % đạt trình độ sau đại học) có thể thấy trình độ học 

vấn của CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam là cao nhưng chất lượng 

chưa cao. Điều đó có thể do nguyên nhân một số nhân tố ảnh hưởng có tác động 

chưa đủ tốt hoặc ngược chiều làm CBCĐ chưa phát huy hết được khả năng của họ. 

Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc của CBCĐ các CĐCS trực 

thuộc CĐGD Việt Nam qua khảo sát cho kết quả trung bình 3.06 và 3.59 điểm, 

chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới về việc ứng dụng công nghệ thông 

tin, triển khai các hoạt động của CĐGD Việt Nam trên môi trường mạng và hội 

nhập quốc tế. 

Xem xét tương quan giữa trị số điểm trung bình CLĐNCBCĐ và  các tiêu 

chí cấu thành (dao động quanh giá trị 3.86 điểm) với thực trạng thể lực đội ngũ 

CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam (97% đạt sức khỏe loại III trở lên), 
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trong đó tiêu chí “duy trì ngày công” và tiêu chí “đáp ứng yêu cầu công việc” có 

giá trị trung bình cao, đạt kỳ vọng; tiêu chí “khả năng chịu đựng áp lực công việc 

(duy trì cường độ làm việc cao trong thời gian dài)” chưa đạt yêu cầu, vấn đề này 

đặt ra nhiệm vụ cho tổ chức công đoàn là phải tăng cường bồi dưỡng kỹ năng giảm 

stress, giảm căng thẳng,  sắp xếp công việc hợp lý, khoa học hơn để đảm đương tốt 

nhiệm vụ công tác. 

Xem xét tương quan giữa trị số điểm trung bình CLĐNCBCĐ và  các tiêu 

chí cấu thành (dao động quanh giá trị 3.81 điểm) với thực trạng cơ cấu đội ngũ 

CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam: số lượng trung bình 23 CBCĐ/01 

CĐCS là phù hợp với CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam; cơ cấu về độ tuổi rất 

phù hợp với độ tuổi từ 41 - 50 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất (47.3%); cơ cấu về giới 

tính gần đạt kỳ vọng đặt ra, điều này phù hợp với đặc điểm của ngành Giáo dục là 

tỷ lệ nữ cao. 

3.3. Phân tích thực trạng các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ Công đoàn tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục 

Việt Nam 

3.3.1. Thực trạng công tác quy hoạch cán bộ công đoàn 

CĐGD Việt Nam căn cứ Hướng dẫn số: 139/HD-ĐĐTLĐ, ngày 21/11/2013 

của Đảng Đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo 

quản lý của tổ chức công đoàn,ban hành Hướng dẫn số 03/HD-CĐN ngày 

02/4/2014 về công tác xây dựng quy hoạch, rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo, quản lý Công đoàn ngành Giáo dục để tiến hành rà soát, bổ sung quy 

hoạch trong toàn hệ thống, khắc phục tình trạng hẫng hụt, bị động.  

CĐGD Việt Nam đã phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ tại các CĐCS trực 

thuộc CĐGD Việt Nam có năng lực, có học vấn, có triển vọng và có khả năng lãnh 

đạo, quản lý, tổ chức các hoạt động công đoàn đưa vào quy hoạch, đảm bảo sự liên 

thông trong toàn hệ thống CĐGD Việt Nam. CBCĐ trước khi được đưa vào quy 

hoạch đều được đánh giá bởi người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp 

quản lý, sử dụng cán bộ; Tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ sở nơi cán bộ công tác 

đánh giá (sau khi đã tham khảo ý kiến của chi ủy nơi cán bộ cư trú về bản thân và 

gia đình cán bộ). 



84 

 

 

CĐGD Việt Nam thực hiện Quy hoạch cán bộ bảo đảm phương châm 

"mở" và "động": 

- Quy hoạch "mở"  thể hiện: với một chức danh, CĐGD Việt Nam đã quy 

hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh; quy 

hoạch 2-3 người vào 01 chức danh; không quy hoạch 01 người cho 01 chức 

danh. Không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh; không quy hoạch 01 chức 

danh quá 04 người. Giới thiệu cán bộ vào quy hoạch không khép kín trong Cơ 

quan CĐGD Việt Nam mà đã đưa vào quy hoạch những CBCĐ không chuyên 

trách từ các CĐCS có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm chức danh 

quy hoạch ở các CĐCS trực thuộc. Đối với cán bộ có trong quy hoạch ở nơi khác, 

khi được đề xuất, giới thiệu vào quy hoạch, các CĐCS đã liên hệ với cấp ủy, tổ 

chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đang công tác để thẩm 

định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào quy hoạch, thông 

báo cho cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đó đang công tác và cá nhân cán bộ đó biết, 

không tổ chức lấy phiếu giới thiệu đối với nhân sự đó (cả nơi cán bộ đang công tác 

và nơi đưa cán bộ vào quy hoạch). Hiện nay, CĐGD thực hiện phân cấp thẩm 

quyền quy hoạch: CĐGD Việt Nam thực hiện phê duyệt các chức danh quy hoạch 

Phó Chủ tịch, Chủ tịch. Ban Chấp hành/ Ban Thường vụ CĐCS thực hiện phê 

duyệt các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ cấp mình. 

Mỗi một CĐCS đều thực hiện phê duyệt có từ 03 người trở lên được quy hoạch 

vào chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban 

Thường vụ CĐCS. Nguồn quy hoạch đảm bảo đủ nguồn cán bộ kế cận từ các 

CĐCS. Gắn quy hoạch cán bộ với các khâu khác trong công tác cán bộ (đánh giá, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng…). 

- Quy hoạch "động" được thể hiện qua việc định kỳ rà soát, bổ sung, điều 

chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ vào giữa nhiệm kỳ 2013-2018; kịp thời đưa 

ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có 

triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hằng năm; bổ sung 

vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển. Đợt rà soát trong nhiệm kỳ 

qua đã đưa ra khỏi quy hoạch 02 cán bộ và bổ sung 06 cán bộ. CĐGD Việt Nam 

đã lựa chọn cán bộ trong quy hoạch để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm đương 
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ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu, bầu bổ sung 01 Chủ tịch và 01 Phó 

Chủ tịch CĐGD Việt Nam, trong đó Chủ tịch CĐGD Việt Nam được bầu trong 

nguồn quy hoạch từ cán bộ thuộc CĐCS trực thuộc và 01 Phó Chủ tịch được bầu 

từ nguồn quy hoạch là CBCĐ Giáo dục tỉnh; 01 Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam 

được bầu từ nguồn quy hoạch tại chỗ; bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ chức, Phó 

Chánh Văn phòng trong nguồn quy hoạch là cán bộ CĐCS cán bộ CĐGD tỉnh; bổ 

nhiệm Trưởng - Phó Ban Tuyên giáo & Nữ công, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban 

Tài chính, Phó Ban Chính sách - Pháp luật, Phó Ban Tài chính trong nguồn quy 

hoạch tại chỗ.  

CĐGD Việt Nam thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ trong 

hệ thống là quy hoạch lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm 

chức vụ đang đảm nhiệm khi xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ 

tiếp theo, cũng như khi rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại. Các đồng 

chí đương nhiệm về nguyên tắc đã phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ 

đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao 

hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục tái cử thì là nguồn đương nhiên để xem 

xét khi tiến hành công tác nhân sự của khóa mới. 

 Trong quy hoạch, CĐGD Việt Nam chú trọng yêu cầu về độ tuổi và cơ cấu 

cán bộ nữ trong quy hoạch: đưa vào quy hoạch những đồng chí có triển vọng, nhưng 

phải trẻ tuổi, để có quỹ thời gian cho việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, chuyên 

môn, nghiệp vụ và kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới. Trong nguồn 

quy hoạch,  số 33 người được quy hoạch nguồn các CĐCS từ vào các chức danh từ 

Phó Ban trở lên thì có đến 18 người là nữ; độ tuổi trung bình đạt 44,3 tuổi; trong số 

nguồn quy hoạch 143 Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS thì có 65 người là nữ, tất cả các 

CBCĐ đều đảm bảo lần đầu bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, 

quản lý phải đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ 

(mỗi nhiệm kỳ là 5 năm). 

Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ được 

CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam công khai để cán bộ, đảng viên tham gia bỏ phiếu 

giới thiệu quy hoạch ở cơ quan, đơn vị được biết. Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch 

và đưa ra khỏi quy hoạch được công khai trong đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, 



86 

 

 

đảng ủy và trưởng các đơn vị trực thuộc; đồng thời thông báo cho cá nhân cán bộ 

biết. Danh sách cán bộ được CB CĐCS phê duyệt đưa vào quy hoạch các chức danh do 

CĐGD Việt Nam quản lý (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) được gửi cho CĐCS để thông báo 

trong ban chấp hành, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo, đảng ủy cơ quan và 

cá nhân cán bộ đó biết. 

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, CĐGD Việt Nam đã căn cứ các hướng dẫn 

của cấp trên, thực hiện quy hoạch đúng quy trình, tạo được nguồn cán bộ kế cận 

trong các CBCĐ không chuyên trách, sẵn sàng bổ sung khi khuyết. Thời gian đầu 

nhiệm kỳ (năm 2013), Ban Tổ chức CĐGD Việt Nam còn lúng túng trong công tác 

quy hoạch, năm 2015 còn tham mưu giới thiệu CBCĐ không nằm trong quy hoạch 

để bầu chức danh Chủ tịch CĐGD Việt Nam mới khi khuyết chức danh chủ tịch, 

điều đó thể hiện sự non yếu trong công tác cán bộ; mặt khác trong quy hoạch còn 

dàn trải. Trong quá trình bỏ phiếu xin ý kiến quy hoạch, có những cá nhân đã 

không trách nhiệm mà tích hết vào ô “đồng ý” hoặc có những cá nhân để chuyện 

cảm tính xen vào mà cứ thích ai thì tích vào ô “đồng ý”, không thích ai thì tích vào 

ô “không đồng ý”. 

3.3.2. Thực trạng công tác bầu cử cán bộ công đoàn 

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, CĐGD Việt Nam 

đã hướng dẫn các CĐCS tổ chức đại hội công đoàn các cấp đảm bảo đúng quy 

định, quy trình:  

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam căn cứ Kế hoạch số 52/KH-TLĐ, ngày 

28/11/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức đại hội công 

đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam,đã ban hành các văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức đại hội: Kế hoạch số 310/KH-CĐN, 

ngày 06/12/2016 về tổ chức đại hội công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội  

XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Hướng 

dẫn số 04/HD-CĐN, ngày 17/3/2017 về công tác nhân sự ban chấp hành tại đại hội 

công đoàn giáo dục các cấp; Kế hoạch số 78/KH-CĐN, ngày 17/3/2017 về phát 

động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo, người lao động chào 

mừng các ngày lễ lớn; chào mừng Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại 
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hội lần thứ XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội  lần thứ XII Công đoàn 

Việt Nam… 

- CĐGD Việt Nam đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về 

công tác tổ chức đại hội công đoàn cho cán bộ công đoàn chủ chốt các CĐCS; chỉ 

đại tổ chức đại hội điểm tại 02 CĐCS để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo 

đại hội công đoàn các cấp. 

- Ban Tổ chức CĐGD Việt Nam là bộ phận thường trực tổng hợp, phân tích 

và đề xuất biện pháp xử lý các tình huống phát sinh trong công tác tổ chức Đại hội 

công đoàn các đơn vị trực thuộc; tổ chức chỉ đạo đại hội điểm, kịp thời rút kinh 

nghiệm, thống nhất chung trong hệ thống. Tại một số đơn vị có vướng mắc trong 

nhân sự, đã tham mưu kịp thời cho lãnh đạo CĐGD Việt Nam trực tiếp làm việc 

với cấp ủy và lãnh đạo chuyên môn đơn vị để thống nhất chỉ đạo về công tác nhân 

sự, đảm bảo đúng cơ cấu thành phần; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo trực tiếp 

CĐCS triển khai đúng quy trình tổ chức Đại hội; về hình thức trang trí hội trường, 

xây dựng kế hoạch Đại hội; dự thảo cáo cáo, xây dựng đề án nhân sự, xây dựng 

chương trình Đại hội, công tác ứng cử, đề cử; công tác bầu cử và kiểm phiếu bầu; 

các biểu mẫu, biên bản, phiếu bầu theo quy định nên hầu hết các CĐCS đã tổ chức 

thực hiện đúng kế hoạch; đảm bảo chất lượng, công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, 

đáp ứng được yêu cầu. CĐGD Việt Nam tổ chức duyệt hồ sơ chuẩn bị đại hội của 

các đơn vị; chỉ đạo và hưỡng dẫn các đơn vị tổ chức đại hội theo kế hoạch, đảm 

bảo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.  

- Ban Chấp hành/Ban Thường vụ CĐCS đương nhiệm có trách nhiệm thực 

hiện công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự; 

tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng đề án nhân sự và giới thiệu nhân sự khóa 

mới, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và có hồ sơ nhân sự đại hội CĐCS trình CĐGD 

Việt Nam phê duyệt; công tác chuẩn bị nhân sự đại hội cấp CĐCS được thực hiện 

từ tổ công đoàn, theo đó, tại các Hội nghị các tổ công đoàn, Đại hội công đoàn bộ 

phận, các cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong hoạt động công đoàn được giới thiệu 

tham gia ban chấp hành CĐCS.  

- Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, phần lớn các cấp công đoàn đã 

bám sát Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Giáo 
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dục Việt Nam, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên 

môn đồng cấp, tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định và kế hoạch đề ra. Tính dân chủ 

trong các đại hội/ hội nghị được đề cao. Các văn kiện của Đại hội được thảo luận sôi 

nổi. Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn về phương 

hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới được chia sẻ để tổ chức Công đoàn đổi mới, nâng 

cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và 

đào tạo trong thời gian tới. 

Tính đến ngày tháng 2 năm 2018, 100% các công đoàn cơ sở trực thuộc Công 

đoàn Giáo dục Việt Nam  đã tổ chức xong đại hội/hội nghị đảm bảo đúng tiến độ thời 

gian quy định, bầu ra được 1034 CBCĐ đại diện cho CBNGNLĐ tại 54 CĐCS. Tuy 

nhiên, ở một vài công đoàn các trường đại học ngoài công lập, công tác phối hợp 

giữa công đoàn với chuyên môn cùng cấp chưa thực sự tốt, dẫn đến có đơn vị phải 

tổ chức đại hội ngoài giờ hành chính. 

3.3.3. Thực trạng việc đánh giá và sử dụng cán bộ công đoàn 

3.3.3.1. Thực trạng việc đánh giá cán bộ công đoàn 

Với đặc thù CBCĐ của các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 100% là 

CBCĐ không chuyên trách, các CBCĐ được bầu từ các tổ công đoàn, các công 

đoàn bộ phận, hưởng lương của chuyên môn,  họ là những viên chức giáo dục, 

công tác đánh giá cán bộ theo chức trách nhiệm vụ của viên chức.  

Công tác đánh giá CBCĐ đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, theo tổng 

hợp báo cáo từ các đơn vị, từ năm 2013 đến năm 2018 thì 100% CBCĐ không 

chuyên trách đều đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  

Tuy nhiên, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của CBCĐ ở một 

số đơn vị thực hiện một cách sơ sài, không đi vào trọng tâm công việc, chủ yếu 

đánh giá những vấn đề ở bề nổi, dẫn đến kết quả đánh giá việc thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ của CBCĐ không phản ánh đúng được chất lượng, năng suất và 

hiệu quả làm việc của CBCĐ cho nên việc đánh giá thực hiện công việc của 

CBCĐ còn chưa phản ánh sát thực về phẩm chất và năng lực của CBCĐ. Khi đánh 

giá thực hiện công việc khó phân định được các ranh giới mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của CBCĐ, đặc biệt là rất khó để xác định mức độ “hoàn thành nhiệm vụ 
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nhưng còn hạn chế về năng lực”. Công tác đánh giá thực hiện công việc còn mang 

tính nội bộ, khép kín, thiếu sự đánh giá độc lập, không có nhân sự hay tổ chức 

đánh giá chuyên trách. Hơn nữa, các kết quả đánh giá thực hiện công việc mức độ 

phân loại của mỗi CBCĐ trong từng ban chuyên môn lại có sự liên quan phát sinh 

đến trách nhiệm của người đứng đầu, phản ánh đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ, 

thành tích của bộ máy lãnh đạo cũng như tập thể nói chung. Đa số CBCĐ đều tự 

cho mình mức đánh giá cao. Các tiêu chí còn định tính, cảm tính dẫn đến sự bất 

bình đẳng, chưa đảm bảo công bằng cho mỗi CBCĐ. Vì thế, kết quả đánh giá thực 

hiện công việc còn chưa đảm bảo chính xác, khách quan, công tâm, chưa tạo cơ sở 

tin cậy cho việc lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của tổ chức. Kết quả đánh 

giá xếp loại trong các ban chuyên môn hàng năm cho thấy phần lớn CBCĐ vẫn 

được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ít có trường hợp CBCĐ hoàn 

thành nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, bị buộc 

cho thôi việc. Đánh giá hoàn thành xuất sắc công việc đều rơi vào CBCĐ giữ chức 

vụ quản lý. Việc này đã làm mất đi tính nghiêm túc và ý nghĩa của công tác đánh 

giá CBCĐ, dẫn đến công việc này không có tác dụng động viên khuyến khích 

những người mẫn cán có nhiều thành tích trong hoạt động, cống hiến, bởi vì họ 

thấy số CBCĐ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vẫn tiếp diễn sự trì trệ trong công 

việc mà cuối năm vẫn được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; có trường hợp 

biết rõ là năng lực kém nhưng cũng khó có cơ sở, tiêu chí cụ thể để đưa họ về mức 

không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhưng còn hạn chế về năng lực. 

3.3.3.2. Thực trạng việc sử dụng cán bộ công đoàn 

Thời gian qua, CĐGD Việt Nam đã sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ khá khoa 

học và hợp lý để phát huy chất lượng, sở trường cán bộ, tạo cơ hội phát triển nhằm 

hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Trong khoảng thời gian từ 2018 - 

2023, CĐGD Việt Nam đã luân chuyển 02 CBCĐ chuyên trách, bổ nhiệm 06 CBCĐ 

chuyên trách vào các vị trí Phó ban và Phó Trưởng các ban chuyên môn. Các CBCĐ 

không chuyên trách được đại hội bầu lên đều là những cán bộ có uy tín, có năng lực, 

kết quả thực hiện công việc cao góp phần thúc đẩy các phong trào công đoàn ngày 

càng đi lên. 
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Tuy nhiên, tại cơ sở, còn có những CBCĐ chưa tâm huyết, chưa nắm được 

vai trò, vị trí chức năng của tổ chức công đoàn nên chưa bảo vệ được đoàn viên 

công đoàn của mình, có chỗ, có nơi còn có tình trạng để đoàn viên công đoàn của 

mình xin ra khỏi tổ chức công đoàn. Có CBCĐ không muốn gắn bó với tổ chức 

công đoàn. 

Các CĐCS đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ. Coi 

công tác kiểm tra đối với cán bộ là một trong những việc quan trọng của công tác 

lãnh đạo. Kiểm tra khi có vi phạm phải có kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm các tập 

thể, cá nhân vi phạm chính sách, pháp luật và các quy định của Tổng LĐLĐ Việt 

Nam về công tác cán bộ. Đối với các cá nhân tại công đoàn các đơn vị trực thuộc 

có quy hoạch các chức danh từ Phó Ban trở lên, hằng năm đều phải nộp bản đánh 

giá về CĐGD Việt Nam. 

3.3.4. Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn 

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới căn bản, giáo dục và đào tạo và việc Việt Nam 

gia nhập CTTP thì việc nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ nói chung và 

CBCĐ nói riêng là điều hết sức cần thiết. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng 

thì đội ngũ cán bộ được nâng cao về trí tuệ, hiểu biết qui luật vận động, nắm bắt 

được thực tiễn từ đó có những đề xuất với Ngành về chiến lược phát triển sự 

nghiệp Giáo dục, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn phát triển. 

Được sự quan tâm chỉ đạo từ Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đảng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, CĐCS các đơn vị trực thuộc đã tập trung nhiều cho công tác đào tạo, 

kết quả đạt được bước đầu đã đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn CBCĐ, từng bước 

đáp ứng được yêu cầu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong điều kiện nền 

kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. 

Cùng với việc triển khai chương trình “Nâng cao trình độ, năng lực nghề 

nghiệp của CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục 

Việt Nam”, CĐCS các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng đội ngũ CBCĐ đồng 

thời là chuyên gia giáo dục và tạo các điều kiện để đội ngũ này tiếp cận, tham gia 

vào các khâu trong quá trình đổi mới của Ngành. Một mặt đưa hoạt động công 

đoàn theo kịp với sự vận động, thay đổi trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 
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mặt khác giúp CBCĐ nhận diện những thuận lợi và khó khăn, xác định nhiệm vụ 

của CBNGNLĐ trong quá trình triển khai các nội dung đổi mới. 

CĐGD Việt Nam đã bám sát chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 03/NQ-

TLĐ ngày 22/10/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa IX, Nghị 

quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 4/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa 

X về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ giai 

đoạn 2010-2020, cùng với nhiều định hướng và quy định cụ thể, chặt chẽ đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho các cấp công đoàn triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng 

các CBCĐ đạt kết quả tốt trong thời gian qua. 

CĐGD Việt Nam chỉ đạo CĐCS các đơn vị trực thuộc quan tâm, chú trọng 

nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ CBCĐ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

4a/NQ-TLĐ về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng CBCĐ giai đoạn 2010 - 2020”. CĐGD Việt Nam ban hành Chương trình 6 

về “Đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ ngành Giáo dục” và triển khai trong toàn ngành; 

tập trung chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐGD các cấp, nâng cao 

năng lực, nghiệp vụ, tăng cường kiến thức pháp luật và kỹ năng tư vấn, trợ giúp 

pháp lý cho CBNGNLĐ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ XIV, khóa 2013-2018, CĐGD 

Việt Nam đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo các ban của cơ quan thường trực, 

triển khai công tác quy hoạch CBCĐ đảm bảo đúng quy định; triển khai phần mềm 

quản lý đoàn viên tới các đơn vị trực thuộc; biên soạn, phát hành tài liệu và tổ chức 

lớp bồi dưỡng cán bộ CĐCS ngoài công lập; trang bị tài liệu cho các đơn vị để 

phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn CBCĐ, tăng cường tài liệu tuyên truyền về 

chính sách, pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ CBCĐ 

Đội ngũ CBCĐ đều được tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn, quán triệt Điều 

lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, các bộ luật, văn bản hướng dẫn thi hành pháp 

luật liên quan đến đoàn viên và người lao động; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tài 

chính, kiểm tra, nữ công, tổ chức, tuyên giáo, văn phòng và triển khai nghị quyết 

đại hội công đoàn các cấp. CĐGD Việt Nam đã xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ 

giảng viên kiêm chức nhằm chủ động hơn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ CĐCS, với chương trình đào tạo do các chuyên gia của Công đoàn Na Uy, Bộ 
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Giáo dục & Đào tạo, Tổng LĐLĐ Việt Nam giảng dạy và cấp chứng chỉ. Đội ngũ 

cán bộ làm công tác đào tạo thường xuyên được củng cố hoàn thiện và đào tạo 

nâng cao trình độ, Thông qua các lớp tập huấn giảng viên kiêm chức công đoàn, 

CBCĐ các cấp được bổ sung kỹ năng và sự tự tin để có thể trở thành giảng viên 

kiêm chức của công đoàn. Các khóa học tập trung vào việc hình thành các kỹ năng 

và huấn luyện sử dụng các công cụ trong phương pháp học tập tích cực. Sau khóa 

học, các học viên có thể tự tổ chức các phiên giảng do chính họ là nhà tổ chức, là 

giảng viên kiêm chức, các học viên sau khi học xong, trở về đơn vị công tác để 

trực tiếp truyền tải lại các nội dung đã được tập huấn cho CBCĐ và đoàn viên công 

đoàn; họ hoàn toàn có khả năng tự tập huấn tại cơ sở các chủ đề như: Kỹ năng ký 

kết thỏa ước lao động tập thể; phát triển đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn; tổ 

chức đại hội, hội thảo, hội diễn, hội thao…; kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống… 

Từ năm 2013 đến năm 2018, CĐGD Việt Nam thường xuyên đổi mới công 

tác đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng định kỳ, căn cứ vào nhu 

cầu của các đơn vị, CĐGD Việt Nam xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn tại cơ 

sở theo nội dung, lĩnh vực và đối tượng do cơ sở đề nghị. Trong 5 năm, CĐGD 

Việt Nam và CĐCS các đơn vị trực thuộc đã tổ chức được trên 11388 lớp tập huấn 

với 531588 lượt cán bộ tham gia; CĐGD Việt Nam tổ chức được 15 lớp tập huấn, 

bồi dưỡng CBCĐ cho trên 2000 CBCĐ chủ chốt.Số lớp tập huấn tăng thể hiện 

công đoàn các cấp quan tâm đến công tác bồi dưỡng CBCĐ. Công tác đào tạo, bồi 

dưỡng CBCĐ được CĐCS các đơn vị trực thuộc thực hiện khá nghiêm túc và hiệu 

quả, CLĐNCBCĐ được nâng lên. Đồng thời, cán bộ CĐCS các đơn vị trực thuộc 

luôn chủ động tự học tập, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức như giao lưu trao đổi 

kinh nghiệm hoạt động trong và ngoài nước, nghiên cứu tài liệu, tham gia các 

chương trình đào tạo online... Nhiều CBCĐ được tín nhiệm giới thiệu và bổ nhiệm 

vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị, trường học, tham gia các chức 

danh lãnh đạo của chính quyền, tham gia đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các 

cấp. CĐGD Việt Nam đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng chủ tịch CĐCS tiêu 

biểu khối trực thuộc năm 2014. Từ năm 2013 đến năm 2018, có 100% CBCĐ các 

cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn, đạt chỉ tiêu đề ra, góp 

phần nâng cao CLĐNCBCĐ.  
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Công tác đào tạo nâng cao kiến thức CBCĐ từng bước đi vào nề nếp, phát 

huy được nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động đào tạo. Việc đào tạo đã 

gắn với quy hoạch, cán bộ và đồng thời có kế hoạch bổ trí sử dụng và thực hành 

chính sách cán bộ sau khi hoàn thành khóa đào tạo. Trên cơ sở quy định của Tổng 

Liên đoàn, các cấp công đoàn đã quan tâm hơn, dành nguồn kinh phí cho đào tạo 

góp phần tăng cường các nguồn lực thúc đẩy cho hoạt động đào tạo CBCĐ. Ban 

Thường vụ CĐGD Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn ưu tiên dành 

một tỷ lệ kinh phí nhất định từ ngân sách công đoàn các cấp để tập trung chi cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ. Cụ thể, kinh phí đã chi cho công tác đào tạo, 

bồi dưỡng CBCĐ như sau: 

Bảng 3.5. Thực trạng kinh phí chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng 

STT Năm học Kinh phí (đồng) 

Tỷ lệ (kinh phí chi cho 

đào tạo/ kinh phí hoạt 

động công đoàn (%). 

 2013-2014 857500000 8 

 2014-2015 723555000 7 

 2015 - 2016 715556000 8 

 2016 - 2017 825756000 8 

 2017 - 2018 835150000 8 

Từ những kết quả trên đã góp phần nâng cao trình độ của đội ngũ CBCĐ 

hiện nay, bên cạnh nghiệm vụ thực hiện mục tiêu chuẩn hóa của Tổng LĐLĐ Việt 

Nam còn giúp CBCĐ đủ tự tin để triển khai hoạt động công tác, từ đó phát huy tốt 

vai trò của tổ chức công đoàn lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20/NQ-TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao kiến thức cho đội ngũ 

CBCĐ ngành Giáo dục còn một số tồn tại, hạn chế như sau: 

- Một số nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã có nhiều thay đổi 

nhưng vẫn còn bất cập, nhiều chuyên đề nội dung giáo trình không thống nhất, 

chồng chéo lẫn nhau, còn nặng về lý luận mà ít về nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động, 

chưa sát thực tế. 

- Đội ngũ giảng viên kiêm chức đã có 21 người, tuy nhiên vẫn chưa đồng 

đều về trình độ; khả năng giảng dạy và hiệu quả hoạt động chưa cao. 
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- Mặc dù đã có Nghị quyết của Tổng Liên đoàn là dành 15% tổng số chi (trừ 

khoản mục chi xây dựng cơ bản) từ nguồn chi ngân sách hàng năm cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ, tuy nhiên kinh phí dành cho đào tạo tại các cấp công 

đoàn còn thấp; việc đầu tư trang thiết bị cho việc dạy và học còn hạn chế, chưa 

đồng bộ và phát huy hiệu quả. 

- Một số CĐCS, nhất là CĐCS các trường ngoài công lập chưa quan tâm 

đến công tác đào tạo CBCĐ; chuyên môn vẫn chưa tạo điều kiện thời gian cho 

CBCĐ tham gia đào tạo, bồi dưỡng. 

3.3.5. Thực trạng chính sách đãi ngộ cán bộ công đoàn 

Thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quan tâm tới chính sách đãi ngộ 

CBCĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14 

tháng 12 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, quy định về chế độ 

phụ cấp cán bộ CĐCS (Phụ lục số 29). 

CĐGD Việt Nam đã giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ đảm 

bảo quy định của Đảng và Nhà nước đã động viên, khuyến khích đội ngũ CBCĐ. Đây là 

vấn đề rất quan trọng và mang tính quyết định. CBCĐ là một trong những nhân tố 

quyết định sự phát triển của tổ chức công đoàn. Khi CBCĐ  thực hiện quyền đại 

diện bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, của tổ chức công 

đoàn, bị trù úm, chấm dứt hợp đồng lao động hay chuyển làm việc khác thu nhập 

giảm… mà không được bảo vệ, sẽ làm triệt tiêu tính tích cực, mất lòng tin, tạo ra 

tâm lý chán nản, không yên tâm công tác, không có ai đứng ra bênh vực, bảo vệ 

khi họ bị xâm hại. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến đội ngũ CBCĐ toàn 

Ngành, họ sẽ lo ngại, sợ bị thiệt thòi, từ đó không muốn và không dám đấu tranh 

bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động nữa. Điều này sẽ triệt 

tiêu và cản trở sự phát triển của tổ chức công đoàn. 

CĐGD Việt Nam tham gia với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo, góp ý 

xây dựng một số văn bản liên quan đến chủ trương, chính sách của Ngành; đề xuất 

những nội dung liên quan đến chế độ lao động đối với nhà giáo; phối hợp xây dựng và 

ban hành Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2016, Thông tư quy định chế độ 

giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên 

trách trong các cơ sở giáo dục công lập theo Điều 24 của Luật Công đoàn năm 2012, 

đối tượng áp dụng với các CBCĐ (từ tổ phó công đoàn không chuyên trách trở lên 
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trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thồng giáo dục quốc dân). Theo đó, có 

CBCĐ không chuyên trách được được giảm cao nhất là 210 giờ dạy trong một năm và 

CBCĐ không chuyên trách được giảm ít nhất là 70 giờ dạy trong một năm (số giờ 

được giảm dạy tùy theo từng cấp học); CĐGD Việt Nam ban hành các văn bản về an 

toàn, vệ sinh lao động và chỉ đạo CĐCS các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với 

chuyên môn quan tâm các điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng môi 

trường làm việc tốt cho CBNGNLĐ nói chung và CBCĐ nói riêng. 

Trong những năm qua, CĐGD Việt Nam đã rất quan tâm đến các chính 

sách đối với CBCĐ. Thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước và Tổng 

LĐLĐ Việt Nam về chính sách cán bộ cho 100% CBCĐ như: Bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nâng lương (đúng hạn, trước hạn), nâng bậc, 

chuyển xếp lương, phụ cấp, vượt khung. 

Thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ: luân chuyển cán bộ để có điều kiện 

thay đổi môi trường hoạt động, phát huy tính sáng tạo và cống hiến hết năng lực sở 

trường, qua đó cán bộ được phát hiện và được đề bạt, bổ nhiệm vào các vị trí phù hợp 

giúp CBCĐ có điều kiện có thu nhập cao hơn. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Cử đi học, đi đào tạo ngoài việc nâng cao 

năng lực trình độ còn giúp CBCĐ có điều kiện chuyển ngạch, bậc lương để có thu 

nhập cao hơn. 

Công tác khen thưởng, kỷ luật: hàng năm, CĐGD Việt Nam đều thực hiện 

nghiêm túc và đầy đủ công tác khen thưởng theo quy định của Đảng, Nhà nước và 

Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với CBCĐ. Công tác này cũng đã góp phần động viên 

kịp thời các cá nhân điển hình tiên tiến, các CBCĐ có nhiều thành tích trong việc 

hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Khen thưởng CBCĐ dưới nhiều hình 

thức: tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn; Huân chương lao động; Bằng 

khen của Thủ tướng chính phủ; Phong tặng các danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn 

quốc, chiến sĩ thi đua cấp Ngành, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Các bằng khen của 

Tổng Liên đoàn, Bộ Giáo dục, CĐGD Việt Nam. 

Thực hiện chính sách cán bộ nói chung và CBCĐ nói riêng là việc làm 

tưởng như đơn giản nhưng lại khá phức tạp và khó thực hiện. Trong giai đoạn hiện 

nay, rất ít người muốn làm công tác công đoàn. Để thu hút được cán bộ làm công 

tác công đoàn rất khó, bởi hoạt động công đoàn hiện nay không chỉ là tâm huyết và 

lòng nhiệt tình mà còn phải có năng lực, có kỹ năng hoạt động công đoàn - điều 

này phải dày công và bỏ ra nhiều thời gian mới trau dồi được trong khi CBCĐ 
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100% là không chuyên trách, thời gian dành cho hoạt động chuyên môn - nơi có 

“cơm - áo – gạo – tiền”, làm CBCĐ được gì?  

Tham gia hoạt động công đoàn đã vất vả, thu nhập thấp, bản thân phải chịu 

nhiều thiệt thòi, phải biết hy sinh. Chính vì vậy tổ chức công đoàn cần tiếp tục có 

những chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn.  

3.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ công 

đoàn tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

3.4.1. Kết quả điểm số trung bình của các nhân tố ảnh hưởng 

 Sử dụng hàm Mean (Statistical) trong phần mềm thống kê SPSS 22.0  cho 

phép tính toán giá trị trung bình của các biến số đo lường 2 nhân tố ảnh hưởng đến 

CLĐNCBCĐ. 

Giá trị điểm số trung bình của 2 nhân tố ảnh hưởng đạt dưới 3.75điểm cho 

thấy còn  nhiều hạn chế trong chính sách vềquy hoạch CBCĐ; chính sách vềcông 

tác bầu cử CBCĐ; chính sách về sử dụng và đánh giá thực hiện công việc của 

CBCĐ;chính sách về đào tạo và bồi dưỡng CBCĐ;các nhân tố thuộc bản thân 

CBCĐ;cơ sở vật chất (điều kiện làm việc) cho CBCĐ. Điểm số chi tiết các nhân tố 

theo bảng sau: 

Bảng 3.6. Kết quả điểm số trung bình của các nhân tố ảnh hưởng 

 

Số 

quan 

sát 

Điểm 

thấp 

nhất 

Điểm 

cao 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

Độ 

lệch 

tiêu 

chuẩn 

Nhân tố ảnh hưởng 557 1.56 5.00 3.6152 .02690 .63484 

1. Chính sách hiện hành với cán bộ 

công đoàn 
557 1.00 5.00 3.5745 .02913 .68761 

2. Các nhân tố ảnh hưởng khác 557 1.00 5.00 3.6966 .03090 .72930 

3.4.2. Sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đội 

ngũ công chức và các tiêu chí cấu thành 

3.4.2.1. Sự tác động của các nhân tố tới CLĐNCBCĐ 

Với mẫu khảo sát tại các CĐCS của CĐGD Việt Nam và kết quả phân tích 

nhân tố ở trên, mô hình hồi quy nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố (biến 

độc lập) tới  CLĐNCBCĐ (biến phụ thuộc) được đề xuất như sau: 
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 CLĐNCBCĐ = β0 + β1*FAC1_1i+ β2*FAC1_2i+ei 

Trong đó: i là quan sát thứ i trong mẫu khảo sát (i=1, 557); β0 là hệ số chặn; 

các hệ số hồi quy riêng phần βj (j=1,2) là các tham số ước lượng của mô hình, 

phản ảnh mức độ, chiều hướng tác động của các biến độc lập (các nhân tố) đến 

biến phụ thuộc (CLĐNCBCĐ). 

Kết quả chạy hồi quy (Xem chi tiết Phụ lục số 30): 

Ma trận hệ số tương quan cho thấy biến phụ thuộc CLĐNCBCĐ có tương 

quan chặt với các biến độc lập với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.05, giữa các biến độc lập 

không có sự tương quan. 

Đánh giá độ phù hợp của mô hình: Hệ số R2 - hiệu  chỉnh (Adjusted R 

Square)  đạt 60.5 % với giá trị kiểm định F ở mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.001 cho thấy 

mô hình phù hợp  với dữ liệu khảo sát và có thể sử dụng được. Kết quả phản ánh 

các biến độc lập giải thích được 60.5% sự thay đổi của biến phụ thuộc, điều này 

đồng nghĩa với việc còn khoảng 39.5% sự thay đổi của CLĐNCBCĐ là do các yếu 

tố khác mà mô hình chưa quan sát được (xem chi tiết tại Phụ lục số 31). 

Kiểm định độ phù hợp của mô hình: Giá trị kiểm định F trong phân tích 

ANOVA với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.001 cho thấy mô hình phù hợp với mẫu khảo 

sát và có thể sử dụng được, các biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc với 

độ tin cậy trên 95% (xem chi tiết ở Phụ lục 32). 

Ý nghĩa của hệ số hồi quy: Các hệ số hồi quy riêng phần βj cho thấy sự thay 

đổi trong giá trị trung bình của biến phụ thuộc CLĐNCBCĐ khi biến độc lập 

FAC1_J (J=1,2) thay đổi một đơn vị khi các biến khác không đổi. 

Theo kết quả xử lý trên SPSS (xem chi tiết ở Phụ lục số 33), mô hình ước 

lượng được thể hiện theo bảng trên đây cho thấy tất cả các biến độc lập đều có giá trị 

Sig. ≤ 0.001. Điều này phản ảnh các hệ số hồi quy riêng phần của mô hình có ý nghĩa 

thống kê (hệ số khác không) với độ tin cậy trên 95%. Kết quả ước lượng mô hình trên 

có thể viết lại như sau: 

CLĐNCBCĐ = 3.771 + 0.371*FAC1_2i + 0.163*FAC2_2i  

Mô hình cho thấy vai trò tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới 

CLĐNCBCĐ.  

Tầm quan trọng của các nhân tố: Để xác định tầm quan trọng của các biến 

độc lập, đo lường khả năng giải thích sự biến thiên của biến phụ thuộc trong mô 

hình, các nhà nghiên cứu đã sử dụng hệ số tương quan riêng (Partial Correlation 
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Coefficient) trong kết quả hồi quy. Hệ số này thể hiện sự tương quan giữa biến phụ 

thuộc và biến độc lập thứ k khi ảnh hưởng tuyến tính của các biến độc lập khác 

trong mô hình đối với biến độc lập k và cả biến phụ thuộc bị loại bỏ (Hoàng Trọng 

và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Từ kết quả hệ số tương quan riêng (Phụ lục số 

33) có thể chuyển đổi thành bảng so sánh tầm quan trọng của các nhân tố dưới 

dạng % (xem chi tiết ở Phụ lục số 34):  

Như vậy, kết quả hồi quy cho phép khẳng định trong số 2 nhân tố tác động 

tới CLĐNCBCĐ, nhân tố FAC1_2 (chính sách hiện hành với CBCĐ) có vai trò 

quan trọng nhất, giải thích đến 62.74% sự thay đổi của biến CLĐNCBCĐ. Còn 

lại, FAC2_2 (các nhân tố ảnh hưởng khác) chiếm 37.26% sự biến động của 

CLĐNCBCĐ. 

3.4.2.2. Sự ảnh hưởng của các nhân tố tới các tiêu chí cấu thành chất lượng 

đội ngũ cán bộ CĐGD Việt Nam. 

a)  Sự ảnh hưởng của các nhân tố tới tiêu chí Tâm lực của đội ngũ 

CBCĐ(Tiêu chí 1) 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố tới Tâm lực của đội ngũ CBCĐ, 

mô hình hồi quy được đề xuất như sau: 

Tieuchi1 = β0 + β1*FAC1_2i+ β2*FAC2_2i+ ei 

Kết quả chạy hồi quy, ma trận hệ số tương quan cho thấy biến phụ thuộc 

Tieuchi1 có tương quan tuyến  tính với  các  nhân tố FAC1_2, Mô hình tổ chức và 

qui mô FAC2_2, với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.05 (xem chi tiết tại Phụ lục số 35). 

Đánh giá độ phù hợp của mô hình (xem chi tiết tại Phụ lục số 36) có R2 hiệu 

chỉnh = 0.513 với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.001, điều này cho phép kết luận mô hình 

phù hợp với dữ liệu khảo sát, các biến độc lập giải thích được 51.3% sự biến động 

của biến phụ thuộc với độ tin cậy trên 95%. 

Kiểm định độ phù hợp của mô hình: Giá trị kiểm định F trong phân tích 

ANOVA với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.001 cho thấy mô hình phù hợp với mẫu khảo 

sát và có thể sử dụng được, các biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc với 

độ tin cậy trên 95% (xem chi tiết tại Phụ lục số 37): 

Ý nghĩa của hệ số hồi quy: Các hệ số hồi quy riêng phần βj cho thấy sự thay 

đổi trong giá trị trung bình của biến phụ thuộc CLĐNCBCĐ khi biến độc lập 

FAC1_J (J=1.2) thay đổi một đơn vị khi các biến khác không đổi.  
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Theo kết quả chạy hồi quy (xem chi tiết tại Phụ lục số 38), mô hình ước 

lượng cho thấy 2 biến độc lập đều có hệ số B > 0 thể hiện sự tương quan tuyến tính 

thuận chiều với biến phụ  thuộc, trong đó, ba biến độc lập có giá trị Sig. ≤ 0.001, 

đạt ý nghĩa thống kê ở mức α=0.05. Điều này khẳng định trong mô hình có 2 nhân 

tố có sự tương quan dương với độ tin cậy 95%. Hệ số đo độ phóng đại phương sai 

của tất cả các biến VIF =1.000 cho thấy mô hình không có hiện tượng đa cộng 

tuyến. Kết quả ước lượng mô hình trên có thể viết lại như sau: 

Tieuchi1 = 3.910 + 0.392*FAC1_2i + 0.155*FAC2_2i  

Mức độ đóng góp của từng nhân tố giải thích cho sự biến động của biến phụ 

thuộc được tính dựa trên hệ số tương quan riêng của từng biến độc lập cho kết quả: 

Nhân tố 1 giải thích 66.12%, nhân tố 2 giải thích 33.88% (Xem chi tiết ở Phụ lục 39) 

b)  Sự ảnh hưởng của các nhân tố tới tiêu chí Trí lực của đội ngũ 

CBCĐ(Tiêu chí 2) 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố tới Trí lực của đội ngũ CBCĐ, 

mô hình hồi quy được đề xuất như sau: 

Tieuchi2 = β0 + β1*FAC1_2i+ β2*FAC2_2i+  ei 

Kết quả chạy hồi quy, ma trận hệ số tương quan (xem chi tiết tại Phụ lục số 

40) cho thấy biến phụ thuộc Tieuchi2 có tương quan tuyến  tính với  các  nhân tố 

FAC1_2, Mô hình tổ chức và qui mô FAC2_2, với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.05. 

Đánh giá độ phù hợp của mô hình, kết quả hồi quy (xem chi tiết tại Phụ lục 

số 41) dưới đây có R2 hiệu chỉnh = 0.464 với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.001, điều này 

cho phép kết luận mô hình phù hợp với dữ liệu khảo sát, các biến độc lập giải thích 

được 46.4% sự biến động của biến phụ thuộc với độ tin cậy trên 95%.  

Kiểm định độ phù hợp của mô hình: Giá trị kiểm định F trong phân tích 

ANOVA với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.001 cho thấy mô hình phù hợp với mẫu khảo 

sát và có thể sử dụng được, các biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc với 

độ tin cậy trên 95% (xem chi tiết tại Phụ lục số 42). 

Ý nghĩa của hệ số hồi quy: Các hệ số hồi quy riêng phần βj cho thấy sự thay 

đổi trong giá trị trung bình của biến phụ thuộc CLĐNCBCĐ khi biến độc lập 

FAC1_J (J=1.2) thay đổi một đơn vị khi các biến khác không đổi.  
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Theo kết quả chạy hồi quy (xem chi tiết tại Phụ lục số 43), mô hình ước 

lượng cho thấy 2 biến độc lập đều có hệ số B > 0 thể hiện sự tương quan tuyến tính 

thuận chiều với biến phụ  thuộc, trong đó, ba biến độc lập có giá trị Sig. ≤ 0.001, 

đạt ý nghĩa thống kê ở mức α=0.05. Điều này khẳng định trong mô hình có 2 nhân 

tố có sự tương quan dương với độ tin cậy 95%. Hệ số đo độ phóng đại phương sai 

của tất cả các biến VIF =1.000 cho thấy mô hình không có hiện tượng đa cộng 

tuyến. Kết quả ước lượng mô hình trên có thể viết lại như sau: 

Tieuchi2 = 3.529 + 0.373*FAC1_2i + 0.166*FAC2_2i  

Mức độ đóng góp của từng nhân tố giải thích cho sự biến động của biến phụ 

thuộc được tính dựa trên hệ số tương quan riêng của từng biến độc lập cho kết quả: 

Nhân tố 1 giải thích 64.58%, nhân tố 2 giải thích 35.42% (xem chi tiết ở Phụ lục 44) 

c) Sự ảnh hưởng của các nhân tố tới tiêu chí Thể lực của đội ngũ CBCĐ 

(Tiêu chí 3). 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố tới Thể lực của đội ngũ CBCĐ, 

mô hình hồi quy được đề xuất như sau: 

Tieuchi3 = β0 + β1*FAC1_2i+ β2*FAC2_2i+  ei 

Kết quả chạy hồi quy, ma trận hệ số tương quan cho thấy biến phụ thuộc 

Tieuchi3 có tương quan tuyến  tính với  các  nhân tố FAC1_2, Mô hình tổ chức và 

qui mô FAC2_2, với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.05 (xem chi tiết tại Phụ lục số 45). 

Đánh giá độ phù hợp của mô hình, kết quả hồi quy có R2 hiệu chỉnh = 

0.297 với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.001, điều này cho phép kết luận mô hình phù hợp 

với dữ liệu khảo sát, các biến độc lập giải thích được 29.7% sự biến động của biến 

phụ thuộc với độ tin cậy trên 95% (xem chi tiết tại Phụ lục số 46). 

Kiểm định độ phù hợp của mô hình: Giá trị kiểm định F trong phân tích 

ANOVA với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.001 cho thấy mô hình phù hợp với mẫu khảo 

sát và có thể sử dụng được, các biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc với 

độ tin cậy trên 95% (xem chi tiết tại Phụ lục số 47). 

Ý nghĩa của hệ số hồi quy: Các hệ số hồi quy riêng phần βj cho thấy sự thay 

đổi trong giá trị trung bình của biến phụ thuộc CLĐNCBCĐ khi biến độc lập 

FAC1_J (J=1.2) thay đổi một đơn vị khi các biến khác không đổi (xem chi tiết tại 

Phụ lục số 48). 



101 

 

 

Theo kết quả xử lý trên SPSS, mô hình ước lượng được thể hiện theo bảng 

trên đây cho thấy tất cả các biến độc lập đều có giá trị Sig. ≤ 0.001. Điều này phản 

ảnh các hệ số hồi quy riêng phần của mô hình có ý nghĩa thống kê (hệ số khác 

không) với độ tin cậy trên 95. Hệ số đo độ phóng đại phương sai của tất cả các 

biến VIF =1.000 cho thấy mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến. Kết quả 

ước lượng mô hình trên có thể viết lại như sau: 

Tieuchi3 = 3.867 + 0.273*FAC1_2i + 0.136*FAC2_2i  

Mức độ đóng góp của từng nhân tố giải thích cho sự biến động của biến phụ 

thuộc được tính dựa trên hệ số tương quan riêng của từng biến độc lập cho kết quả: 

Nhân tố 1 giải thích 64.25%. nhân tố 2 giải thích 35.75% (Xem chi tiết ở Phụ Lục 49) 

d) Sự ảnh hưởng của các nhân tố tới tiêu chí Cơ cấu của đội ngũ 

CBCĐ(Tiêu chí 4) 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố tới Tâm lực của đội ngũ CBCĐ, 

mô hình hồi quy được đề xuất như sau: 

Tieuchi4 = β0 + β1*FAC1_2i+ β2*FAC2_2i+  ei 

Kết quả chạy hồi quy, ma trận hệ số tương quan (xem chi tiết tại Phụ lục 

50) cho thấy biến phụ thuộc Tieuchi4 có tương quan tuyến  tính với  các  nhân tố 

FAC1_2, Mô hình tổ chức và qui mô FAC2_2, với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.05. 

Giá trị R2 hiệu chỉnh = 0.465 với mức ý nghĩa Sig.  ≤ 0.001 cho phép kết luận  

mô hình phù hợp với dữ liệu khảo sát, các biến độc lập giải thích được 46.5% sự biến 

động của biến phụ thuộc với độ tin cậy trên 95%(xem chi tiết tại Phụ lục 51): 

Kiểm định F = 242.371 trong phân tích phương sai (ANOVA) với mức ý 

nghĩa Sig. ≤ 0.001 cho thấy mô hình phù hợp với mẫu khảo sát và có thể sử 

dụng được (xem chi tiết tại Phụ lục số 52). 

Kết quả hồi quy (xem chi tiết tại Phụ lục số 53) cho thấy các hệ số hồi quy 

(B) của các biến độc lập FAC1_2. FAC2_2 đều khác không với mức ý nghĩa Sig. ≤  

0.001, đảm bảo mức ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% đặt ra với mô hình. Hệ 

số đo độ phóng đại phương sai (VIF) của các biến = 1.000 cho phép khẳng định 

mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến: 
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Mô hình được xây dựng là: 

Tieuchi4 = 3.810 + 0.387*FAC1_2i + 0.209*FAC2_2i  

Mức độ đóng góp của từng nhân tố giải thích cho sự biến động của biến phụ 

thuộc được tính dựa trên hệ số tương quan riêng của từng biến độc lập cho kết quả: 

Nhân tố 1 giải thích 61.04%, nhân tố 2 giải thích 38.96%. (Xem chi tiết ở Phụ Lục 54) 

Tổng hợp kết quả hồi quy giữa 4 tiêu chí cấu thành CLĐNCB với các 

nhân tố ảnh hưởng theo bảng sau: 

Bảng 3.7. Tổng hợp kết quả hồi quy các tiêu chí cấu thành với các 

nhân tố ảnh hưởng 

Variable 

Tiêu chí 1: 

Tâm lực của 

đội ngũ cán bộ 

công đoàn 

(Model 1) 

Tiêu chí 2: 

Trí lực của đội 

ngũ cán bộ 

công đoàn. 

(Model 2) 

Tiêu chí 3: 

Thể lực đội ngũ 

cán bộ công 

đoàn. 

(Model 3) 

Tiêu chí 4: 

Cơ cấu đội ngũ 

cán bộ. 

 

(Model 4) 

Constant 

(Hệ số chặn) 
3.910 3.529 3.867 3.810 

Hệ số hồi quy 

FAC1_2 
0.392 0.373 0.273 0.387 

Hệ số hồi quy 

FAC2_2 
0.155 0.166 0.136 0.209 

R2 hiệu chỉnh 0.513 0.464 0.297 0.465 

F 293.450 242.070 118.708 242.371 

Kết quả 4 mô hình đều phù hợp với dữ liệu khảo sát, có mối quan hệ tương 

quan tuyến tính thuận chiều giữa từng tiêu chí với các nhân tố ảnh hưởng trong 

mỗi mô hình, không có hiện tượng đa cộng tuyến. Mức độ tác động của từng nhân 

tố với mỗi tiêu chí ở nhiều mức độ khác nhau và có thể so sánh được qua bảng 

dưới đây: 

Bảng 3.8. Tầm quan trọng của mỗi nhân tố đối với các tiêu chí 

VARIABLE 

Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4 

Hệ số 

tương 

quan 

Tỷ lệ 

(%) 

Hệ số 

tương 

quan 

Tỷ lệ 

(%) 

Hệ số 

tương 

quan 

Tỷ lệ 

(%) 

Hệ số 

tương 

quan 

Tỷ lệ 

(%) 

FACT1_2 0.691 66.12 0.649 64.58 0.505 64.25 0.636 61.04 

FACT2_2 0.354 33.88 0.356 35.42 0.281 35.75 0.406 38.96 

Tổng 1.045 100 1.005 100 0.786 100 1.042 100 
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Bảng tổng hợp trên cho thấy nhân tố FACT1_2 là nhân tố rất quan trọng, có 

ảnh hưởng rất lớn tới sự biến động của các tiêu chí cấu thành CLĐNCBCĐ. 

3.5. Kiểm định giả thuyết 

Theo kết quả phân tích nhân tố khẳng định EFA nhóm nhân tố ảnh hưởng 

đến CLĐNCB Công đoàn đã được phân nhóm thành 2 nhân tố: 

- Nhóm nhân tố 1: Chính sách hiện hành với CBCĐ gồm các giả thuyết: 

+ Giả thuyết 1 (H1): Giả thuyết 1 (H1): Chính sách về quy hoạch CBCĐ có 

ảnh hưởng tới CLĐNCBCĐ. 

+ Giả thuyết 2 (H2): Công tác bầu cử CBCĐ có ảnh hưởng tới 

CLĐNCBCĐ. 

+ Giả thuyết 3 (H3): Chính sách về bố trí, sử dụng CBCĐ có ảnh hưởng 

tớitới CLĐNCBCĐ. 

+ Giả thuyết 4 (H4): Chính sách về đánh giá thực hiện công việc của 

CBCĐcó ảnh hưởng tới CLĐNCBCĐ. 

+ Giả thuyết 5 (H5): Chính sách về đào tạo và bồi dưỡng CBCĐcó ảnh 

hưởng tới CLĐNCBCĐ. 

+ Giả thuyết 9 (H9): Sự tác động của phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo 

dục đào tạo; chính sách an sinh xã hội…có ảnh hưởng tới CLĐNCBCĐ. 

- Nhóm nhân tố 2: Các nhân tố ảnh hưởng khác gồm các giả thiết: 

+ Giả thuyết 6 (H6): Các nhân tố thuộc bản thân CBCĐ có ảnh hưởng tới 

tới CLĐNCBCĐ. 

+ Giả thuyết 7 (H7): Cơ sở vật chất có ảnh hưởng đến tới CLĐNCBCĐ.  

+ Giả thuyết 8 (H8): Chính sách đãi ngộ cho CBCĐ có ảnh hưởng đến tới 

CLĐNCBCĐ.  

Kết quả phân tích mô hình hồi quy giữa CLĐNCB với các nhân tố ảnh 

hưởng cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu thực tế, không có  hiện tượng đa cộng 

tuyến;  giữa CLĐNCB với biến độc lập FAC1_2  có mối tương quan tuyến tính với 

mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.05; FAC1_2 giải thích 62.7% sự biến động của biến 

CLĐNCB, do vậy giả thuyết giải thuyết nhóm nhân tố Chính sách hiện hành với 

CBCĐ được chấp nhận. 

Tương tự, nhân tố FAC2_2  có tương quan tuyến tính với CLĐNCB với hệ số 

hồi quy B = 0.155 với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.001; FAC2_2 giải thích 37.3 % sự biến 

động của biến CLĐNCB, do vậy nhóm giả thuyết nhân tố FAC2_2 được chấp nhận. 
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3.6. Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại các 

công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

3.6.1. Ưu điểm và nguyên nhân 

3.6.1.1. Ưu điểm 

Về tâm lực: đội ngũ CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam có 

đạo đức và phẩm chất tốt: luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng; có mối liên 

hệ mật thiết với đoàn viên, người lao động; dám làm, dám chịu trách nhiệm; chấp 

hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế 

của cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị; 

thành thạo công việc; sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. 

Về trí lực: đội ngũ CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt  Nam (99.9 % 

có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên, trong đó có 72.6 % đạt trình độ sau đại 

học) có thể thấy trình độ học vấn của CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt 

Nam là cao. 

Về thể lực đội ngũ CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam (97% đạt 

sức khỏe loại III trở lên), trong đó tiêu chí “duy trì ngày công” và tiêu chí “đáp ứng 

yêu cầu công việc” có giá trị trung bình cao, đạt kỳ vọng. 

Về cơ cấu đội ngũ CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam: số lượng 

trung bình 23 CBCĐ/01 CĐCS là phù hợp với CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam; 

cơ cấu về độ tuổi rất phù hợp với độ tuổi từ 41 - 50 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất 

(47.3%); cơ cấu về giới tính gần đạt kỳ vọng đặt ra, điều này phù hợp với đặc điểm 

của ngành Giáo dục là tỷ lệ nữ cao. 

3.6.1.2. Nguyên nhân 

- CĐCS các đơn vị trực thuộc ngày càng nhận thức rõ vai trò hết sức quan 

trọng của đội ngũ CBCĐ, vì vậy đã chú trọng đến yếu tố cán bộ và công tác 

CBCĐ, coi việc đổi mới, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược CBCĐ trong 

mỗi thời kỳ là một trong những nghiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Công tác 

CBCĐ đã từng bước được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các khâu: Quy hoạch, bầu 

cử, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ bảo đảm đúng quy trình, dân 

chủ khách quan. Các cấp CĐGD đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch 

về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đề ra chương trình phát triển 

đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, đồng thời qua đó để rèn luyện bồi dưỡng, 
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thử thách đội ngũ CBCĐ trưởng thành từ thực tiễn hoạt động công đoàn, nhằm 

khắc phục bệnh quan liêu xa rời thực tế. 

- Trước yêu cầu “đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục và đào tạo” đòi 

hỏi mọi hoạt động của mỗi cá nhân, tập thể (trong đó có cả CBCĐ) phải có ý thức 

trách nhiệm ngày càng cao, điều này luôn kích thích năng lực sáng tạo của mọi 

người, mọi tập thể. Mặt khác, trước yêu cầu của phong trào công nhân và hoạt 

động công đoàn trong điều kiện mới, đòi hỏi hoạt động công đoàn ngày càng thiết 

thực hiệu quả, điều này tất yếu hối thúc CBCĐ phải tự học tập vươn lên để đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ đã được các CĐCS thường xuyên 

quan tâm, hàng năm các CĐCS đã có kế hoạch cụ thể về công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, Các CĐCS đã chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo CBCĐ, 

theo hướng đa dạng hóa hình thức đào tạo, như đào tạo tại chức, đào tạo đại học 

phần; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày theo chuyên đề. Các cấp ủy 

đảng đã quan tâm chỉ đạo sâu sát về công tác cán bộ trong tình hình mới, các cấp 

chính quyền đồng cấp đã quan tâm phối hợp, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí 

để cho CBCĐ tham gia học tập nâng cao trình độ năng lực, đó là động lực khuyến 

khích CBCĐ vươn lên nâng cao năng lực trình độ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao. 

Về chính sách đãi ngộ CBCĐ: CĐCS các đơn vị trực thuộc đã quan tâm thực 

hiện đúng chế độ chính sách trong công tác cán bộ, thực hiện tốt chế độ đãi ngộ, 

đảm bảo đầy đủ chính sách về lương, phụ cấp cho CBCĐ. Chế độ khen thưởng đối 

với CBCĐ và các chính sách của Nhà nước đã được các CĐCS quan tâm vận dụng 

thực hiện nên đã góp phần tạo động lực khuyến khích CBCĐ tích cực công tác 

nâng cao năng lực trình độ.  

3.6.2. Hạn chế và nguyên nhân 

3.6.2.1. Hạn chế 

Về tâm lực: Trong các tiêu chí cấu thành tâm lực thì tiêu chí “kinh nghiệm 

hoạt động công đoàn” đạt giá trị 3.57 chưa đạt yêu cầu kỳ vọng đặt ra, điều này 

cho thấy CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam chưa có nhiều kinh 

nghiệm hoạt động công đoàn, kỹ năng hoạt động công đoàn chưa tốt; CBCĐ 

chuyên trách trẻ chưa gắn bó với tổ chức công đoàn; tất cả những hạn chế này đặt 

ra nhiệm vụ cho các CĐCS tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; đào tạo, bồi 

dưỡng phương pháp, kỹ năng hoạt động nhất là kỹ năng mềm cho CBCĐ bằng các 

hình thức: tập huấn, tham gia các lớp lý luận và nghiêp vụ công đoàn. 
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Về trí lực: trình độ học vấn của CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt 

Nam là cao nhưng chất lượng chưa cao. Điều đó có thể do nguyên nhân một số 

nhân tố ảnh hưởng có tác động chưa đủ tốt hoặc ngược chiều làm CBCĐ chưa phát 

huy hết được khả năng của họ. Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công 

việc của CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam qua khảo sát cho kết quả 

trung bình chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới về việc ứng dụng công 

nghệ thông tin, triển khai các hoạt động của CĐGD Việt Nam trên môi trường 

mạng và hội nhập quốc tế. 

Về thể lực: tiêu chí “khả năng chịu đựng áp lực công việc (duy trì cường độ 

làm việc cao trong thời gian dài)” chưa đạt yêu cầu, vấn đề này đặt ra nhiệm vụ 

cho tổ chức công đoàn là phải tăng cường bồi dưỡng kỹ năng giảm stress, giảm 

căng thẳng, sắp xếp công việc hợp lý, khoa học hơn để đảm đương tốt nhiệm vụ 

công tác. 

3.6.2.2. Nguyên nhân 

* Nguyên nhân chủ quan 

- 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 tổ chức thực hiện nhiều lúc, nhiều nơi chưa 

tốt, việc phát huy năng lực CBCĐ vẫn chưa được quan tâm đúng mức, thể hiện 

trong công tác cán bộ như quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách bổ nhiệm sử 

dụng chưa hoàn thiện, đồng bộ. Việc thống kê, đánh giá xếp loại cán bộ hàng năm 

chưa được làm thường xuyên, các gương người tốt, việc tốt nhằm động viên kịp 

thời CBCĐ và nhân rộng điển hình tiên tiến trong CBCĐ chưa được phổ biến rộng 

rãi. Công tác cán bộ thực hiện chưa triệt để và thống nhất trong hệ thống công 

đoàn, việc tuyên truyền cải tiến công tác bầu cử, lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất 

và năng lực ở cơ sở chưa được tiến hành thường xuyên và hiệu quả, một số nơi 

việc bầu chọn CBCĐ còn nặng về cơ cấu hoặc sắp xếp sẵn cho phù hợp với ê kíp 

của người lãnh đạo, nên phần nào đã làm hạn chế trong việc phát huy tính dân chủ 

để lựa chọn CBCĐ. 

- Công tác bầu cử: ở một số công đoàn các trường đại học ngoài công lập, 

CBCĐ tại các đơn vị này tuy có trình độ nhưng kỹ năng hoạt động công đoàn chưa 

tốt thể hiện trong việc phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn cùng cấp chưa 

thực sự tốt, dẫn đến có đơn vị phải tổ chức đại hội ngoài giờ hành chính, chưa 

chuẩn bị tốt công tác bầu cử, còn lúng túng trong thực hiện các bước nhân sự. 
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- Công tác quy hoạch cán bộ một số nơi còn chưa chú trọng, thậm chí quy 

hoạch không đúng đối tượng, tiêu chuẩn còn chung chung, chưa gắn quy hoạch với 

đề bạt và sử dụng cán bộ. Trong sử dụng để bổ nhiệm thì ít khi thực hiện bổ nhiệm 

tại chỗ, những chức danh khác thường là được luân chuyển từ cơ sở và sau đó bổ 

nhiệm. Trong giới thiệu và bỏ phiếu quy hoạch còn có cá nhân bỏ theo cảm tính, 

không căn cứ theo tiêu chuẩn của cán bộ, thích thì tích vào ô “đồng ý”, không 

thích thì tích vào ô “không đồng ý”. 

- 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. Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ, nhất 

là cán bộ CĐCS ở các đơn vị, các trường vùng sâu, vùng xa gặp rất nhiều khó 

khăn, nhất là kinh phí và thời gian cho việc đi lại, một số cơ sở triển khai công tác 

đào tạo bồi dưỡng CBCĐ còn mang tính hình thức, chưa thống kê khảo sát nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng dẫn đến đào tạo chưa đúng đối tượng, có nội dung trùng lắp, 

chưa phù hợp.  

- Nội dung chương trình đào tạo có nhiều bất cập, còn nặng về lý luận mà ít 

về nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động, chưa sát thực tế. Đội ngũ giảng viên kiêm 

chức đã có 21 người, tuy nhiên vẫn chưa đồng đều về trình độ; khả năng giảng dạy 

và hiệu quả hoạt động chưa cao. Kinh phí dành cho đào tạo tại các cấp công đoàn 

còn thấp; việc đầu tư trang thiết bị cho việc dạy và học còn hạn chế, chưa đồng bộ 

và phát huy hiệu quả. CĐCS các trường ngoài công lập chưa quan tâm đúng mực 

đến công tác đào tạo CBCĐ; chuyên môn vẫn chưa tạo điều kiện thời gian cho 

CBCĐ tham gia đào tạo. 

- Chưa xây dựng được chính sách tạo động lực để khuyến khích động viên 

CBCĐ hăng say công tác. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách đối 

với CBCĐ còn chắp vá bị động, thiếu đồng bộ, nhất là chính sách về tiền lương, 

nhà ở chưa thu hút được cán bộ ở các lĩnh vực khác vào hoạt động công đoàn. Việc 

tổ chức thực hiện chính sách chưa tốt nên tổ chức công đoàn chưa thu hút những 

cán bộ có năng lực và tâm huyết đối với hoạt động CBCĐ. 

- Ban chấp hành CĐCS các đơn vị trực thuộc chủ yếu là hoạt động kiêm 

nhiệm, CBCĐ không chuyên trách đều phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lại bị 

thay đổi thường xuyên sau mỗi kỳ đại hội, nên họ chưa thực sự thành thạo và chuyên 

tâm trau dồi năng lực cho bản thân. Một số trường học ngoài công lập không mặn mà 

với công đoàn nên việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho CBCĐ hoạt động và tổ chức tập huấn 
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nghiệp vụ cho CBCĐ còn hạn chế. Đây là khó khăn lớn trong công tác đào tạo, bồi 

dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn. 

- Việc bố trí sử dụng cán bộ chưa thực sự dân chủ. Tổ chức Công đoàn chưa 

xây dựng hệ thống các quy định về đánh giá CBCĐ. Việc đánh giá CBCĐ ở một 

số đơn vị thực hiện một cách sơ sài, không đi vào trọng tâm công việc, chủ yếu 

đánh giá những vẫn đề ở bề nổi, dẫn đến kết quả đánh giá việc thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ của CBCĐ không phản ánh đúng được chất lượng, năng suất và 

hiệu quả làm việc của CBCĐ. Số cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ thường rơi vào cán bộ giữ chức vụ quản lý - đó là điều bất cập trong 

công tác đánh giá cán bộ, công chức, việc này đòi hỏi người đánh giá phải có một 

cái nhìn khách quan và sự cần thiết phải xây dựng thang đo để lượng hóa tiêu chí 

đảm bảo đánh giá được chính xác và cần phải có nhân sự hay tổ chức đánh giá 

chuyên trách. 

- Bản thân một số CBCĐ chưa thực sự nỗ lực cố gắng để tự học, tự bồi 

dưỡng rèn luyện. Cán bộ CĐCS chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm, còn phụ thuộc 

nhiều vào chuyên môn, tính chủ động còn hạn chế. Mặt khác, CBCĐ chưa dành 

nhiều thời gian cập nhật, nghiên cứu kỹ các văn bản, chế độ, chính sách mới, còn 

chờ đợi hướng dẫn của cấp trên, chưa tìm tòi, sáng tạo tìm ra nội dung, phương thức 

hoạt động mới phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị. 

*Nguyên nhân khách quan 

- Do chế độ chính sách đối với CBCĐ chưa thực sự hấp dẫn, chế độ phụ cấp 

cán bộ CĐCS trong trường học tương ứng với phụ cấp của cán bộ chuyên môn 

đồng cấp; việc tổ chức thực hiện chính sách chưa nghiêm nên công đoàn chưa thu 

hút những cán bộ có năng lực tốt và tâm huyết đối với hoạt động CBCĐ. 

- Việc phân cấp về bầu cử, quản lý, bố trí CBCĐ và công tác tài chính cho 

công đoàn đoàn ngành chưa thật sự mạnh mẽ để tạo thuận lợi cho công đoàn ngành 

hoạt động. Đảng và Nhà nước cần có chính sách giao thẩm quyền nhiều hơn nữa 

cho Tổng LĐLĐ Việt Nam trong các khâu của công tác cán bộ như: tuyển chọn, sử 

dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ. 
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Tiểu kết chương 3 

Trong chương 3, luận án giới thiệu chung về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 

tổ chức của CĐGD Việt Nam; kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, 

đồng thời phân tích thực trạng nâng cao CLĐNCBCĐ của CĐGD Việt Nam qua 

các tiêu chí và qua các hoạt động để làm rõ các mặt được, mặt hạn chế, tìm ra các 

nguyên nhân để từ đó đề xuất các giải pháp. 

Về mặt thực tiễn, với mô hình nghiên cứu, bộ công cụ đo lường các tiêu chí 

cấu thành, các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao CLĐNCBCĐ, sử dụng phần 

mềm SPSS 22.0, chương 3 luận án đã cho kết quả: 

* Kiểm định cho thấy các thang đo đề xuất thỏa mãn yêu cầu về độ tin cậy 

Cronback’s alpha. Sau khi phân tích nhân tố khám phá, SPSS sắp xếp lại 4 tiêu chí 

ban đầu với 25 biến quan sát thành 4 tiêu chí mới với 25 biến quan sát; 2 nhân tố 

ảnh hưởng với 9 biến quan sát ban đầu được sắp xếp lại thành 2 nhân tố ảnh hưởng 

mới (không có biến quan sát nào bị loại bỏ). Như vậy, mô hình nghiên cứu mới sau 

khi thực hiện phân tích nhân tố thể hiện mối quan hệ giữa CLĐNCBCĐ  (4  tiêu 

chí  cấu  thành) với 2 nhân tố ảnh hưởng. 

Các tiêu chí cấu thành CLĐNCBCĐ gồm: 

1) Tiêu chí 1- Tâm lực của đội ngũ CBCĐ. 

2) Tiêu chí 2 - Trí lực của đội ngũ CBCĐ 

3) Tiêu chí 3 - Thể lực đội ngũ CBCĐ 

4) Tiêu chí 4 - Cơ cấu đội ngũ cán bộ. 

Các nhân tố ảnh hưởng đến CLĐNCBCĐ gồm: 

1) Nhóm nhân tố 1 - Chính sách hiện hành với CBCĐ. 

2) Nhóm nhân tố 2 - Các nhân tố ảnh hưởng khác. 

* Phân tích, xác định điểm số trung bình CLĐNCBCĐ và các tiêu chí cấu 

thành, xác định mức độ đóng góp của các tiêu chí trong việc nâng 

caoCLĐNCBCĐ của các CĐCS tại thời điểm khảo sát. Kết quả phân tích đưa ra 

các thông số: 

- Điểm trung bình CLĐNCBCĐ đạt 3.77 theo thang đo Likert 5. Điểm chi 

tiết các tiêu chí: Tiêu chí 1-Tâm lực của đội ngũ CBCĐ: 3.91 (mức độ đóng góp 

vào tiêu chí chung 45.63%); tiêu chí 2 - Trí lực của đội ngũ CBCĐ: 3.53 (mức độ 
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đóng góp 29.94%); tiêu chí 3 -Thể lực đội ngũ CBCĐ: 3.87 (mức độ đóng góp  

12.30%); tiêu chí 4 - Cơ cấu đội ngũ cán bộ: 3.81 (mức độ đóng góp 12.13%). 

- Điểm số trung bình của các nhân tố ảnh hưởng: Nhân tố 1 - Chính sách hiện 

hành với CBCĐ- 3.57; Nhân tố 2: Nhân tố ảnh hưởng khác -  3.70 điểm. 

Kết quả điểm số phản ánh sự đánh giá của đội ngũ cán bộ CĐCS giúp Lãnh 

đạo CĐGD Việt Nam có thông tin khách quan, tin cậy, có cơ sở khoa học và ý 

nghĩa thống kê về nâng cao CLĐNCBCĐ của CĐGD Việt Nam, đồng thời nắm 

được thông tin chi tiết theo từng khía cạnh của CLĐNCBCĐ. 

Về mặt lý thuyết, chương 3 luận án làm rõ các mối quan hệ giữa từng tiêu 

chí với các nhân tố ảnh hưởng đều là các mối quan hệ thuận chiều. Các mô hình 

được kiểm định đều phù hợp với mẫu khảo sát, có ý nghĩa thống kê; số lượng quan 

sát của mẫu nghiên cứu đáp ứng các tiêu chuẩn lý thuyết của các nghiên cứu trước 

đây, do vậy, kết quả nghiên cứu đảm bảo độ tin cậy để có thể  sử dụng được  trong 

thực tiễn.  

- Việc phân tích các mô hình hồi quy cho phép kiểm định được 09 giả 

thuyết đặt ra ban đầu (các giả thuyết đều được chấp nhận và có ý nghĩa thống kê), 

xác định được mức độ tác động của từng nhân tố ảnh hưởng trong mô hình nghiên 

cứu, xác định tầm quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao 

CLĐNCBCĐ và tới từng tiêu chí cấu thành CLĐNCBCĐ. 

- Việc phân tích điểm số nâng cao CLĐNCBCĐ, các tiêu chí, nhân tố ảnh 

hưởng đến nâng cao CLĐNCBCĐ theo nhiều khía cạnh quản lý cho phép xác định 

nguyên nhân CLĐNCBCĐ của CĐGDViệt Nam chưa đáp ứng kỳ vọng, là cơ sở 

để đề xuất các giải pháp nâng cao CLĐNCBCĐ ở chương tiếp theo. 
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Chương 4 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨCÁN BỘ 

CÔNG ĐOÀN TẠI CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

4.1. Mục tiêu, phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công 

đoàn tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

 Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và hướng tới nền kinh tế tri thức đòi hỏi 

nền giáo dục Việt Nam phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp 

ứng ngày càng cao công cuộc hiện đại hóa hiện đại hóa đất nước, để công đoàn 

thực sự phát huy vai trò của mình thì đội ngũ cán bộ công đoàn các công đoàn cơ 

sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam phải không ngừng nâng cao chất 

lượng, đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. 

Nghị quyết số 26-NQ/TƯ, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

đề ra 5 quan điểm chỉ đạo; việc quán triệt sâu sắc các quan điểm này có ý nghĩa rất 

quan trọng, quyết định tới việc thực hiện, bảo đảm cho Nghị quyết đi vào cuộc 

sống đạt hiệu quả. 

4.1.1. Mục tiêu 

- Xây dựng đội ngũ CBCĐ với tâm lực: trung thành với sự nghiệp cách 

mạng; có mối liên hệ mật thiết với đoàn viên và người lao động; dám làm, dám 

chịu trách nhiệm; có tinh thần trách nhiệm với công việc; chấp hành kỷ luật; thành 

thạo công việc; sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; có ý chí cầu tiến, luôn phấn 

đấu trong công việc; có tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện 

công việc; vận dụng linh hoạt các phương pháp hoạt động công đoàn; có kinh 

nghiệm trong hoạt động. 

- Xây dựng đội ngũ CBCĐ có kiến thức về nhà nước và pháp luật, có kiến 

thức về nhà nước, hiểu biết về chức năng và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; hiểu 

biết về trách nhiệm và quyền hạn, nghĩa vụ của CBCĐ; sử dụng thành thạo tin học 

và có khả năng sử dụng ngoại ngữ. 
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Xây dựng đội ngũ CBCĐ có sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc; chịu 

đựng được áp lực công việc; đảm bảo ngày công theo quy định. 

- Xây dựng đội ngũ CBCĐ ngày càng phát triển, phù hợp về cơ cấu. 

- Định hướng đến năm 2025: phấn đấu 100% CBCĐ được đào tạo, bồi 

dưỡng, trang bị những kiến thức và kỹ năng hoạt động công đoàn. 100% CBCĐ 

được đào tạo, sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 100% cán bộ trước khi được 

giới thiệu bầu cử phải thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.  

Như vậy, việc xây dựng được đội ngũ CBCĐ đủ phẩm chất và năng lực thi 

hành công vụ; thực hiện có hiệu quả chức năng của tổ chức công đoàn, tận tụy 

phục vụ sự nghiệp cách mạng, đoàn viên công đoàn và người lao động trong thời 

kỳ tri thức là một yêu cầu quan trọng, là mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCĐ nói 

chung và CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam nói riêng. 

4.1.2. Phương hướng 

Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ phải theo hướng toàn 

diện, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác, kỹ năng hoạt 

động công đoàn cũng như rèn luyện để đáp ứng được yêu cầu nhiệm của tổ chức 

công đoàn trong giai đoạn hiện nay: 

- Xây dựng đội ngũ CBCĐ đáp ứng yêu cầu về số lượng, đảm bảo chất 

lượng và cân đối về cơ cấu, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, với yêu cầu 

công việc của từng loại cán bộ, từng loại hình CĐCS. 

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ. 

Tích cực cải tiến nội dung, phương pháp và loại hình đào tạo phù hợp với điều 

kiện công tác, nhu cầu cán bộ, yêu cầu công việc và khả năng tiếp thu kiến thức 

của CBCĐ được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường 

khả năng hoạt động thực tiễn, có năng lực vận động, tổ chức CBNGNLĐ và đoàn 

viên công đoàn trong mọi tình huống. 

- Xây dựng đội ngũ CBCĐ thời kỳ mới vừa có kiến thức rộng, vừa có kiến 

thức sâu, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về tổ chức công đoàn, về pháp luật, 

có khả năng nắm bắt và xử lý các thông tin, biết tập hợp đoàn viên và người lao động 
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tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức 

công đoàn. 

4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại 

các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

4.2.1. Xây dựng bộ tiêu chí chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

Qua nghiên cứu, luận án đề xuất xây dựng bộ tiêu chí về chất lượng đội ngũ 

CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam như sau: 

4.2.1.1. Tiêu chí về tâm lực: CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 

cần có có các tiêu chí về đạo đức và phầm chất sau: 

Bảng 4.1. Tiêu chí về “Tâm lực” của đội ngũ cán bộ công đoàn tại các 

CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

STT Tiêu chí 

I Đạo đức 

1 Trung thành với sự nghiệp cách mạng. 

2 Có mối liên hệ mật thiết với đoàn viên, người lao động. 

3 Dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

II Phẩm chất 

1 Tinh thần trách nhiệm với công việc. 

2 Chấp hành kỷ luật. 

3 Thành thạo công việc. 

4 Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. 

5 Ý chí cầu tiến, luôn luôn phấn đấu trong công việc. 

6 Tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc. 

7 Vận dụng linh hoạt các phương pháp hoạt động công đoàn. 

8 Kinh nghiệm hoạt động công đoàn. 

 

4.2.1.2. Tiêu chí về trí lực: CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam cần 

có có các tiêu chí trình độ chuyên môn, lý luận và nghiệp vụ công đoàn sau: 
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Bảng 4.2. Tiêu chí về “Trí lực” của đội ngũ CBCĐ tại các CĐCS trực 

thuộc CĐGD Việt Nam 

STT Nội dung tiêu chí Chủ tịch/Phó Chủ tịch CBCĐ khác 

1 Hiểu biết kiến thức chung về nhà 

nước và pháp luật 

Hiểu biết sâu Hiểu biết 

2 Hiểu biết về kiến thức quản lý nhà 

nước 

Hiểu biết sâu Hiểu biết 

3 Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ 

của tổ chức công đoàn 

Hiểu biết sâu Hiểu biết 

4 Hiểu biết về trách nhiệm, nghĩa vụ, 

quyền hạn của cán bộ công đoàn 

Hiểu biết sâu Hiểu biết 

5 Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong 

công việc 

Giao tiếp thành thạo Giao tiếp được 

6 Khả năng sử dụng công nghệ thông 

tin trong công việc 

Thành thạo Thành thạo 

7 Trình độ chuyên môn Đại học trở lên Cao đẳng trở lên 

8 Trình độ lý luận chính trị Trung cấp trở lên  

9 Hiểu biết về tính chất, vai trò, chức 

năng của tổ chức công đoàn. 

Có lý luận và nghiệp vụ 

công đoàn 

Có lý luận và 

nghiệp vụ công 

đoàn 
 

4.2.1.3. Tiêu chí về thể lực: 

CBCĐ các CĐ CS trực thuộc CĐGD Việt Nam cần phải đảm bảo 13 chỉ số 

khám bệnh  theo Quyết định số: 1613/BYT-QĐ, ngày 15/8/1997, Quyết định của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám 

tuyển, khám định kỳ” cho người lao động đạt sức khỏe loại III trở lên với các chỉ 

số chiều cao, cân nặng, vòng ngực tương ứng (Bảng 2.1).  

Ngoài ra, CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam phải đáp ứng các 

tiêu chí: 
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Bảng 4.3. Tiêu chí về “Thể lực” của đội ngũ CBCĐ tại các CĐCS trực 

thuộc CĐGD Việt Nam 

STT Nội dung tiêu chí 

1 Đáp ứng yêu cầu công việc. 

2 Có khả năng chịu đựng áp lực công việc (duy trì cường độ làm việc cao 

trong thời gian dài). 

3 Đảm bảo ngày công lao động theo quy định. 

4.2.1.3. Tiêu chí về cơ cấu đội ngũ: 

Bảng 4.4. Tiêu chí về “Cơ cấu” của đội ngũ CBCĐ tại các 

CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 

STT 
Nội dung 

Tiêu chí 
CĐCS trực thuộc 

1 Về số lượng - Số CBCĐ sẽ tùy thuộc vào số tình hình thực tế của từng đơn 

vị. Tính trung bình chung mỗi CĐCS sẽ có 23 CBCĐ. 

- Cơ cấu Cơ cấu 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch hoặc 02 Phó 

Chủ tịch. 

2 Phù hợp về 

giới tính. 

Với đặc thù ngành nghề chiếm tỷ lệ nữ cao nên tỷ lệ CBCĐ là 

nữ sẽ là 55% là phù hợp 

3 Phù hợp về 

độ tuổi. 

Độ tuổi phù hợp nhất là độ tuổi trung bình từ 41 – 50. 

4.2.2. Thực hiện tốt chính sách quy hoạch đối với cán bộ công đoàn 

Thống kê cơ bản về giải pháp đề xuất thực hiện tốt công tác quy hoạch 

CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam cho kết quả sau: 

Bảng 4.5. Thống kê cơ bản về giải pháp đề xuất thực hiện tốt công tác 

quy hoạch cán bộ công đoàn tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 

 

 

Tổng 

 

Rất không 

cần thiết 

 

Không cần thiết Bình thường Cần thiết Rất cần thiết 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

557 6 1.08 5 0.90 78 14.00 344 61.76 124 22.26 
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Kết quả khảo sát cho thấy có 344 (61.76%) người được hỏi cho rằng thực 

hiện tốt công tác quy hoạch CBCĐ là cần thiết. 

Căn cứ kết quả khảo sát và những hạn chế của công tác quy hoạch trong 

thời gian qua, để làm tốt công tác quy hoạch, góp phần nâng cao chất lượng đội 

ngũ CBCĐ thì CĐGD Việt Nam cần thực hiện những nội dung sau: 

Công tác quy hoạch cán bộ phải có chiến lược khoa học, chi tiết, cụ thể 

trong công tác cán bộ. Cơ sở pháp lý của công tác quy hoạch là: Nghị quyết số 42-

NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán 

bộ lãnh đạo quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Kết luận số 24-

KL/TW, ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy 

hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Hướng dẫn số 

15-HD/BTCTW, ngày 5/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực 

hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; Quyết định số 1468/QĐ-TLĐ 

ngày 11/11/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam qui định về phân công, 

phân cấp quả lý cán bộ, công chức, viên chức công đoàn, CĐGD Việt Nam đã ban 

hành Hướng dẫn số 03/HD-CĐN ngày 02/4/2014 về công tác xây dựng quy hoạch, 

rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý CBCĐ. 

Công tác quy hoạch cán bộ là nhằm khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp 

liên tục; vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định 

chính trị, chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi 

dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp 

trong hệ thống công đoàn vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành 

thạo về chuyên môn, nghiệp vụ có trình độ và năng lực nhất là năng lực trí tuệ và 

thực tiễn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như 

phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Chú trọng tỷ lệ nữ trong công tác 

quy hoạch để đảm bảo việc thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng.  

Trong quy hoạch cần chú ý ba vấn đề sau: thứ nhất là tiêu chuẩn cán bộ; thứ 

hai là các phương án bố trí, sắp xếp cán bộ; thứ ba: đảm bảo đồng bộ các khâu 

trong công tác cán bộ; thứ tư là kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch: 

- Thứ nhất là tiêu chuẩn cán bộ:Việc đánh giá, lựa chọn, giới thiệu cán bộ 

vào quy hoạch cần được  dựa  theo tiêu chuẩn chung của cán bộ nêu trong Nghị 
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quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của 

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tiếp tục  thực hiện Chiến 

lược cán bộ từ nay đến 2020 và tiêu chuẩn cụ thể.Trong quá trình thực hiện quy 

hoạch cán bộ, phải thực hiện công tâm, căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ để giới thiệu 

quy hoạch, tránh tình trạng giới thiệu theo kiểu “cảm tính”. Bên cạnh đó, việc quy 

hoạch cán bộ phải đồng bộ từ trên xuống dưới, cấp trên chỉ đạo hướng dẫn cấp 

dưới quy hoạch cán bộ, lấy quy hoạch cán bộ cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch 

cán bộ cấp trên; quy hoạch cấp trên thúc đẩy quy hoạch cấp dưới. 

- Thứ hai là các phương án bố trí, sắp xếp cán bộ:  

Năng lực CBCĐ được thể hiện qua nhiều phương diện như hoạt động, yêu 

nghề, tâm huyết và hăng say hoạt động công đoàn, có ý chí nỗ lực vươn lên. Trong 

quá trình quy hoạch đội ngũ CBCĐ cần chú ý đến những đối tượng năng động, yêu 

thích hoạt động công đoàn, từ đó có những định hướng phát triển cán bộ nòng cốt, 

cả cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách. Công tác quy hoạch cán bộ 

phải được thể hiện cụ thể trong việc tính toán, bố trí cơ cấu cán bộ trong toàn hệ 

thống đảm bảo sự hài hoà giữa. 

Quy hoạch CBCĐ ngành Giáo dục nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, 

có đức, có tài. Những cán bộ thuộc diện quy hoạch là cán bộ có triển vọng về khả 

năng lãnh đạo, quản lý có khả năng đáp ứng kịp thời yêu cầu bổ sung, thay thế cán 

bộ của tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Do đó, công tác quy hoạch cán bộ 

được căn cứ vào yêu cầu và thực tế đội ngũ CBCĐ các cấp, tránh dàn trải, cần phải 

gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông trong quy 

hoạch cán bộ của hệ thống tổ chức CĐGD các cấp. 

- Thứ ba: đảm bảo đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ: 

Trong bối cảnh hiện nay, việc đặt ra cho tổ chức công đoàn nhiệm vụ hết 

sức nặng nề, vừa phải thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp 

pháp của cán bộ, công nhân, viên chức lao động, vừa góp phần xây dựng đội ngũ 
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CBCĐ vững mạnh, xứng tầm với các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội, thúc đẩy 

nền kinh tế. Do đó, công tác quy hoạch cán bộ cần được thực hiện đồng bộ, phải 

thực sự gắn kết với các khâu khác trong công tác cán bộ như: nhận xét, đánh giá 

cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ, sử dụng cán 

bộ CĐGD.  

Đánh giá đúng cán bộ là khâu quan trọng nhất là tiền đề cho việc bố trí, quy 

hoạch cán bộ đồng thời quy hoạch CBCĐ là cơ sở để thực hiện luân chuyển, đào 

tạo cán bộ cho nhu cầu trước mắt và lâu dài trong CĐGD Việt Nam. Công tác quy 

hoạch CBCĐ là một công tác chiến lược. 

Công tác tuyển chọn, bố trí và sử dụng CBCĐ cần khách quan, hợp lý, đảm 

bảo môi trường hoạt động của CBCĐ thực sự dân chủ, tập thể đoàn kết. Để làm 

được điều đó, việc quy hoạch CBCĐ cần được thực hiện từ các cấp, từ cấp cơ sở 

đến cấp trên cơ sở nhằm phát huy vai trò, năng lực của CBCĐ. 

Quy hoạch phải gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ, trong đó nội dung 

đào tạo, bồi dưỡng phải toàn diện, thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, chú trọng 

đào tạo chuyên sâu, đào tạo theo mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ngành 

Giáo dục. 

- Thứ tư: Thường xuyên kiểm tra, tổng kết nâng cao chất lượng công tác quy 

hoạch CBCĐ để điều chỉnh kịp thời những thay đổi, biến động nếu có, khắc phục 

sự chủ quan, thỏa mãn của những CBCĐ đã được bố trí quy hoạch. Định kỳ cần 

kiểm điểm việc thực hiện các nội dung quy hoạch để có biện pháp điều chỉnh, bổ 

sung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Quy hoạch cán bộ phải mang tính khoa học và thực tiễn, vừa tạo nguồn cho 

việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vừa tạo động lực thúc đẩy, phát huy 

nhân tố chủ quan, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảm bảo sự đoàn kết trong sự 

phát triển của toàn đội ngũ cán bộ, đề phòng tư tưởng cơ hội, chạy theo quy hoạch, 

không cứng nhắc, máy móc trong xây dựng và thực hiện quy hoạch. 
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4.2.3. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống 

Thống kê cơ bản về giải pháp đề xuất tăng cường giáo dục chính trị, tư 

tưởng, đạo đức lối sống cho CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam cho 

kết quả sau: 

Bảng 4.6. Thống kê cơ bản về giải pháp đề xuất tăng cường giáo dục 

chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc 

CĐGD Việt Nam 

 

 

 

Giải phát  

đề xuất 

 

 

Tổng 

 

Rất không 

cần thiết 

 

Không cần 

thiết 
Bình thường Cần thiết 

Rất cần 

thiết 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượn

g 

Tỷ 

lệ 

% 

2 557 3 0.54 13 2.33 101 18.13 318 57.09 122 21.90 

Kết quả khảo sát cho thấy có 318 (57.09%) người được hỏi cho rằng tăng cường 

giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho CBCĐlà cần thiết. 

Căn cứ kết quả khảo sát và những hạn chế về nhận thức, về năng lực trong 

thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, để góp phần nâng cao chất  lượng đội ngũ 

CBCĐ thì CĐGD Việt Nam cần thực hiện những nội dung sau: 

Tiếp tục quán triệt Nghị Quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân 

Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong công 

tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với CBCĐ nói chung. Cần thường xuyên, bền 

bỉ trau dồi, củng cố và phát triển đạo đức cách mạng, phấn đấu, tu dưỡng, rèn 

luyện, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có ý thức tổ chức kỷ luật, 

giữ gìn sự đoàn kết, có lối sống giản dị trong sạch, không xa hoa lãng phí trong; 

tâm huyết với hoạt động công đoàn. Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu trong tu 

dưỡng phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và CBCĐ nói riêng.  

Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Cán bộ cần có nhận thức, tư 

tưởng chính trị đúng đắn; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật, quy định của Nhà nước cũng như của tổ chức Công đoàn và các quy 
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định của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó, CBCĐ được đưa vào diện quy hoạch 

cần giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu 

hiện tiêu cực khác. Một người CBCĐ hoạt động hiệu quả cần có cả đức và tài, do 

đó, CBCĐ được quy hoạch phải có tinh thần tự học tập để không ngừng nâng cao 

trình độ, rèn luyện tính trung thực, công bằng, khách quan.  

Khi nói về phẩm chất chính trị, đạo đức, đó là kết quả của sự kết hợp hài 

hòa biện chứng giữa đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị. Trong tình hình hiện 

nay, phẩm chất chính trị của CBCĐ chính là kiên định, tin tưởng mục tiêu do Đảng 

đề ra, không hoang mang dao động về chính trị tư tưởng, có niềm tin vào sự 

nghiệp đổi mới đất nước. Bên cạnh đó, CBCĐ phải có bản lĩnh chính trị, nhạy bén, 

luôn nêu cao cảnh giác, có thái độ đúng đắn trước những diễn biến phức tạp của 

tình hình kinh tế - xã hội, phân biệt rõ đối tượng, đối tác nhằm nâng cao năng lực, 

phẩm chất của người CBCĐ. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc rất 

quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”. Bản lĩnh 

chính trị của CBCĐ sẽ góp phần tạo nên sức mạnh, uy tín, sự thống nhất ý chí, 

hành động của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vượt qua mọi khó khăn, 

thử thách để đi đến thắng lợi. Đạo đức cách mạng là cái gốc của người cán bộ nói 

chung, CBCĐ nói riêng là nội dung quan trọng của phẩm chất chính trị, đạo đức. 

Việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ là việc làm 

quan trọng cần thiết để nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của cán bộ công chức 

nói chung, CBCĐ nói riêng. Trước diễn biến phức tạp của đời sống xã hội, trong 

nước và quốc tế,  đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên phải gắn liền với 

hành động cụ thể. Đó là phải đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, 

chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa thực dụng, với tham nhũng và các tệ nạn xã hội làm tổn 

hại đến thanh danh và uy tín của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.  

Để làm tốt công tác này, Ban chấp hành/ Ban Thường vụ CĐCS cần phối 

hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp, đề xuất với cấp ủy Đảng mở các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng, sinh hoạt các chuyên đề về phong cách, tư tưởng của Hồ Chí 

Minh; về các Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

hoặc cử các CBCĐ tham gia các lớp bồi dưỡng về trung - cao cấp lý luận chính trị. 



121 

 

 

4.2.4. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 

Thống kê cơ bản về giải pháp Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho 

CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam cho kết quả sau: 

Bảng 4.7. Thống kê cơ bản về giải pháp Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi 

dưỡng cho CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 

 

 

 

Giải phát  

đề xuất 

 

 

Tổng 

 

Rất không 

cần thiết 

 

Không cần 

thiết 
Bình thường Cần thiết 

Rất cần 

thiết 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượn

g 

Tỷ 

lệ 

% 

3 557 5 0.90 4 0.72 64 11.49 329 59.07 155 27.83 

Kết quả khảo sát cho thấy có 329 người (59,07%) được hỏi cho rằng Nâng 

cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho CBCĐlà cần thiết. 

Căn cứ kết quả khảo sát và những hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng 

trong thời gian qua, để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao 

chất lượng đội ngũ CBCĐ thì CĐGD Việt Nam cần thực hiện những nội dung sau: 

Khi đã lựa chọn được CBCĐ vào diện quy hoạch thì vấn đề đào tạo, bồi 

dưỡng, rèn luyện CBCĐ là hết sức quan trọng, có vai trò quyết định đến nâng cao 

chất lượng CBCĐ. Cơ sở pháp lý của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Nghị 

quyết 4a/ NQ-TLĐ, ngày 4/03/2010 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam 

khóa X về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ 

giai đoạn 2010-2020; Đề án 165 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh 

đạo quản lý ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước; Quyết định số 

482/QĐ-TLĐ, ngày 16/4/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về quy chế đào 

tạo, bồi dưỡng CBCĐ; Hướng dẫn số 1114/HD-TLĐ, ngày 9/7/2009 của Đoàn 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thực hiện quy chế đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ; Nghị 

định số 18/2010/NĐ-CP, ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng 

công chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV, ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, ngày 05/03/2010 của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. 
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CĐCS là nơi triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, nhiệm vụ của công đoàn cấp trên đến 

đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Vì vậy, chất lượng đội ngũ CBCĐ có vai 

trò hết sức quan trọng, quyết định đến hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn 

và đến vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn đối với cơ quan, đơn vị nói riêng và xã 

hội nói chung. 

Trên thực tế, đội ngũ cán bộ CĐCScòn có những hạn chế về chất lượng, để 

nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, CĐGVD Việt Nam cần thực hiện các nội 

dung sau: 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn về công tác đào 

tạo, bồi dưỡng CBCĐ. Để CBCĐ có năng lực thực sự, có chất lượng cao thì vấn đề 

quan trọng hiện nay là phải hình thành một tư duy xem làm công tác công đoàn là 

một nghề, một chuyên môn trong tổng thể các nghề khác và phải có tính khoa học. 

Từ đó hình thành hệ thống đào tạo bài bản, quy củ cả về số lượng và chất lượng, 

đáp ứng nhu cầu của ngành. 

- CĐGD Việt Nam cần tiếp tục chỉ đạo các CĐCS trực thuộc xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ hàng năm cụ thể về nội dung, số lượng, đối 

tượng, quy mô và kinh phí đảm bảo cho đào tạo, bồi dưỡng. Trong đổi mới 

phương thức chỉ đạo đối với CBCĐ ngành Giáo dục theo hướng tăng cường hướng 

dẫn, hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên đối với CBCĐ. 

- CĐGD Việt Nam và các CĐCS căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,huy 

động các nguồn lực để tổ chức tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ công đoàn cho CBCĐ vì:  phần lớn cán bộ CĐCS đều là kiêm nhiệm, 

việc nắm bắt chính sách pháp luật liên quan đến người lao động rất hạn chế, nhiều 

người không muốn làm CBCĐ vì ngại vất vả và va chạm nên khi phải thực hiện 

nhiệm vụ thiếu đi sự nhiệt tình, trách nhiệm; phương pháp, kỹ năng trong tổ chức, 

tham gia, phối hợp, trong thương lượng, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho 

người lao động cũng như kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao 

động còn rất nhiều hạn chế..  
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- Cần có sự đổi mới về phương pháp, xây dựng khung chương trình đào tạo 

bồi dưỡng CBCĐ theo từng loại hình đảm bảo có kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và 

kinh nghiệm thực tiễn, nội dung kiến thức với kỹ năng, kinh nghiệm theo yêu cầu 

vị trí công tác. Tập huấn, bồi dưỡng theo hướng phân cấp đối tượng tập huấn: đối 

với CBCĐ không chuyên trách, hầu hết CBCĐ đều hoạt động kiêm nhiệm, hoạt 

động bằng tâm huyết và lòng nhiệt tình, ít am hiểu về tổ chức công đoàn, do quá 

bận công tác chuyên môn nên ít có thời gian nghiên cứu tài liệu, vì thế hoạt động 

chưa bài bản, thiếu tính chuyên nghiệp, không có kiến thức về lý luận và nghiệp vụ 

công đoàn, với đối tượng này các cấp CĐGD chỉ nên bồi dưỡng thường xuyên, 

ngắn ngày để đáp ứng công việc được giao, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Bởi 

vì, CBCĐ không chuyên trách thường biến động, hoạt động của họ không phải là 

một nghề nên đào tạo dài hạn sẽ lãng phí về vật chất của xã hội và lãng phí thời 

gian của cá nhân họ. Đối  với CBCĐ chuyên trách, tăng cường đào tạo dài hạn, bài 

bản hơn những nội dung chuyên môn sâu về nghiệp vụ công tác như về quản trị 

nhân sự, về luật, các chương trình trung và cao cấp lý luận chính trị; các chương 

trình quản lý nhà nước theo ngạch, đồng thời, CBCĐ chuyên trách vẫn phải 

thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ để nâng cao trình độ, chất 

lượng. 

- Kiện toàn, đầu tư nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên 

kiêm chức: Phải lựa chọn, huấn luyện được một đội ngũ giảng viên kiêm chức, 

chuyên sâu theo các chuyên đề, lĩnh vực, có phương pháp giảng dạy đổi mới, có 

khả năng thuyết trình tốt; vận dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, chuẩn bị bài 

giảng theo phương pháp tích cực để nâng cao ý thức trách nhiệm của cả người dạy 

và học viên cùng trao đổi để đi đến chốt vấn đề. Cần thực hiện tốt các chế độ chính 

sách đối với giảng viên. Tăng số lớp tập huấn, bồi dưỡng hằng năm, phải đảm bảo 

phủ hết tới đội ngũ cán bộ CĐCS, đối với các lớp về rèn kỹ năng cần tổ chức với 

số lượng người tham gia vừa phải (25- 30 người) thì mới tạo môi trường để mọi 

người cùng tham gia, nhất là đưa ra được các tình huống từ thực tiễn để cùng nhau 

trao đổi, lựa chọn cách giải quyết tốt nhất. 

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam cần xây dựng được cơ chế, chính sách trong 

đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ. Trong đó đề cao và khuyến khích CBCĐ tự học; trao 



124 

 

 

quyền và trách nhiệm cho cán bộ CĐCS trong việc lựa chọn nội dung, địa điểm và 

thời gian tham gia, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho phù hợp. 

4.2.5. Thực hiện tốt đánh giá thực hiện công việc của cán bộ công đoàn 

Thống kê cơ bản về giải pháp Thực hiện tốt đánh giá thực hiện công việc 

của CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam cho kết quả sau: 

Bảng 4.8. Thống kê cơ bản về giải pháp đề xuất Thực hiện tốt đánh giá thực hiện 

công việc của cán bộ CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 

 

 

 

Giải phát  

đề xuất 

 

 

Tổng 

 

Rất không 

cần thiết 

 

Không cần 

thiết 
Bình thường Cần thiết 

Rất cần 

thiết 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượn

g 

Tỷ 

lệ 

% 

4 557 5 0.90 4 0.72 65 11.67 353 63.38 130 23.34 

Kết quả khảo sát cho thấy có 353 người được hỏi (đạt tỷ lệ 63.38%) cho rằng 

Thực hiện tốt đánh giá thực hiện công việc của CBCĐlà rất cần thiết. 

Đánh giá đánh giá thực hiện công việc của CBCĐ là khâu quan trọng trong 

quá trình quản lý cán bộ, kết quả đánh giá đúng sẽ giúp động viên, khuyến khích 

CBCĐ nỗ lực học tập, bộc lộ tiềm năng, phát huy tối đa khả năng, góp phần cải thiện 

văn hoá, môi trường làm việc cho cá nhân CBCĐ cũng như cho tổ chức công đoàn, 

kết quả đánh giá sai sẽ gây hậu quả ngược lại. Thực hiện tốt việc đánh giá thực hiện 

công việc của CBCĐ sẽ giúp cho tổ chức công đoàn hoạch định kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng; bố trí sắp xếp, sử dụng cán bộ công đoàn và cũng là căn cứ để trả lương (nâng 

lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn).  

Thời gian qua, các quy định về đánh giá cán bộ, công chức đã có những cải 

tiến quan trọng: Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về 

đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, 

ngày 27/7/2017, Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP và 

sau đó là Nghị định số: 02/VBHN-BNV, ngày 09/11/2017, Nghị định về đánh giá 

và phân loại cán bộ, công chức của Bộ Nội vụ - đây là Nghị định hợp nhất Nghị 

định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định 88/2017/NĐ-CP, các văn bản này đã tạo cơ sở 

pháp lý để các cơ quan, tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức 
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theo quy trình, thủ tục chặt chẽ. Các quy định trong các Nghị định nêu trên đã có 

bước chuyển từ cách thức tự kiểm điểm và bình bầu sang đánh giá trên các nội 

dung: chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; năng lực 

lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm trong công 

tác; chú trọng đến kết quả thực hiện được giao; phương pháp đánh giá kết hợp giữa 

hình thức tự đánh giá của CBCĐ, các góp ý của tập thể đơn vị công tác, và ý kiến 

của thủ trưởng đơn vị để xếp loại cán bộ, công chức hàng năm theo 4 mức: hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn 

hạn chế về năng lực và không hoàn thành nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhưng chậm được khắc phục, 

nhìn chung kết quả đánh giá vẫn chưa phản ánh đúng thực chất. Phương pháp, quy 

trình và tiêu chí đánh giá còn bất cập, chưa gắn với kết quả đầu ra và sản phẩm cụ 

thể…” (Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương ba khóa VIII về 

“Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”). 

Căn cứ kết quả khảo sát và những hạn chế trong việc đánh giá cán bộ trong thời 

gian qua (đã phân tích ở Chương 3), để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ 

CBCĐ thì CĐGD Việt Nam cần thực hiện những nội dung sau: 

Một là: Cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá CBCĐ theo từng vịtrí, 

chức danh công việc với những mô tả chi tiết công việc; yêu cầu, nhiệm vụ của 

từng vị trí việc làm, mức độ hoàn thành công việc ra sao... Nếu khi đánh giá không 

căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn cụ thể thì rất dễ dẫn đến đánh giá theo cảm tính, 

thiếu khách quan và thậm chí có thể đánh giá sai cán bộ, hậu quả là lãng phí nhân 

lực, gây mất đoàn kết nội bộ trong tổ chức và làm nhụt ý chí của cán bộ. 

Hai là: xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá: 

* Tiêu chí về đạo đức cán bộ công đoàn: Trung thành với sự nghiệp cách 

mạng; có mối liên hệ mật thiết với đoàn viên, người lao động; Dám làm, dám chịu 

trách nhiệm. 

* Tiêu chí về phẩm chất cán bộ công đoàn: Tinh thần trách nhiệm với công 

việc; chấp hành kỷ luật; thành thạo công việc; sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; ý 

chí cầu tiến, luôn luôn phấn đấu trong công việc; Tinh thần thân ái, hợp tác với 
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đồng nghiệp trong thực hiện công việc; Vận dụng linh hoạt các phương pháp hoạt 

động công đoàn; Trau dồi kinh nghiệm 

* Tiêu chí đánh giá trình độ: 

- Hiểu biết chung, gồm các chỉ số: kiến thức về nhà nước, pháp luật; kiến 

thức quản lý nhà nước; hiểu biết chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; trách 

nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của CBCĐ; khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong 

công việc; 

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: sự đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ đối 

với công việc; hiểu biết về pháp luật chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ được 

giao; hiểu biết về đối tượng quản lý trong lĩnh vực của đơn vị; hiểu biết về quy 

trình thực hiện công việc; sự phù hợp của chuyên môn được đào tạo với công việc 

được giao; kinh nghiệm công tác. 

* Tiêu chí đánh giá kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn, gồm: khả 

năng thu thập thông tin, xác định vấn đề chính để đạt mục tiêu; khả năng phân tích 

thông tin để giải quyết các vấn đề cơ bản; khả năng xác định nhiệm vụ và nguồn 

lực thực hiện nhiệm vụ; khả năng xác định nhiệm vụ ưu tiên; khả năng xây dựng 

mối quan hệ làm việc hiệu quả với đồng nghiệp; khả năng phân bổ thời gian thực 

hiện công việc; khả năng giữ tập trung, sử dụng thời gian hiệu quả. 

* Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc:  

- Đối với CBCĐ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cần đánh giá theo các  

chỉ số: mức độ hoàn thành công việc được giao;  chất  lượng công tác tham mưu 

(có  giải quyết được vấn đề đặt ra trong thực tiễn hay không? có đáp ứng được yêu 

cầu của cấp lãnh đạo hay không?); thời gian thực hiện nhiệm vụ; phương pháp 

thực hiện công việc (đánh giá về kế hoạch, sự chủ động, sự sáng tạo trong thực 

hiện công việc); 

- Đối với CBCĐ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài những chỉ số như đối 

với CBCĐ trên đây, cần đánh giá thêm các chỉ số: chất lượng công tác chỉ đạo, 

điều hành; sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ CBCĐ thuộc quyền trong thực hiện 

nhiệm vụ; sự minh bạch trong sử dụng nguồn lực của đơn vị; sự công bằng trong 

công tác quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm CBCĐ … 
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Ba là: mời nhân sự hay tổ chức đánh giá chuyên trách để đánh giá kết quả 

thực hiện công việc đảm bảo khách quan. 

Như vậy, đánh giá thực hiện công việc của CBCĐ là một trong những nhân 

tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ. Xây dựng Quy chế 

với các nội dung, tiêu chí đánh giá, phân loại được định lượng một cách rõ nét sẽ 

giúp cho người đứng đầu dễ dàng so sánh kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa các 

CBCĐ; thông qua việc đánh giá đã chỉ ra mặt mạnh, mặt yếu, những việc làm 

được chưa làm được, đồng thời có cơ sở để đối chiếu xem xét việc phát huy hoặc 

khắc phục của CBCĐ. Việc triển khai thực hiện nghiêm quy định về đánh giá 

CBCĐ sẽ làm thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi của đội ngũ CBCĐ đặc biệt là 

đối với đội ngũ đội ngũ CBCĐ là lãnh đạo, quản lý; khắc phục được tình trạng đánh 

giá qua loa chiếu lệ, cào bằng theo lối mòn cũ; góp phần khuyến khích động viên 

CBCĐ có động cơ làm việc, chấp hành quy định của Nhà nước và thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ được giao. 

4.2.6. Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, sử dụng và quản lý cán bộ 

Thống kê cơ bản về giải pháp Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, sử dụng và 

quản lý CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam cho kết quả sau: 

Bảng 4.9. Thống kê cơ bản về giải pháp thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, sử 

dụng và quản lý CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 
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5 557 5 0.90 2 0.36 51 9.16 314 56.37 185 33.21 

Kết quả khảo sát cho thấy có 314 người được hỏi (đạt tỷ lệ 56.37%) cho 

rằng Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, sử dụng và quản lý CBCĐlà rất cần thiết. 

Qua kết quả khảo sát và qua phân tích thực trạng chính sách đãi ngộ CBCĐ 

thì thấy chính sách đãi ngộ CBCĐ là vấn đề rất quan trọng và mang tính quyết 

định. CBCĐ là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển của tổ chức công 

đoàn. Khi CBCĐ  thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp 
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của người lao động, của tổ chức công đoàn, bị trù úm, chấm dứt hợp đồng lao động 

hay chuyển làm việc khác thu nhập giảm… mà không được bảo vệ, sẽ làm triệt 

tiêu tính tích cực, mất lòng tin, tạo ra tâm lý chán nản, không yên tâm công tác, 

không cóai đứng ra bênh vực, bảo vệ khi họ bị xâm hại. Điều này sẽ gây ảnh 

hưởng không tốt đến đội ngũ CBCĐcủa các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 

nói riêng và của tổ chức công đoàn nói chung, họ sẽ lo ngại, sợ bị thiệt thòi, từ đó 

không muốn và không dám đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho 

người lao động nữa.  

Cơ chế, chính sách đúng đắn, hợp lý sẽ khuyến khích tính tích cực, sự hăng 

hái, cố gắng và yên tâm công tác của CBCĐ, sẽ nâng cao được tinh thần trách 

nhiệm, phát huy được tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, thu hút được nhân 

tài, làm cho tập thể đoàn kết nhất trí, qua đó thúc đẩy phát triển tổ chức công đoàn. 

Ngược lại, nếu cơ chế, chính sách cán bộ không hợp lý sẽ tạo ra tâm trạng chán 

nản, kìm hãm sự sáng tạo, triệt tiêu tính tích cực của các thành viên trong tập thể, 

nội bộ có thể nảy sinh mất đoàn kết và nhiều tiêu cực, có thể kìm hãm, triệt tiêu, 

cản trở sự phát triển của tổ chức công đoàn. Do vậy, vấn đề quan trọng có tính 

quyết định là công đoàn phải tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách bảo 

vệ, đãi ngộ CBCĐ. Tuy nhiên, khi tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính 

sách đối với CBCĐ phải quán triệt các yêu cầu cơ bản sau: 

- Cơ chế chính sách đối với CBCĐ phải trên cơ sở cơ chế chính sách của 

Đảng và Nhà nước, hài hoà và không mâu thuẫn với cơ chế chính sách của các loại 

cán bộ khác. 

- Cơ chế chính sách đối với CBCĐ phải đảm bảo quyền lợi gắn liền với 

trách nhiệm, đảm bảo công bằng và đảm bảo khuyến khích cả vật chất, lẫn tinh 

thần nhằm kích thích tài năng sáng tạo, có sức hấp dẫn lôi cuốn để mọi người nỗ 

lực phấn đấu vươn lên. Vấn đề cơ chế, chính sách cán bộ nói chung, CBCĐ nói 

riêng, tuy là vấn đề không mới, đặc biệt đối với cơ chế, chính sách CBCĐ đã được 

nêu nhiều lần ở nhiều cấp trong hệ thống công đoàn, song, cho đến nay vấn đề này 

vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu. CBCĐ là cán bộ quần chúng, nhưng hoạt động 

công đoàn khác với hoạt động của tổ chức đoàn thể khác, họ tham gia nhiều vào 

lĩnh vực quan hệ lao động, nhằm đảm bảo quan hệ lao động tiến bộ, ổn định. Vậy 

mà trên thực tế, CBCĐ vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa có cơ chế chính 

sách đãi ngộ thoả đáng, nên chưa tạo động lực thu hút, khuyến khích CBCĐ.  
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- Công đoàn cũng cần nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ CBCĐ theo hướng 

nguồn quỹ này được hình thành từ ngân sách công đoàn, từ sự ủng hộ, đóng góp 

của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để chi cho CBCĐ khi bị người sử 

dụng lao động sa thải do đấu tranh vì quyền và lợi ích của người lao động.  

Về chính sách tiền lương, thu nhập: Để CBCĐ có tâm huyết với công việc, 

thì chính sách tiền lương phải được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, để tiền lương 

phản ánh được trình độ, năng lực thực tế của cán bộ nói chung, của CBCĐ nói 

riêng, phản ánh được khả năng đóng góp hữu ích của cán bộ; tiền lương phải là 

nguồn thu nhập chính, chủ yếu, không chỉ giúp cho người cán bộ tâm huyết với 

công việc, mà còn giúp ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực, tham nhũng trong đội 

ngũ cán bộ, công chức hiện nay. Đối với CBCĐ, tiền lương còn phải thể hiện được 

vị trí của tổ chức công đoàn đối với hệ thống chính trị - xã hội nước ta và thể hiện 

ở tính đặc thù của tổ chức quần chúng được hình thành trong quan hệ lao động và 

hoạt động của phong trào công nhân. Chính sách tiền lương của CBCĐ phải tương 

xứng với vị trí, yêu cầu của tổ chức công đoàn. Trong chính sách tiền lương, cần 

có chính sách đãi ngộ đối với các CBCĐ kiêm nhiệm, bằng cách có quy định phụ 

cấp trách nhiệm cho cán bộ hoạt động kiêm nhiệm để họ nâng cao tinh thần trách 

nhiệm đối với công việc được giao. Bởi, chăm lo thoả đáng đến lợi ích vật chất và 

tinh thần của người CBCĐ cũng chính là thực hiện chính sách tạo động lực cho 

hoạt động công đoàn và phát triển kinh tế, xã hội. 

4.2.7. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao 

Thống kê cơ bản về giải pháp Chăm lo hoạt động văn hóa, thể thaotại các 

CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam cho kết quả sau: 

Bảng 4.10. Thống kê cơ bản về giải pháp Chăm lo hoạt động văn hóa, thể 

thao cho CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 
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6 557 6 1.08 13 2.33 78 14.00 317 56.91 143 25.67 

Kết quả khảo sát cho thấy có 317 người được hỏi (đạt tỷ lệ 56.91%) cho 

rằng Chăm lo hoạt động văn hóa, thể thao là cần thiết. 
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Căn cứ kết quả khảo sát và qua phân tích thực trạng thể lực đội ngũ CBCĐ 

các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam cho thấy tỷ lệ CBCĐ đủ sức khỏe đảm 

đương công tác là cao, tuy nhiên tỷ lệ sức khỏe loại I chưa nhiều, vấn đề đặt ra là 

phải có các biện pháp tăng cường thể lực để số CBCĐ có sức khỏe tốt hơn nữa để 

hoàn thành tốt công việc được giao, cụ thể: 

- Tổ chức công đoàn cần có sự phối kết hợp với chuyên môn cùng cấp và 

nhất là ngành văn hóa để tham mưu, đề xuất, tạo điều kiện cho phong trào thể thao, 

văn hóa phát triển.  

- CĐGD Việt Nam triển khai các hoạt động thể thao, văn hóa; tích cực tổ 

chức xây dựng đời sống văn hóa trong đội ngũ cán bộ. 

- CĐCS các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam cần thường xuyên tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn (Ngày thành 

lập Đảng 3/2, thành lập Ngành 20/11, thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam 28/7 

Ngày thành lập CĐGD Việt Nam 22/7, Ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3, Ngày thành lập 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10…) để vừa thiết thực lập thành tích chào 

mừng, vừa là để rèn luyện thể lực cho CBCĐ và cũng là để chăm lo đời sống tinh 

thần cho cán CBCĐ ngày một tốt hơn. Các hoạt động mang tính chất quần chúng 

này đã và đang tạo ra những sân chơi bổ ích, thu hút được sự quan tâm của đông 

đảo CBCĐ tham gia với những môn thể thao được ưu tiên lựa chọn để tập luyện và 

thi đấu chủ yếu như cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, đi bộ, bơi…. 

- Các cấp công đoàn quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục 

vụ cho các hoạt động thể dục thể thao tại cơ sở theo hướng hiện đại; đổi mới việc 

tổ chức các giải đấu mang tính quần chúng góp phần tạo nên sự đột phá trong các 

phong trào. Điều này đã giúp mọi người lấy lại sự cân bằng giữa làm việc và giải 

trí, thư giãn về tâm lý để phục vụ tổ chức tốt hơn. Đồng thời, qua giao lưu thi đấu 

thể thao sẽ giúp những cán bộ còn sống khép mình hoà mình vào tập thể, mạnh 

dạn hơn trong giao tiếp để mọi người hiểu và thông cảm với nhau hơn trong công 

việc cũng như trong cuộc sống. 

- Nhằm thúc đẩy phong trào, động viên CBCĐ tích cực luyện tập thể dục 

thao, góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để thực 
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hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, cùng với phong trào rèn luyện, thi đấu thể thao, 

các hoạt động văn hóa cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đội ngũ 

CBCĐ ngành Giáo dục. Trong các cuộc giao lưu, hội diễn văn nghệ với nhiều hình 

thức như: hát, múa, kịch, khiêu vũ… tạo ra không khí đầm ấm, phấn khởi, đoàn kết 

và học hỏi lẫn nhau. 

Để xây dựng phong trào tập luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ tại các 

CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam, cần tiếp tục thể hiện sự quan tâm, đầu tư, trong 

đó tổ chức công đoàn luôn đóng vai trò xung kích, đi đầu. Việc duy trì và phát triển 

phong trào này đã và đang góp phần quan trọng để xây dựng nét đẹp văn hoá, tác 

phong làm việc, hình ảnh thân thiện, gần gũi của người CBCĐ ngành Giáo dục trong 

thời kỳ mới. 

4.2.8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo, bồi 

dưỡng ngoại ngữ 

Thống kê cơ bản về giải pháp đề xuất Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin và đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho CBCĐ tại các CĐCS trực 

thuộc CĐGD Việt Nam cho kết quả sau: 

Bảng 4.11. Thống kê cơ bản về giải pháp đề xuất Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ choCBCĐ tại các CĐCS trực 

thuộc CĐGD Việt Nam 
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557 5 0.90 9 1.62 92 16.52 289 51.89 162 29.08 

Kết quả khảo sát cho thấy có 289 người được hỏi (đạt tỷ lệ 51.89%) cho 

rằng thực hiện tốt Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng 

ngoại ngữcho CBCĐ là cần thiết. 

Kết quả khảo sát cho thấy: khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công 

việc của CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam qua khảo sát cho kết quả 
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trung bình chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới về việc ứng dụng công 

nghệ thông tin, triển khai các hoạt động của CĐGD Việt Nam trên môi trường 

mạng và hội nhập quốc tế. Để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ, luận án đề xuất 

các giải pháp sau: 

4.2.7.1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình xử lý 

công việc trong các ban của CĐGD Việt Nam và các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt 

Nam, CĐGD Việt Nam cần triển khai thực hiện: 

 (1) Cổng thông tin điện tử của CĐGD Việt Nam đảm bảo các chức năng 

chính như cung cấp thông tin, tìm kiếm thông tin, tiếp nhận thông tin phản hồi, 

quản lý người sử dụng, quản lý biểu mẫu, cung cấp thông tin trực tuyến trong 

phạm vi lĩnh vực của ngành Giáo dục, của tổ chức công đoàn; kết nối, truy xuất tới 

cổng thông tin điện tử Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và với 

các CĐCS trực thuộc. 

Hệ thống thông tin quản lý là những  phần  mềm  ứng  dụng được thiết kế 

theo từng lĩnh vực của các Ban nghiệp vụ của CĐGD Việt Nam, đảm bảo việc 

tạo lập hồ sơ công việc, trình duyệt hồ sơ, tiếp nhận chỉ đạo của Lãnh đạo; các 

loại báo cáo được thực hiện qua môi trường mạng internet; sử dụng được chữ ký 

điện tử; lưu trữ được hồ sơ công việc, thông tin, dữ liệu theo từng từng chuyên 

đề,  mảng công tác; đảm bảo sự kết nối, chia sẻ, dùng chung thông tin,  dữ  liệu  

giữa các lĩnh vực, các chuyên đề, bao gồm: Hệ thống thông tin quản lý về công 

tác báo cáo, về chế độ chính sách với nhà giáo và người lao động. Mỗi CBCĐ, 

mỗi đơn vị được phân quyền sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và nhiệm vụ 

đượcgiao. 

Cơ sở dữ liệu của CĐGD Việt Nam là nơi lưu trữ thông tin, dữ  liệu về các 

chuyên đề: tổ chức, tài chính, chính sách, pháp luật, tuyên giáo, nữ côngvà thông 

tin, dữ liệu về công tác quản trị nội bộ. Cơ sở dữ liệu được cập nhật thường 
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xuyên và cho phép mọi CBCĐ truy cập trên cơ sở phân quyền phù hợp cho từng 

đối tượng sửdụng. 

(2) Đầu tư xây dựng và củng cố cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông 

tin (phần cứng, phần mềm, mạng diện rộng, mạng nội bộ, máy chủ lưu trữ cơ sở 

dữ  liệu) đáp ứng giao dịch điện tử, tạo các điều kiện thuận lợi để các CĐCS, các 

CBCĐ dễ  dàng truy nhập thông tin trong các lĩnh vực của ngành Giáo dục, của 

tổ chức công đoàn. 

(3) Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ phụ trách công nghệ thông tin và 

tạo điều kiện cho CBCĐ được đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin; bồi 

dưỡng, huấn luyện cách sử dụng  phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quá trình hoạt động. 

4.2.7.2. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. 

Với bối cảnh nền kinh tế mở cửa, hội nhập như hiện nay cộng với Internet 

đang phổ cập đến mọi vùng miền của Tổ quốc, trong đó có một kho tri thức 

khổng lồ của thế giới nhưng phần lớn trong số đó  lại được viết bằng tiếng Anh.  

Vậy muốn tiếp cận kho tri thức đó thì CBCĐ phải đầu tư thời gian học ngoại ngữ 

nói chung và học tiếng Anh nói riêng mỗi ngày. Có ngoại ngũ giúp CBCĐ tự tin 

trong giao tiếp với người nước ngoài hơn, giúp CBCĐ tạo dựng được nhiều mối 

quan hệ lâu dài đối với mọi người từ khắp nơi trên thế giới. 

Để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho CBCĐ, các CĐCS quan tâm tham 

mưu, đề xuất với chuyên môn cử CBCĐ tham gia học các lớp ngoại ngữ tại các 

các trường ngoại ngữ cho các CBCĐ chưa có trình độ ngoại ngữ; Mở các lớp, 

mời các chuyên gia về bồi dưỡng cho CBCĐ đã biết về ngoại ngữ; mở các lớp 

học ngoại ngữ tại chỗ cho CBCĐ; phối hợp với các trường đại học uy tín ở nước 

ngoài tổ chức các đoàn công tác, vừa nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, 

vừa tăng cường vốn ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp cơ bản cho CBCĐ. 

4.2.9. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao kỹ năng mềm cho cán bộ 

công đoàn. 

Thống kê cơ bản về giải pháp đề xuất tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt 

Nam cho kết quả sau: 
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Bảng 4.12. Thống kê cơ bản về giải Tăng cường bồi dưỡng nâng cao kỹ năng 

mềm cho CBCĐcác CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 
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Tổng 

 

Rất không 
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8 557 4 0.72 6 1.08 65 11.67 289 51.89 193 34.65 

Kết quả khảo sát cho thấy có 289 người được hỏi (đạt tỷ lệ 51.89%) cho rằng 

Tăng cường bỗi dưỡng nâng cao kỹ năng mềm cho CBCĐlà cần thiết. 

Qua phân tích thực trạng và kết quả khảo sát cho thấy CBCĐ các CĐCS 

còn yếu về kỹ năng hoạt động. Trong bối cảnh hiện nay, để thực hiện tốt nhiệm vụ 

thì CBCĐ ngoài việc có các kỹ năng cứng thì phải có các các kỹ năng mềm. 

Kỹ năng mềm (hay còn gọi là Kỹ năng thực hành xã hội) là thuật ngữ dùng 

để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao 

tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, giảm 

stress, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới... 

 Kỹ năng mềm khác với kỹ năng cứng để chỉ trình độ chuyên môn, kiến thức 

chuyên môn hay bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn. Kỹ năng mềm chủ yếu là 

những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không 

thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt, chúng quyết định khả năng bạn 

có thể trở thành thủ lĩnh công đoàn giỏi thương thuyết hay người hòa giải xung 

đột. Những kỹ năng “cứng” ở nghĩa trái ngược thường xuất hiện trên bản lý lịch-

khả năng học vấn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn. 

Kỹ năng mềm ngày được chứng minh có ảnh hưởng lớn đến sự thành bại 

trong sự nghiệp và cuộc sống của một cá nhân. Thực tế cho thấy người thành đạt 

chỉ có 15% là do những kiến thức chuyên môn, 85% còn lại được quyết định bởi 

những kỹ năng mềm họ được trang bị (theo Wikipedia). CBCĐ rất cấn kỹ năng 

“mềm”, bởi vì họ là những người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

đoàn viên và người lao động, hàng ngày họ phải tiếp xúc, thăm nắm tâm tư nguyện 

vọng của đoàn viên và người lao động, kịp thời đề xuất và giải quyết các việc liên 
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quan đến quyền và lợi ích của các bên nên họ rất cần có kỹ năng mềm để có kết 

quả cao nhất. Các nghiên cứu cho thấy chúng là một nhân tố đánh giá rất hiệu quả 

bên cạnh những kỹ năng công việc truyền thống hay còn gọi là kỹ năng “cứng”. 

Một người CBCĐ có sự tận tâm, tính dễ chịu cũng là những nhân tố dự báo quan 

trọng đối với sự thành công trong nghề nghiệp giống như khả năng về nhận thức 

và kinh nghiệm làm việc (theo BWPortal). Để CBCĐ có được kỹ năng mềm tốt, 

các cấp công đoàn cần quan tâm đào tạo cho CBCĐ các kỹ năng: 

 (1) Có sự tự tin, ý chí chiến thắng và quan điểm lạc quan 

Tất cả chúng ta đã từng nghe lời khuyên hãy nhìn cốc nước còn đầy một 

nửa tốt hơn là nhìn nó đã vơi đi một nửa. Có một cách nghĩ lạc quan có thể giúp 

CBCĐ phát triển trên một chặng đường dài. CBCĐ có cái nhìn lạc quan đều dẫn 

đến một thái độ lạc quan và có thể là một vốn quý trong môi trường làm việc, đánh 

bại thái độ yếm thế và bi quan. 

Chìa khóa để CBCĐcó một thái độ lạc quan là họ phải biết giải quyết một 

sự trở ngại hay thách thức như thế nào khi gặp phải. Ví dụ, thay vì than phiền về 

khối lượng công việc gây stress, hãy nghĩ về nó như một cơ hội để thể hiện khả 

năng làm việc tích cực và hiệu quả của bạn. 

(2) Kỹ năng làm việc nhóm 

CBCĐ có khả năng làm việc tốt theo nhóm? CBCĐđóng góp tích cực và đôi 

khi như kiêm vai trò là người lãnh đạo? 

CBCĐ cần phải có khả năng làm việc tốt trong tập thể. Hòa đồng với tập 

thể không chỉ có nghĩa là có tính cộng tác mà còn thể hiện được khả năng lãnh đạo 

tốt khi có thời điểm thích hợp. 

Có thể tới một lúc nào đó, sự xung đột xuất hiện trong đơn vị của CBCĐ, 

lúc đó CBCĐ hãy tỏ ra chủ động dàn xếp. Khi CBCĐthấy tập thể của mình đang bị 

sa lầy trong một sự việc, hãy cố gắng xoay chuyển tình thế, đưa cách giải quyết 

theo một hướng khác. Và CBCĐ phải làm gì nếu bình thường họ không làm việc 

trong một nhóm? CBCĐ hãy cố gắng tỏ ra sẵn sàng hợp tác trong công việc và 

thiết lập nên các mối quan hệ công việc với mọi đồng nghiệp nếu có thể. Học cách 

nói những điều CBCĐ nghĩ như thế nào và thể hiện bằng ngôn ngữ cử chỉ ra sao. 
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(3) Kỹ năng giao tiếp 

CBCĐ có phải là người vừa biết nói chuyện, vừa biết lắng nghe? CBCĐ có 

thể chia sẻ những tình huống trong công việc và yêu cầu của mình với các đồng 

nghiệpmột cách tích cực và xây dựng. Kỹ năng giao tiếp tốt là một thế mạnh đối 

với bất cứ ai trong công việc. Giao tiếp là phương tiện cho phép CBCĐ xây dựng 

cầu nối với đồng nghiệp, thuyết phục người khác chấp nhận ý kiến của mình và 

bày tỏ được nhu cầu của mình. 

Nhiều điều nhỏ nhặt CBCĐ đã từng thực hiện hàng ngày - có thể có những 

điều CBCĐkhông từng nghĩ đến lại có một sự ảnh hưởng rất lớn tới kỹ năng giao 

tiếp của bạn. CBCĐ nên lưu ý khi giao tiếp với những người khác, nên để ý tới 

cách sử dụng từ ngữ của mình để tạo ấn tượng với người đối thoại. Cũng đừng 

quên rằng một trong những kỹ năng giao tiếp là biết lắng nghe. 

Nếu thiếu Kỹ năng giao tiếp, CBCĐ sẽ có nguy cơ bỏ lỡ nhiêu thứ: sự ủng 

hộ của đoàn viên và người lao động, cơ hội nghề nghiệp, những mối quan hệ và cơ 

hội được chứng tỏ bản thân mình kể cả trong công việc lẫn trong cuộc sống.  

(4). Sự tự tin 

CBCĐ có thực sự tin rằng mình có thể làm được công việc này? CBCĐ có 

thể hiện thái độ bình tĩnh và tạo sự tự tin cho người khác? CBCĐ có khuyến khích 

được đoàn viên và người lao động tin họ để trao đổi, giãi bày tâm tư hay đề xuất, 

kiến nghị với người sử dụng lao động. Trong hầu hết các trường hợp, khi CBCĐ 

muốn gây ấn tượng với một ai đó, sự tự tin là một thái độ rất hiệu quả. Trong khi 

sự khiêm nhường khi CBCĐ nhận được lời tán dương là rất quan trọng thì sự thừa 

nhận thế mạnh của CBCĐ cũng quan trọng không kém. Hãy tin chắc rằng bạn có 

sự nhận biết và kỹ năng để có thể bày tỏ được sự tự tin của mình.  

(5) Kỹ năng tư duy sáng tạo 

 CBCĐ có thể thích nghi được với những tình huống và những thách thức 

mới? CBCĐ có sẵn sàng đón nhận những thay đổi và đưa ra những ý tưởng mới? 

Tính sáng tạo và lối suy nghĩ thông minh được đánh giá cao ở bất cứ công 

việc nào. Thậm chí công việc mang tính kỹ thuật nhất cũng đòi hỏi khả năng suy 

nghĩ thoát ra khỏi khuôn khổ. Vì vậy đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của 
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việc giải quyết vấn đề theo cách sáng tạo. CBCĐ có thể đang ở trong một tâm 

trạng chán ngắt, buồn tẻ, hãy cố gắng khắc phục nó theo cách hiệu quả hơn. Khi 

một vấn đề khiến người ta phải miễn cưỡng bắt tay vào làm, hãy nghĩ ra một giải 

pháp sáng tạo hơn. Nếu không được, ít ra bạn đã từng thử nó. 

(6) Kỹ năng tiếp nhận và học hỏi 

CBCĐ có thể biến những lời phê bình thành những kinh nghiệm và bài học 

cho bản thân?CBCĐ có thể học hỏi và tự phát triển để trở thực sự thành một người 

đại diện cho nhà giáo, người lao động? 

Đây là một trong những kỹ năng mang tính thử thách nhất, và cũng chính là 

kỹ năng gây ấn tượng nhất. Khả năng ứng xử trước lời phê bình phản ánh rất nhiều 

về thái độ sẵn sàng cải thiện của CBCĐ. Đồng thời có khả năng đánh giá, nhận xét 

mang tính xây dựng đối với công việc của những người khác cũng mang ý nghĩa 

quan trọng không kém. Hãy nhận thức xem CBCĐ thủ thế như thế nào khi phản 

ứng trước những lời nhận xét tiêu cực. Đừng bao giờ ném đá vào những lời phê 

bình mang tính xây dựng mà không nhận thấy rằng ít nhất nó cũng có ích một 

phần. Khi CBCĐ đưa ra lời nhận xét với người khác, hãy thể hiện sao cho thật 

khéo léo và chân thành. Cố gắng dự đoán trước phản ứng của người nghe dựa vào 

tính cách của họ để có cách nói phù hợp nhất. 

(7) Thúc đẩy bản thân và dẫn dắt người khác 

Làm sao để biết được CBCĐ có là người năng động và hay đề ra các sáng 

kiến hay không? Điều này có nghĩa là CBCĐ liên tục tìm ra những giải pháp mới 

cho công việc của mình khiến cho nó hấp dẫn hơn thậm chí đối với cả những công 

việc mang tính lặp đi lặp lại. Sự sáng tạo có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy, nó 

khiến CBCĐ đủ dũng cảm để theo đuổi một ý tưởng vốn bị mắc kẹt trong suy nghĩ 

và cuối cùng là CBCĐ vượt qua được nó. Dẫn dắt những người khác theo cùng 

một hướng để đạt một mục đích chung, và người CBCĐ giỏi là người có thể thu 

hút, lôi cuốn được đoàn viên, người lao động bằng chính tấm gương của mình. 

(8) Kỹ năng tổ chức 

Đây là kỹ năng không thể thiếu đối với bất kỳ CBCĐ nào. Tổ chức Công 

đoàn luôn cần những người có khả năng giải quyết nhanh chóng một khối lượng 

lớn các công việc. Họ là những người làm việc một cách khoa học. Thể hiện như 
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thế nào? Ăn mặc gọn gàng và chuyên nghiệp; Luôn sẵn sàng các tài liệu cần thiết 

liên quan đến công việc. Đó có thể là: bút, giấy, bản sơ yếu lí lịch….  

(9) Kỹ năng ra quyết định 

Không có tổ chức công đoàn nào lại muốn có CBCĐ chậm chạp, và sức ì 

quá lớn. Tổ chức công đoàn cần những CBCĐ giỏi chứ không phải là một chú 

robot; Tổ chức cần những những người nói được và làm được; những người không 

bao giờ nói từ "không thể"; những người có khả năng giải quyết mọi công việc và 

bất chấp mọi khó khăn để ra quyết định nhanh và chính xác nhất. 

4.2.10. Thực hiện tốt công tác bầu cử cán bộ công đoàn 

Thống kê cơ bản về giải pháp đề xuất thực hiện tốt công tác bầu cửCBCĐ 

tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam cho kết quả sau: 

Bảng 4.13. Thống kê cơ bản về giải pháp đề xuất thực hiện tốt thực hiện tốt 

công tác bầu cửCBCĐtại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 
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9 557 5 0.90 4 0.72 51 9.16 282 5.63 215 38.60 

Kết quả khảo sát cho thấy có 289 người được hỏi (đạt tỷ lệ 50.63%) cho rằng 

thực hiện tốt thực hiện tốt công tác bầu cửCBCĐlà cần thiết. 

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, ở đâu làm tốt công tác bầu cử thì ở đó thực 

sựu đã lựa chọn cho mình một “thủ lĩnh” công đoàn tốt, ở đó phong trào công 

nhân, hoạt động công đoàn phát triển tốt, năng lực của CBCĐ được phát huy triệt 

để, đem lại hiệu quả công việc cao; ngược lại, ở đâu công tác bầu cử CBCĐ không 

xuất phát từ yêu cầu phong trào công nhân, hoạt động công đoàn, thì ở đó hoạt 

động công đoàn hiệu quả hạn chế, thậm chí có thể dẫn đến nội bộ mất đoàn kết, 

đoàn viên không gắn bó với công đoàn, CBCĐ hoạt động được thời gian ngắn thì 

xin thôi tham gia vào ban chấp hành công đoàn. 
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Trong thực tế những năm qua cho thấy công tác bầu cử còn có một số hạn 

chế, để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ, CĐGD Việt Nam cần: 

- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành 

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, tạo 

được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức Công 

đoàn, trong đội ngũ CBNGNLĐ trong ngành Giáo dục; đổi mới nội dung, phương 

thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo CBNGNLĐvào tổ chức công đoàn, xây 

dựng công đoàn vững mạnh, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và 

đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và 

thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình CBNGNLĐ và hoạt động công đoàn; 

kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình, nghị quyết đại hội công 

đoàn cấp trên; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và 

nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp 

trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; đóng góp ý 

kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

- Lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên 

công đoàn có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện 

nghị quyết của đại hội, có trách nhiệm, tâm huyết, dám đấu tranh bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm 

vụ của tổ chức công đoàn, nâng cao uy tín, vị thế công đoàn giáo dục các cấp 

trong giai đoạn mới. 

- Đại hội công đoàn các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 

và dân chủ của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới 

theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách 

nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp; coi trọng chất 

lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí.  
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Tiểu kết chương 4 

Trên cơ sở nghiên cứu một số các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam và thực trạng nâng cao 

năng lực đội ngũ CBCĐ, luận án đã đưa ra 10 giải pháp cụ thể nhằm nâng cao 

hơn chất lượng đội ngũ cán bộ CBCĐ tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam. 

Cụ thể: 

Một là: Đề xuất xây dựng Bộ tiêu chí cho CBCĐ các CĐCS trực thuộc 

CĐGD Việt  Nam 

Hai là: CĐCS cần phải có chiến lược cụ thể trong công tác cán bộ, đặc biệt 

cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác qui hoạch CBCĐ. 

Ba là: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống: 

Bốn là: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCĐ. 

Năm là: Thực hiện tốt việc sử dụng và đánh giá thực hiện công việc của 

CBCĐ 

Sáu là: Thực hiện tốt cơ chế chính sách bảo vệ, đãi ngộ. 

Bảy là: Chăm lo hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. 

Tám là: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin. 

Chín là: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao kỹ năng mềm cho CBCĐ. 

Mười là: Làm tốt công tác bầu cử CBCĐ. 

Nâng cao CLĐNCBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam phải gắn 

với xây dựng đội ngũ CBCĐ đảm bảo về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, 

phải chú ý đến tính đồng bộ, toàn diện đồng thời phải có trọng tâm, trọng điểm. 

Nâng cao CLĐNCBCĐ phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của phong trào công 

nhân, hoạt động công đoàn nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đất 

nước, của giai cấp công nhân và của tổ chức công đoàn. Đồng thời, phải quán triệt 

quan điểm của giai cấp công nhân, của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cán 

bộ và phải trên cơ sở xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo động lực cho 

CLĐNCBCĐ. Do vậy, nâng cao CLĐNCBCĐ phải tiến hành đồng bộ các giải 
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pháp từ đổi mới nhận thức về vai trò của cán bộ và công tác cán bộ đến xác định 

tiêu chuẩn cán bộ, nâng cao chất lượng công tác bầu cử, quy hoạch, đào tạo bồi 

dưỡng và rèn luyện cán bộ, xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách đối với cán bộ 

công đoàn. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Trong giai đoạn hiện nay, chất lượng đội ngũ CBCĐ nói chung và đội ngũ 

CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt nói riêng là nhân tố mang ý nghĩa 

quyết định hoạt động của tổ chức công đoàn. Thực tế những năm qua cho thấy, 

đội ngũ CBCĐ với vai trò quan trọng của mình trong việc triển khai các chủ 

trương, đường lối của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 

đoàn viên công đoàn và người lao động, góp một phần không nhỏ vào việc phát 

triển kinh tế xã hội, đảm bảo chính trị, an ninh- quốc phòng Tổ quốc. Chính vì 

vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ là một yêu cầu bức thiết trong bối 

cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Để góp phần 

nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam, 

luận án với kết cấu 4 chương đã phân tích làm rõ một số vấn đề sau:  

Dựa trên nghiên cứu tổng quan, khung lý luận về CLĐNCBCĐ, thực hiện 

nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng, luận án đã: 

Xây dựng bộ tiêu chí cấu thành CLĐNCBCĐ tại CĐCS trực thuộc CĐGD 

Việt Nam, bao gồm 04 tiêu chí, trong đó tiêu chí tâm lực là quan trọng nhất:  

(1). Tiêu chí 1: Tiêu chí về tâm lực đội ngũ CBCĐ, gồm 11 tiêu chí thành 

phần: Trung thành với sự nghiệp cách mạng; Có mối liên hệ mật thiết với đoàn 

viên, người lao động; Dám làm, dám chịu trách nhiệm; Tinh thần trách nhiệm với 

công việc; Chấp hành kỷ luật; Thành thạo công việc; Sáng tạo trong thực hiện 

nhiệm vụ; Ý chí cầu tiến, luôn luôn phấn đấu trong công việc; Tinh thần thân ái, 

hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc; Vận dụng linh hoạt các 

phương pháp hoạt động công đoàn; Kinh nghiệm hoạt động công đoàn. 

(2) Tiêu chí 2: Tiêu chí về trí lực đội ngũ CBCĐ, gồm 08 tiêu chí thành 

phần: Hiểu biết kiến thức chung về nhà nước và pháp luật; Hiểu biết về kiến thức 

quản lý nhà nước; Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Hiểu 

biết về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ công đoàn; Khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong công việc; Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong công 
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việc; Sự đáp ứng về trình độ chuyên môn đối với công việc; Hiểu biết về tính chất, 

vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn. 

 (3) Tiêu chí 3: Tiêu chí về thể lực đội ngũ CBCĐ, gồm 03 tiêu chí thành 

phần: Đáp ứng yêu cầu công việc; Có khả năng chịu đựng áp lực công việc (duy 

trì cường độ làm việc cao trong thời gian dài); Đảm bảo ngày công lao động theo 

quy định 

(4) Tiêu chí 4: Tiêu chí về cơ cấu đội ngũ CBCĐ, gồm 03 tiêu chí thành 

phần: Số lượng CBCĐ; giới tính CBCĐ; độ tuổi CBCĐ. 

Luận án đã xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng với 02 

nhân tố: 

(1) Nhân tố 1: Chính sách hiện hành với CBCĐ, gồm 07 nhân tố thành phần: 

Việc bố trí, sử dụng CBCĐ; Việc đánh giá thực hiện công việc của CBCĐ; Công 

tác quy hoạch CBCĐ; Công tác bầu cử CBCĐ; Đào tạo và bồi dưỡng CBCĐ; Sự 

tác động của phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục đào tạo; chính sách an sinh 

xã hội. 

(2) Nhân tố 2:Các nhân tố ảnh hưởng khác, gồm 03 nhân tố thành phần:Trang 

thiết bị tại văn phòng công đoàn (máy vi tính, bàn, ghế…); Việc thực hiện chính 

sách đãi ngộ đối với CBCĐ: phụ cấp, tiền lương, khen thưởng; Các nhân tố thuộc 

bản thân CBCĐ. 

Luận án đã cơ bản đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ 

tại các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất 

một số giải pháp nâng cao CLĐNCBCĐ tại CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam, gồm  

09 giải pháp: Thực hiện tốt công tác quy hoạch; Tăng cường giáo dục chính trị, tư 

tưởng, đạo đức lối sống; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; Thực hiện 

tốt đánh giá thực hiện công việc của cán bộ; Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, sử 

dụng và quản lý cán bộ; Chăm lo hoạt động văn hóa, thể thao; Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin và đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; Tăng cường bồi dưỡng nâng 

cao kỹ năng mềm cho CBCĐ; Thực hiện tốt công tác bầu cử CBCĐ. 

Do kiến thức tác giả có hạn nên luận án không tránh khỏi những hạn chế, 

tác giả xin được đóng góp một phần nhỏ và hy vọng  với nội dung đã trình bày, 
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luận án có đóng góp hữu ích cho khoa  học  tổ chức nhà  nước, cùng với sự quyết 

tâm của các CĐCS trực thuộc, CĐGD Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam để nâng 

cao chất lượng đội ngũ CBCĐ đáp  ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới./. 

2. Khuyến nghị 

Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, đánh giá CLĐNCBCĐ của CBCĐ tại các 

CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam, từ lý luận, thực tiễn và các quy định của 

Đảng, pháp luật Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tác giả xin khuyến nghị 

một số vấn đề sau: 

Đối với Trung ương Đảng, Nhà nước  

Một là:Trung ương Đảng quan tâm hơn nữa đến điều kiện cụ thể của hoạt 

động công đoàn để định hướng, hoạch định và giao thẩm quyền nhiều hơn nữa cho 

Tổng LĐLĐ Việt Nam trong các khâu của công tác cán bộ như: tuyển chọn, sử 

dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ. 

Trung ương Đảng nên xác định đội ngũ CBCĐ là đội ngũ cán bộ của Đảng, 

do Đảng lãnh đạo và quản lý nhưng do đặc thù nghề nghiệp công tác nên cần được 

quan tâm đào tạo, bố trí sử dụng phù hợp với phong trào công nhân viên chức và 

điều kiện kinh tế, xã hội ở từng thời kỳ.  

Hai là, Nhà nước cần có chính sách đãi ngộ đủ sức thu hút người có năng lực 

làm CBCĐ, động viên CBCĐ yên tâm công tác. 

Ba là: Quốc hội và Chính phủ xây dựng, ban hành các văn bản về pháp luật 

lao động, công đoàn và công tác cán bộ để tổ chức công đoàn có cơ sở thực hiện 

ngày càng tốt hơn vai trò, chức năng của mình theo quy định của Hiến pháp cũng 

như thông lệ quốc tế trong điều kiện Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng các 

quan hệ quốc tế như Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội… 

và các văn bản pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn nhằm 

xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. 

Quốc hội và Chính phủ cần kịp thời thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của 

Đảng liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn thành pháp luật và tổ 

chức thực hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân, tổ chức vi 
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phạm pháp luật, cản trở hoạt động của công đoàn hoặc thực hiện không đúng, 

không đầy đủ các quy định của pháp luật đối với cán bộ, công nhân, viên chức, 

người lao động. Phối hợp có hiệu quả và tạo điều kiện để công đoàn phát triển 

đoàn viên, thành lập công đoàn, đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ phục vụ cho phong trào 

công nhân, viên chức, lao động cũng như công tác vận động quần chúng của Đảng. 

Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Một là: Đề xuất kịp thời, thường xuyên với Trung ương Đảng, Nhà nước để 

tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối, pháp luật về công đoàn và công tác tổ 

chức cán bộ. 

Hai là: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cấp đầu tư mọi 

mặt cho các trường, cơ sở đào tạo, nghiên cứu của tổ chức công đoàn nhằm hoàn 

thiện, nâng cao CLĐNCBCĐ. Mở nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán 

bộ, nhất là cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. 

Ba là, Tổng Liên đoàn cần xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ CBCĐ; có 

chương trình bồi dưỡng, tập huấn, nhằm cung cấp những thông tin mới, những kỹ 

năng hoạt động và kiến thức pháp luật cơ bản, giúp đội ngũ CBCĐ có thêm được 

bản lĩnh, vững vàng trong việc đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính 

đáng của đoàn viên và người lao động. 

 Bốn là, Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam điều chỉnh chế độ phụ cấp cán 

bộ CĐCS trong trường học tương ứng với phụ cấp của cán bộ chuyên  môn 

đồng cấp. 

Năm là:Phân cấp mạnh mẽ hơn về quản lý, bố trí CBCĐ và công tác tài 

chính cho công đoàn đoàn ngành để tạo thuận lợi cho công đoàn ngành hoạt động. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục số 1: Thông tin về người tham gia phỏng vấn 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Bích Hợp Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục 

Việt Nam 

2 Đỗ Văn Quảng Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng 

Việt Nam 

3 Lê Xuân Trường Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động 

thành phố Hà Nội 

4 Trần Mạnh Thắng Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Giáo dục 

Việt Nam 

5 Đặng Ngọc Điệp Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Xây dựng 

Việt Nam 

6 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động  

tỉnh Gia Lai 

7 Trần Thị Phương Nam Phó Trưởng Ban Tổ  chức Liên đoàn Lao động  

tỉnh Quảng Ngãi 

8 Nguyễn Thị Hồng Hà Phó Trưởng Ban Tổ  chức Liên đoàn Lao động  

tỉnh KonTum 

9 Dương Thị Tuyền Phó Trưởng bộ môn Toán 

học - Trường Đại học Cần 

Thơ 

Trường Đại học Cần 

Thơ 
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Phụ lục số 2: Phiếu phỏng vấn sâu 
 

Số: 

Ngày phỏng vấn: 
 

Họ và tên người 

trả lời: Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 

 

Kính thưa anh/chị. Trong giai đoạn hiện nay, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

đã và đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và Tổ chức Công đoàn rất quan tâm. Hầu hết 

cán bộ công đoàn đều có phẩm chất; tận tuỵ, hoạt động vì lợi ích của đoàn viên và người 

lao động. Tuy nhiên, cán bộ công đoàn nói chung cũng như đội ngũ cán bộ công đoàn các 

đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam nói riêng còn có những mặt hạn chế. Vì 

vậy, rất mong được anh chị chia sẻ quan điểm cá nhân về một số vấn đề liên quan đến 

chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn: 

1. Điều anh/chị quan tâm nhất khi nói tới chất lượng đội ngũ cán bộ 

công đoàn hiện nay làgì? 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

 

2. Theo anh/chị, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn có thể được 

đánh giá qua những tiêu chínào? 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

  

 
3. Theoanh/chị,Những nhân tố nào ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ cán 

bộ công đoàn? 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

 

4. Theo quan điểm của anh/chị, trong số những nhân tố ảnh hưởng, 

nhân tố nào là quan trọngnhất? 
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...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

 
5. Theo anh/chị, phải làm gì để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

công đoàn. 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

 

Những nội dung trao đổi của anh/chị rất hữu ích cho đề tài nghiên cứu 

về chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở của Công đoàn Giáo dục Việt 

Nam. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh/chị! 
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Phụ lục số 3. Thực trạng chất lượng đội CBCĐ không chuyên trách            

của CĐGD Việt Nam 

STT Chất lượng CBCĐ không chuyên trách Số người Tỷ lệ (%) 

I Số lượng 1007 100 

1 Nam 333 33.07 

2 Nữ 674 66.93 

II Trình độ   

1 Trình độ chuyên môn:   

 Trên đại học 738 73.2 

 Đại học 260 25.7 

 Cao đẳng, trung cấp, khác 9 11 

2 Trình độ lý luận chính trị   

 Cao cấp/cử nhân lý luận chính trị 83 8.2 

 Trung cấp lý luận chính trị 410 40.71 

III Độ tuổi: tuổi đời bình quân là 47,33 tuổi.   

 - Từ 30 tuổi trở xuống 57 5.66 

 - Từ 31 đến 40 tuổi 396 39.32 

 - Từ 41 đến 50 tuổi 482 47.86 

 - Từ 51 trở lên 72 7.15 

(Nguồn: tổng hợp báo các của các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam, số liệu 

tính đến 31/12/2018) 
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Phụ lục số 4. Thực trạng trí lực của đội ngũ CBCĐ các CĐCS 

 trực thuộc CĐGD Việt Nam 

  Năm 2013 Năm 2018 

STT Trình độ Số 

người 
Tỷ lệ Số 

người 
Tỷ lệ 

1 Tổng số CBCĐ 1032  1034  

2 Trình độ học vấn     

 - Số CBCĐ có trình độ trên đại học 732 70.93 751 72.6 

 - Số CBCĐ có trình độ cao đẳng, đại 

học 285 27.62 
272 

26.4 

 - Số CBCĐ có trình độ trung cấp 12 1.16 8 0.77 

 - Số CBCĐ có trình độ sơ cấp, chứng 

chỉ nghề 3 0.29 
3 

0.23 

3 Trình độ lý luận chính trị   0 0 

 Số CBCĐ là Đảng viên 1001 97.00 1006 97.3 

 Trong đó: - Trình độ cử nhân, cao cấp 88 8.53 93 9 

                  - Trình độ trung cấp 412 39.92 424 41 

                  - Chưa học lý luận chính trị 532 51.55 517 50 

4 Lý luận và nghiệp vụ công đoàn     

 Số CBCĐ có chứng chỉ lý luận và 

nghiệp vụ công đoàn 

23 2.23 21 2% 

5 Số cán bộ CĐCS có thời gian tham 

gia công đoàn từ 3 năm trở lên  

335 32.4 890 86.07 

(Nguồn: báo các của các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam, số liệu tính 

đến 31/12/2018) 

 

Phụ lục số 5. Kết quả khám sức khỏe của CBCĐ các CĐCS                          

trực thuộc CĐGD Việt Nam 

 Năm 2013 Năm 2018 

Kết quả khám sức khỏe Số người Tỷ lệ (%) Số người Tỷ lệ (%) 

Sức khỏe loại I 105 10.20 132 12.77 

Sức khỏe loại II 524 50.92 558 53.97 

Sức khỏe loại III 346 33.62 476 46.03 

Sức khỏe loại IV 4 0.39 3 0.29 

Sức khỏe loại V  0 0.00 0 0.00 

Tổng 1029 100 1034 100 

(Nguồn: tổng hợp báo các của các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam, số 

liệu tính đến 31/12/2018) 
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Phụ lục số 6. Cơ cấu về số lượng, độ tuổi, giới tính đội ngũ CBCĐ                

các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam 

STT Cơ cấu Năm 2013 Năm 2018 

  
Số 

người 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

người 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Cơ cấu số lượng:     

 - Tổng số CBCĐ 1029  1034  

 - Số CBCĐ là CB quản lý 686 66.67 717 69.3 

 - Số CBCĐ là CBCĐ chuyên trách 31 3.01 27 2.6 

 - Số CBCĐ là CBCĐ không chuyên trách 998 96.99 1007 97.4 

 - Số UV BCH bình quân 01 CĐCS 21 2.04 23 2.2 

2 Cơ cấu giới tính       

 - Số CBCĐ là nữ 588 57.14 692 66.9 

3 Cơ cấu độ tuổi      

 - Từ 30 tuổi trở xuống 27 2.62 64 6.2 

 - Từ 31 đến 40 tuổi 401 38.97 405 39.2 

 - Từ 41 đến 50 tuổi 513 49.85 489 47.3 

 - Từ 51 trở lên 88 8.55 76 7.4 

(Nguồn: tổng hợp báo các của các CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam, số liệu 

tính đến 31/12/2018) 
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Phụ lục số 7: Phiếu khảo sát chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại các 

công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

 
Kính gửi Anh/Chị. 

Phiếu khảo sát này thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu về chất lượng đội 

ngũ cán bộ công đoàn tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt 

Nam. Mọi thông tin do Anh/Chị cung cấp được sử dụng chỉ cho mục đích nghiên cứu 

khoa học, không phục vụ cho mục đích khác. 

Rất mong Anh/Chị quan tâm, dành thời gian giúp đỡ tôi hoàn thành các câu hỏi 

dưới đây: 

Phần 1. Thông tin cá nhân: 

1. Họ và tên (không bắt 

buộc)………………..………………………………………  

2. Đơn vị côngtác: (anh chị vui lòng không viết tắt tên đơn vị) 

……………………. ....................................................  

3.Giớitính: 1.Nam2. Nữ  

4. Độ tuổi của Anh/chị: 

- Từ 30 tuổi trở xuống 

- Từ 31 đến 40 tuổi 

- Từ 41 đến 50 tuổi 

- Từ 51 tuổi trở lên 

5.  Vị trí Anh/Chị đang đảm nhiệm (chuyên môn): 

- Lãnh đạođơnvị 

- Trưởng/Phó phòng hoặc tươngđương 

- Chuyên viên 

- Khác 

6. Anh/chị là: 

- Cán bộ công đoàn chuyên trách 

- Cán bộ công đoàn không chuyên trách 

7. Anh/chị đang giữ ngạch: 

-Công chức 

- Viên chức 

- Khác 

8.  Trình độ của Anh/chị: 

                     - Tiến sĩ                                       
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                     - Thạc sĩ                         

                     - Cử nhân                               

- Cao đẳng 

9. Trình độ lý luận chính trị:  

- Cao cấp/cử nhân 

- Trung cấp  

- Sơ cấp 

                     10. Trình độ ngoạingữ: 
 

- Tiến sĩ 

- Thạcsĩ  

- Cửnhân  

- Chứng chỉ (IELTS, TOEFL, TOEIC, Khung ChâuÂu) 

- ChứngchỉC  

- Khác 

11. Quản lý nhànước: 

 

- Chương trình Chuyên viên cao cấp hoặc tươngđương 

 

- Chương trình Chuyên viên chính hoặc tươngđương 
 

- Chương trình Chuyên viên hoặc tươngđương 

 

         12. Phân loại sức khỏe của Anh/chị: 

 

       - Loại I: rất khỏe. 

        - Loại II: khỏe. 

        - Loại III: trung bình. 

        - Loại IV: yếu. 

        - Loại V: rất yếu. 

 

Phần 2. Thông tin đánh giá về chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàntại 

các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

Anh/Chị hãy cho biết mức độ đánh giá của mình đối với đội ngũ cán bộ công 

đoàn của đơn vị anh chị đang công tácqua những tiêu chí dưới đây theo quy ước sau, 

mỗi câu hỏi chỉ chọn duy nhất một đápán: 

 Dưới trungbình = (1); 

Trung bình  =         (2); 

Khá  =                    (3); 

Tốt  =                     (4); 

Rấttốt  =                (5). 
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Câu 1: Hiện tại, số lượng cán bộ công đoàn cơ sở của đơn vị Anh/Chị đang công tác là: 

……….(người). (Câu hỏi này dành riêng cho Chủ tịch công đoàn cơ sở). 

Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì “Cán bộ công đoàn gồm: Tổ trưởng, tổ phó công 

đoàn; Ủy viên BCH công đoàn các cấp; Ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; Ủy viên các ban 

quần chúng công đoàn các cấpvà những cán bộ, công chức làm công tác nghiệp vụ công đoàn trong 

bộ máy tổ chức của công đoàn các cấp”. 

Câu 2: Theo Anh/Chị, tình trạng sức khỏe của đội ngũ cán bộ công đoàn của đơn vị hiện 

nay như thế nào?  

 

STT 

 

Tiêu chí 

Mức độ đánh giá 

1 2 3 4 5 

1 Đáp ứng yêu cầu công việc. 
     

2 Có khả năng chịu đựng áp lực công việc (duy trì cường độ 

làm việc cao trong thời gian dài). 

     

3 Đảm bảo ngày công lao động theo quy định. 
     

Câu 3: Theo Anh/Chị, hiểu biết chung của đội ngũ cán bộ công đoàn của đơn vị hiện nay 

như thế nào? 

 

 

 

STT 

 

Tiêu chí 

Mức độ đánh giá 

1 2 3 4 5 

1 Hiểu biết kiến thức chung về nhà nước và pháp luật      

2 Hiểu biết về kiến thức quản lý nhà nước      

3 Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn      

4 Hiểu biết về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ công 

đoàn 

     

5 Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc      

6 Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc      
 

Câu 4: Theo Anh/Chị, trình độ chuyên môn, lý luận và nghiệp vụ công đoàn của đội ngũ cán 

bộ công đoàn của đơn vị hiện nay như thế nào? 

 
 

STT 

 
Tiêu chí 

Mức độ đánh giá 

1 2 3 4 5 

1 Sự đáp ứng về trình độ chuyên môn đối với công việc      

2 Hiểu biết về tính chất, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn.      
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Câu 5:Anh/Chị đánh giá thế nào về đạo đức của đội ngũ cán bộ công đoàn tại đơn vị? 

 

STT 

 
Tiêu chí 

Mức độ đánh giá 

1 2 3 4 5 

1 Trung thành với sự nghiệp cách mạng.      

2 Có mối liên hệ mật thiết với đoàn viên, người lao động.      

3 Dám làm, dám chịu trách nhiệm.      

 

Câu 6:Anh/Chị đánh giá thế nào về phẩm chất của đội ngũ cán bộ công đoàn tại đơn vị? 

 

STT 

 
Tiêu chí 

Mức độ đánh giá 

1 2 3 4 5 

1 Tinh thần trách nhiệm với công việc.      

2 Chấp hành kỷ luật.      

3 Thành thạo công việc.      

4 Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.      

5 Ý chí cầu tiến, luôn luôn phấn đấu trong công việc.      

6 Tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công 

việc. 

     

7 Vận dụng linh hoạt các phương pháp hoạt động công đoàn.      

8 Kinh nghiệm hoạt động công đoàn.      

 

Câu 7: Theo Anh/Chị, cơ cấu đội ngũ cán bộ công đoàn của đơn vị hiện nay như thế nào? 

 
STT 

 

Tiêu chí 
Mức độ đánh giá 

1 2 3 4 5 

1 Phù hợp về số lượng.      

2 Phù hợp về giới tính.      

3 Phù hợp về độ tuổi.      
 

 

Câu 8.Anh/Chị, đánh giá thế nào về việc thực hiện một số chính sách đối với cán bộ 

công đoàn ở đơnvị? 

 

STT 

 

Nội dung 

Mức độ đánh giá 

1 2 3 4 5 

1 Chính sách về quy hoạch cán bộ công đoàn.      

2 Chính sách vềbầu cử cán bộ công đoàn.      
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3 Chính sách về bố trí, sử dụng cán bộ công đoàn.      

4 Chính sách về đánh giá thực hiện công việc củacán bộ công 

đoàn 

     

5 Chính sách vềđào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn.      

6 Chính sách về tự học, tự rèn luyện của cán bộ công đoàn.      

7 Cơ sở vật chất (trang thiết bị tại văn phòng công đoàn): máy 

vi tính, bàn, ghế… 

     

8 Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công đoàn: phụ cấp, tiền 

lương, khen thưởng… 

     

9 Sự tác động của phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục đào 

tạo; chính sách an sinh xã hội… 

     

Câu 9: Anh/Chị vui lòng đánh giá về những đề xuất về chính sách cán bộ dưới đây 

đểnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong thời gian tới? 

 

 

STT 

 

Nội dung đề xuất 

Mức độ đánh giá 

Quy ước: 

1 - Rất không cần thiết. 

2 - Không cần thiết. 

3 - Bình thường. 

4 - Cần thiết. 

5 - Rất cần thiết. 

1 2 3 4 5 

1 Thực hiện tốt công tác quy hoạch.      

2 Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống.      

3 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng.      

4 Thực hiện tốt đánh giá thực hiện công việc của cán bộ      

5 Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, sử dụng và quản lý cán bộ.      

6 Chăm lo hoạt động văn hóa, thể thao      

7 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin, ngoại 

ngữ. 

     

 8 Tăng cường bỗi dưỡng nâng cao kỹ năng mềm cho cán bộ 

công đoàn. 

     

9 Thực hiện tốt công tác bầu cử cán bộ công đoàn      
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Câu 10: Ngoài các giải pháp trên, Anh/Chị có ý kiến gì để nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ công đoàn của đơn vị và của Công đoàn Giáo dục Việt Nam?  

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Anh/Chị! 
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Phụ lục số 8. Thang đo, biến số khảo sát chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn 

Thang đo STT Biến số Mã hóa 

Thể lực 1 Đáp ứng yêu cầu công việc. C1A1 

2 Có khả năng chịu đựng áp lực công việc (duy trì cường 

độ làm việc cao trong thời gian dài). 

C1A2 

3 Đảm bảo ngày công lao động theo quy định. C1A3 

Trí lực 

của đội 

ngũ cán 

bộ công 

đoàn 

4 Hiểu biết kiến thức chung về nhà nước và pháp luật C2A1 

5 Hiểu biết về kiến thức quản lý nhà nước C2A2 

6 Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn C2A3 

7 Hiểu biết về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ 

công đoàn 

C2A4 

8 Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc C2A5 

9 Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc C2A6 

10 Sự đáp ứng về trình độ chuyên môn đối với công việc C2B1 

11 Hiểu biết về tính chất, vai trò, chức năng của tổ chức công 

đoàn. 

C2B2 

Tâm lực 

của đội 

ngũ cán 

bộ công 

đoàn 

12 Trung thành với sự nghiệp cách mạng. C3A1 

13 Có mối liên hệ mật thiết với đoàn viên, người lao động. C3A2 

14 Dám làm, dám chịu trách nhiệm. C3A3 

15 Tinh thần trách nhiệm với công việc. C3B1 

16 Chấp hành kỷ luật. C3B2 

17 Thành thạo công việc. C3B3 

18 Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. C3B4 

19 Ý chí cầu tiến, luôn luôn phấn đấu trong công việc. C3B5 

20 Tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện 

công việc. 

C3B6 

21 Vận dụng linh hoạt các phương pháp hoạt động công đoàn. C3B7 

22 Kinh nghiệm hoạt động công đoàn. C3B8 

Cơ cấu 

đội ngũ 

CBCĐ 

23 Phù hợp về số lượng. C4A1 

24 Phù hợp về giới tính. C4A2 

25 Phù hợp về độ tuổi. C4A3 
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Phụ lục số 9. Thang đo, biến số khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến CLĐNCBCĐ 

Thang đo STT Biến số Mã hóa 

Thực hiện chính 

sách đối với 

CBCĐ 

26 Chính sách về quy hoạch cán bộ công đoàn. C5A1 

27 Chính sách vềbầu cử cán bộ công đoàn. C5A2 

28 Chính sách về bố trí, sử dụng cán bộ công đoàn. C5A3 

 29 Chính sách về đánh giá thực hiện công việc của 

cán bộ công đoàn 

C5A4 

 30 Chính sách về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công 

đoàn. 

C5A5 

 31  Việc tự học, tự rèn luyện của cán bộ công đoàn. C5A6 

 32 Cơ sở vật chất (trang thiết bị tại văn phòng công 

đoàn): máy vi tính, bàn, ghế… 

C5A7 

 33 Việc thực hiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ 

công đoàn: phụ cấp, tiền lương, khen thưởng… 

C5A8 

 34 Sự tác động của phát triển kinh tế - xã hội, y tế, 

giáo dục đào tạo; chính sách an sinh xã hội… 

C5A9 

Phụ lục số 10. Thang đo, biến số khảo sát về sự phù hợp của một số  

chính sách đối với cán bộ công đoàn tại các CĐCS 

Thang đo STT Biến số Mã hóa 

Đề xuất Chính 

sách đối với 

CBCĐ 

35 Thực hiện tốt công tác quy hoạch. C6A1 

36 Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức 

lối sống. 

C6A2 

37 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. C6A3 

38 Thực hiện tốt việc đánh giá và sử dụng cán bộ. C6A4 

39 Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, sử dụng và quản 

lý cán bộ. 

C6A5 

40 Chăm lo hoạt động văn hóa, thể thao. C6A6 

41 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông 

tin, ngoại ngữ. 

C6A7 

42 Tăng cường bỗi dưỡng nâng cao kỹ năng mềm cho 

cán bộ công đoàn. 

C6A8 

43 Thực hiện tốt công tác bầu cử cán bộ công đoàn. C6A9 
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Phụ lục số 11:  Bảng kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của biến khảo sát với 

các tiêu chí cấu thành chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn  

Mã hóa Biến số 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

I 
Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của 

biến khảo sát với tiêu chí thể lực 

  

C1A1 
Đáp ứng yêu cầu công việc. 0.660 0.635 

C1A2 

Có khả năng chịu đựng áp lực công việc 

(duy trì cường độ làm việc cao trong thời 

gian dài). 

0.471 0.833 

C1A3 
Đảm bảo ngày công lao động theo quy 

định. 

0.509 0.790 

Cronbach's Alpha = 0.817 

II 
Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của 

biến khảo sát với tiêu chí trí lực 
  

C2A1 
Hiểu biết kiến thức chung về nhà nước 

và pháp luật 
0.672 0.876 

C2A2 Hiểu biết về kiến thức quản lý nhà nước 0.610 0.895 

C2A3 
Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của 

tổ chức công đoàn 
0.874 0.872 

C2A4 
Hiểu biết về trách nhiệm, nghĩa vụ, 

quyền hạn của cán bộ công đoàn 
0.878 0.876 

C2A5 
Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công 

việc 
0.561 0.909 

C2A6 
Khả năng sử dụng công nghệ thông tin 

trong công việc 
0.620 0.892 

C2B1 
Sự đáp ứng về trình độ chuyên môn đối 

với công việc 
0.542 0.901 

C2B2 
Hiểu biết về tính chất, vai trò, chức năng 

của tổ chức công đoàn. 
0.737 0.878 

Cronbach's Alpha = 0.901 

III 
Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của 

biến khảo sát với tiêu chí tâm lực 
  

C3A1 Trung thành với sự nghiệp cách mạng 0.893 0.960 

C3A2 
Có mối liên hệ mật thiết với đoàn viên, 

người lao động 

0.928 0.959 
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C3A3 Dám làm, dám chịu trách nhiệm 0.794 0.958 

C3B1 Tinh thần trách nhiệm với công việc. 0.958 0.956 

C3B2 Chấp hành kỷ luật. 0.936 0.955 

C3B3 Thành thạo công việc. 0.914 0.957 

C3B4 Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. 0.810 0.958 

C3B5 
Ý chí cầu tiến, luôn luôn phấn đấu trong 

công việc. 

0.859 0.958 

C3B6 
Tinh thần thân ái, hợp tác với đồng 

nghiệp trong thực hiện công việc. 

0.854 0.957 

C3B7 
Vận dụng linh hoạt các phương pháp hoạt 

động công đoàn. 

0.861 0.956 

C3B8 Kinh nghiệm hoạt động công đoàn. 0.839 0.956 

Cronbach's Alpha = 0.961 

IV 
Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của 

biến khảo sát với tiêu chí cơ cấu 
  

C4A1 Phù hợp về số lượng. 
0.649 0.908 

C4A2 Phù hợp về giới tính. 
0.712 0.866 

C4A3 Phù hợp về độ tuổi. 
0.762 0.825 

Cronbach's Alpha = 0.904 
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Phụ lục số 12:  Bảng kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của biến khảo sát với 

các biến khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn  

Mã hóa Biến số 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

C5A1 Công tác quy hoạch cán bộ công đoàn. 0.917 0.889 

C5A2 Công tác bầu cử cán bộ công đoàn. 0.636 0.903 

C5A3 Việc bố trí, sử dụng cán bộ công đoàn. 0.848 0.887 

C5A4 
Việc đánh giá thực hiện công việc của 

cán bộ công đoàn 

0.918 0.885 

C5A5 Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn. 0.766 0.888 

C5A6 
Các nhân tố thuộc bản thân cán bộ công 

đoàn 

0.766 0.891 

C5A7 
Trang thiết bị tại văn phòng công đoàn 

(máy vi tính, bàn, ghế…). 

0.641 0.915 

C5A8 
Việc thực hiện chính sách đãi ngộ đối với 

cán bộ công đoàn: phụ cấp, tiền lương, 

khen thưởng… 

0.382 0.920 

C5A9 
Sự tác động của phát triển kinh tế - xã 

hội, y tế, giáo dục đào tạo; chính sách an 

sinh xã hội… 

0.717 0.896 

Cronbach's Alpha = 0.908 
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Phụ lục số 13: Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của biến khảo sát về sự phù 

hợp của một số chính sách đối với công chức và khảo sát về cơ sở vật chất của đơn 

vị 

Mã hóa Biến số 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

C6A1 Thực hiện tốt công tác quy hoạch. 0.466 0.802 

C6A2 
Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, 

đạo đức lối sống. 

0.404 0.802 

C6A3 
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, 

bồi dưỡng. 

0.391 0.812 

C6A4 
Thực hiện tốt việc đánh giá và sử dụng 

cán bộ. 

0.493 0.803 

C6A5 
Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, sử dụng 

và quản lý cán bộ. 

0.570 0.802 

C6A6 
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại 

ngữ. 

0.585 0.777 

C6A7 
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công 

nghệ thông tin. 

0.661 0.776 

C6A8 
Tăng cường bỗi dưỡng nâng cao kỹ năng 

mềm cho cán bộ công đoàn. 

0.693 0.764 

C6A9 

Thực hiện chính sách cải cách tiền lương, 

trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên 

trách (công chức) theo vị trí việc làm. 

0.279 0.807 

Cronbach's Alpha =0 .813 
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Phụ lục số 14. Đặc điểm giới tính, nhóm tuổi, chức vụ chuyên môn 

của mẫu nghiên cứu 

STT Cơ cấu mẫu Tần số (người) Tỷ lệ (người) 

I Giới tính 

1 Nam 197 35.4 

2 Nữ 360 64.6 

II Nhóm tuổi khảo sát 

1 Dưới 30 tuổi 34 6.1 

2 Từ 31 đến 40 tuổi 293 52.6 

3 Từ 41 đến 50 tuổi 190 34.1 

4 Từ 51 tuổi trở lên 40 7.2 

III Chức vụ chuyên môn 

1 Lãnh đạo đơn vị 22 3.9 

2 Trưởng/ Phó trưởng phòng 

hoặc tương đương 
94 16.9 

3 Chuyên viên 393 70.6 

4 Khác 48 8.6 

IV 
Cán bộ chuyên trách/ 

Không chuyên trách 
  

1 Cán bộ chuyên trách 27 4.85 

2 Cán bộ không chuyên trách 530 95.15 

V Ngạch 

1 Công chức 27 4.85 

2 Viên chức 492 88.3 

3 Khác 38 6.85 

VI Trình độ học vấn   

1 Tiến sĩ 113 20.3 

2 Thạc sĩ 318 57.1 

3 Cử nhân 121 21.7 

4 Cao đẳng 5 0.9 

VII Trình độ ngoại ngữ 

1 Tiến sĩ 9 1.6 

2 Thạc sĩ 42 7.5 

3 Cử nhân 97 17.4 
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4 Chứng chỉ Ngoại Ngữ - 

Khung Châu Âu 
168 30.2 

5 Chứng chỉ C 105 18.9 

6 Khác 136 24.4 

VIII Chứng chỉ quản lý nhà nước 

1 Chương trình Chuyên viên cao 

cấp hoặc tương đương 12 2.2 

2 Chương trình Chuyên viên 

chính hoặc tương đương 136 24.4 

3 Chương trình Chuyên viên 

hoặc tương đương 409 73.4 

IX Nhóm sức khỏe 

1 Loại I 77 13.8 

2 Loại II 392 70.4 

3 Loại III 86 15.4 

4 Loại IV 2 0.4 

 Tổng 557 100 
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Phụ lục số 15: Kiểm định độ tin cậy của thang đo (hệ số Cronback’s alpha) 

Kiểm định Cronbach’s alpha được thực hiện với sự hỗ trợ của phần mềm 

SPSS 22.0 để đánh giá chất lượng của thang đo đã xây dựng. Mục đích việc đánh 

giá độ tin cậy và giá trị của thang đo là phép kiểm định thống kê về mức độ chặt 

chẽ (khả năng giải thích cho một khái niệm nghiên cứu) của tập hợp các biến quan 

sát (các mục hỏi) trong mô hình thông qua hệ số Cronbach’s alpha và loại bỏ 

những biến không đạt yêu cầu. 

Hệ số tương quan biến - tổng (Corrected Item - total Correlation) thể  

hiện sự liên kết của biến quan sát trong nhân tố đại diện với các biến quan sát 

còn lại. Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005) và nhiều nhà 

nghiên cứuthì: 

Cronbach alpha Thống nhất 

α ≥ 0.9 Rất tốt 

0.7 ≤ α < 0.9 Tốt 

0.6 ≤ α < 0.7 Được 

0.5 ≤ α < 0.6 Xấu 

α < 0.5 Không thể chấp nhận 
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Phụ lục số 16: Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory factor analysis) 

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một phương pháp phân tích định 

lượng dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến đo lường phụ thuộc lẫn nhau thành 

một tập biến ít hơn (gọi là các nhân tố) để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa 

đựng hầu hết nội dung thông tin của tập biến ban đầu (Hair et al. 2009). Theo 

Hair,  hệ số tải nhân tố (factor loading) trong EFA đạt mức > 0.3 là đáp ứng mức 

tối thiểu; đạt mức > 0.4 được xem là quan trọng; đạt mức > 0.5 là có ý nghĩa thực 

tiễn. Mức ý nghĩa của hệ số tải nhân tố còn phụ thuộc vào mẫu khảo sát với số 

lượng tối thiểu 50 quansát. 

Hai mục tiêu chính của EFA là phải xác định: 

- Số lượng các nhân tố ảnh hưởng đến một tập các biến đo lường; 

- Cường độ về mối quan hệ giữa mỗi nhân tố với từng biến đo lường. 

Để đảm bảo độ tin cậy của mô hình nghiên cứu, nhận diện các khía cạnh 

tương quan trong tập hợp biến đo lường các tiêu chí cấu thành CLĐNCBCĐ (các 

biến quan sát trong phiếu khảo sát từ Câu 1 đến Câu 7), tập hợp các biến đo 

lường các nhân tố ảnh hưởng đến CLĐNCBCĐ (các biến quan sát trong phiếu 

khảo sát trong Câu 8) và rút gọn tập hợp biến quan sát, tác giả thực hiện phân 

tích nhân tố khám phá với một số phép kiểm định sau: 

Kiểm định tính thích hợp của mô hình EFA đối với dữ liệu thực tế 

nghiên cứu: Sử dụng kiểm định KMO để đánh giá sự thích hợp của mô hình (Phụ 

lục 1).  Chỉ số KMO thỏa mãn điều kiện 0,5< KMO <1 thì phân tích nhân tố khám 

phá phù hợp với dữ liệu thực tế, còn nếu KMO < 0,5 thì phần tích nhân tố có khả 

năng không thích hợp với số liệu (Kaiser, 1974).   

KMO Thống nhất 

KMO 0.90 Rất tốt 

0.80 KMO < 0.90 Tốt 

0.70 KMO < 0. 80 Được 

0.60 KMO < 0. 70 Tạm được 

0.50 KMO < 0. 60: Xấu 

KMO < 0. 50 Không thể chấp nhận 
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Kiểm định tương quan của các biến quan sát trong nhân tố đại diện: 

Sử dụng kiểm định Bartlett để đánh giá sự tương quan giữa các biến quan sát 

trong cùng một nhân tố. Đại lượng Bartlett là một đại lượng thống kê dùng để xem 

xét giả thuyết H0 : Độ tương quan giữa các biến số quan sát bằng 0. Nếu kiểm 

định này có ý nghĩa thống kê (sig < 0.05) thì các biến có tương quan với nhau 

trong tổng thể. 

Kiểm định mức độ giải thích của các biến quan sát trong nhân tố đại 

diện: Sử dụng phương sai trích để đánh giá mức độ giải thích của các biến quan 

sát đối với nhân tố đại diện. Trị số phương sai trích (% cummulative variance) 

phải đảm bảo lớn hơn 50%. Các thành phần có hệ số eigenvalues (hệ số đặc trưng 

đại diện cho phần biến thiên được giải thích) lớn hơn 1 (mặc định của SPSS) mới 

được giữ lại trong môhình. 
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Phụ lục số 17: Phân tích hồi qui đa biến 

Mục đích của phân tích hồi qui là mô hình hóa mối liên hệ giữa các đại 

lượng bằng một mô hình toán học tối ưu nhất. Nghiên cứu đã thực hiện kiểm định 

tương quan từng phần của các hệ số hồi quy; đánh giá mức độ giải thích của mô 

hình; kiểm định mức độ phù hợp của mô hình; kiểm định các hệ số hồi quy riêng 

phần; xem xét hiện tượng đa cộng tuyến để đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của 

mô hình nghiêncứu. 

Kiểm định tương quan từng phần của các hệ số hồi quy:Mục đích của kiểm 

định nhằm xem xét biến độc lập tương quan có ý nghĩa với biến phụ thuộc  hay  

không. Khi mức ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng phần Sig. ≤ 0.05 có thể kết luận sự 

tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu có ý 

nghĩa thống kê. 

Đánh giá mức độ giải thích của mô hình: Hệ số R2 điều chỉnh cho biết mức 

độ biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập. Mức ý nghĩa 

Sig ≤ 0.05 thể hiện mức độ giải thích sự biến động của biến phụ thuộc có ý nghĩa 

thốngkê. 

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình:Phương pháp phân tích phương sai 

(ANOVA - analysis of variance) do tiến sĩ R.A. Fissher đưa ra từ năm 1925. Phân 

tích phương sai đơn biến một nhân tố được dùng để kiểm định sự bằng nhau trung 

bình của các tổng thể. Kỹ thuật này dựa trên cơ sở tính toán mức độ biến thiên 

trong nội bộ các nhóm và biến thiên giữa các trung bình nhóm. Dựa trên hai mức 

độ biến thiên này ta có thể rút ra mức độ khác nhau giữa trung bình của các nhóm. 

Sử dụng phân tích phương sai (ANOVA) để kiểm định mối quan hệ tuyến tính 

giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc. Mô hình là phù hợp nếu có ít nhất một 

hệ số hồi qui khác không. Mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.05 thì mô hình được xem là phù 

hợp.  

Kiểm định các hệ số hồi qui riêng phần:Hệ số hồi qui riêng phần βk đo 

lường sự thay đổi trong giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay 

đổi một đơn vị, các biến độc lập còn lại được giữ không đổi để đánh giá đóng góp 

thật sự của biến đó đối với sự biến thiên của biến phụthuộc hay hiểu theo một cách 

khác thì Hệ số tương quan riêng phần dùng để đánh giá mức độ chặt chẽ của mối 
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liên hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc với biến độc lập khi loại trừ ảnh hưởng của 

các biến độc lập khác. . 

Xem xét hiện tượng đa cộng tuyến:  

Trong quá trình nghiên cứu, để dò tìm hiện tượng đa cộng tuyến trong mô 

hình hồi qui bội, tác giả lựa chọn Collinearity Statistics được thực hiện trong quá 

trình xử lý lệnh Regresion trên SPSS. Kết quả hệ số đo độ phóng đại phương sai 

(VIF) của các biến độc lập nhỏ hơn 10 với mức ý nghĩa Sig. ≤ 0.05 cho phép kết 

luận mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến. 
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Phụ lục số 18: Bảng kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của                                  

biến khảo sát thể lực của đội ngũ cán bộ công đoàn 

Mã hóa Biến số 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

C1A1 Đáp ứng yêu cầu công việc, 0.526 0.742 

C1A2 

Có khả năng chịu đựng áp lực công việc 

(duy trì cường độ làm việc cao trong thời 

gian dài). 

0.499 0.767 

C1A3 
Đảm bảo ngày công lao động theo quy 

định. 
0.444 0.796 

Cronbach's Alpha = 0.833 

 

Phụ lục số 19. Bảng kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của biến khảo sát trí lực 

của đội ngũ cán bộ công đoàn 

Mã hóa Biến số 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

C2A1 
Hiểu biết kiến thức chung về nhà nước và 

pháp luật 
0.648 0.903 

C2A2 Hiểu biết về kiến thức quản lý nhà nước  0.662 0.902 

C2A3 
Hiểu biết về chức năng. nhiệm vụ của tổ 

chức công đoàn 
0.787 0.899 

C2A4 
Hiểu biết về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền 

hạn của cán bộ công đoàn 
0.773 0.899 

C2A5 Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc 0.416 0.920 

C2A6 
Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong 

công việc 
0.483 0.912 

C2B1 
Sự đáp ứng về trình độ chuyên môn đối với 

công việc 
0.564 0.907 

C2B2 
Hiểu biết về tính chất, vai trò, chức năng của 

tổ chức công đoàn. 
0.682 0.901 

Cronbach's Alpha = 0.916 
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Phụ lục số 20. Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của biến khảo sát tâm lực của 

đội ngũ cán bộ công đoàn 

Mã hóa Biến số 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

C3A1 Trung thành với sự nghiệp cách mạng 0.666 0.957 

C3A2 
Có mối liên hệ mật thiết với đoàn viên, 

người lao động 
0.765 0.955 

C3A3 Dám làm, dám chịu trách nhiệm 0.736 0.955 

C3B1 Tinh thần trách nhiệm với công việc. 0.811 0.953 

C3B2 Chấp hành kỷ luật. 0.796 0.954 

C3B3 Thành thạo công việc. 0.713 0.954 

C3B4 Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. 0.729 0.955 

C3B5 
Ý chí cầu tiến, luôn luôn phấn đấu trong 

công việc. 
0.749 0.953 

C3B6 
Tinh thần thân ái, hợp tác với đồng 

nghiệp trong thực hiện công việc. 
0.734 0.954 

C3B7 
Vận dụng linh hoạt các phương pháp hoạt 

động công đoàn. 
0.760 0.954 

C3B8 Kinh nghiệm hoạt động công đoàn. 0.659 0.957 

Cronbach's Alpha = 0.959 

 

Phụ lục số 21: Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của biến khảo sát cơ cấu đội 

ngũ cán bộ công đoàn 

Mã hóa Biến số 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

C4A1 Phù hợp về số lượng. 0.758 0.866 

C4A2 Phù hợp về giới tính, 0.772 0.858 

C4A3 Phù hợp về độ tuổi, 0.829 0.805 

Cronbach's Alpha = 0.890 
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Phụ lục số 22: Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha của biến khảo sát nhân tố     

ảnh hưởng đến CLĐNCBCĐ 

 

Mã hóa Biến số 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

C5A1 
Chính sách về quy hoạch cán bộ công 

đoàn, 
0.712 0.912 

C5A2 Chính sách về bầu cử cán bộ công đoàn, 0.723 0.911 

C5A3 
Chính sách về bố trí, sử dụng cán bộ 

công đoàn, 
0.777 0.910 

C5A4 
Chính sách về đánh giá thực hiện công 

việc của cán bộ công đoàn 
0.762 0.909 

C5A5 Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn, 0.697 0.911 

C5A6 
Các nhân tố thuộc bản thân cán bộ công 

đoàn 
0.534 0.918 

C5A7 
Trang thiết bị tại văn phòng công đoàn 

(máy vi tính, bàn, ghế…). 
0.537 0.925 

C5A8 

Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công 

đoàn: phụ cấp, tiền lương, khen 

thưởng… 

0.561 0.924 

C5A9 

Sự tác động của phát triển kinh tế - xã 

hội, y tế, giáo dục đào tạo; chính sách 

an sinh xã hội… 

0.525 0.917 

Cronbach's Alpha = 0.924 
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Phụ lục số 23. Bảng tổng hợp phân tích đánh giá thang đo Cronbach’s Alpha 

STT 
Mã hóa 

nhân tố 
Thang đo 

Biến thỏa mãn độ tin 

cậy thang đo 

Cronbach’s Alpha 

Biến bị loại 

Số lượng 

biến 
Tên biến 

Số 

lượng 

biến 

Tên biến 

1 THELUC 
Thể lực đội ngũ 

cán bộ công đoàn 
3 

C1A1 

C1A2 

C1A3 

0 - 

2 TRILUC 

Trí lực của đội 

ngũ cán bộ công 

đoàn 

8 

C2A1 

C2A2 

C2A3 

C2A4 

C2A5 

C2A6 

C2B1 

C2B2 

0 - 

3 TAMLUC 

Tâm lực của đội 

ngũ cán bộ công 

đoàn 

8 

C3A1 

C3A2 

C3A3 

C3B1 

C3B2 

C3B3 

C3B4 

C3B5 

C3B6 

C3B7 

C3B8 

0 - 

4 COCAU 
Cơ cấu đội ngũ 

cán bộ 
3 

C4A1 

C4A2 

C4A3 

0 - 

5 NHANTO 

Nhân tố ảnh 

hưởng đến 

CLĐNCBCĐ 

9 

 

C5A1 

C5A2 

C5A3 

C5A4 

C5A5 

C5A6 

C5A7 

C5A8 

C5A9 

0 - 
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Phụ lục số 24: Bảng tổng hợp phân tích nhân tố EFA của các tiêu chí cấu thành 

chất lượng đội ngũ cán bộ 

Tên biến 
Nhân tố 

1 2 3 4 

C3B1 0.819 
   

C3B6 0.804 
   

C3B2 0.799 
   

C3B5 0.759 
   

C3B7 0.736 
   

C3B4 0.726 
   

C3A3 0.724 
   

C3A2 0.718 
   

C3B3 0.698 
   

C3A1 0.651 
   

C3B8 0.630 
   

C2A3 
 

0.730 
  

C2A2 
 

0.727 
  

C2A4 
 

0.725 
  

C2A5 
 

0.719 
  

C2B2 
 

0.680 
  

C2A1 
 

0.674 
  

C2A6 
 

0.638 
  

C2B1 
 

0.625 
  

C1A3 
  

0.753 
 

C1A1 
  

0.711 
 

C1A2 
  

0.656 
 

C4A2 
   

0.845 

C4A3 
   

0.793 

C4A1 
   

0.753 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.956 

Approx, Chi-Square 12425.758 

Sig, 0.000 

Total Variance Explained  71.715% 
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Phụ lục số 25. Bảng giá trị Total Variance Explained  

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

 Squared Loadings 

Rotation Sums of  

Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of  

Variance 

Cumulative  

% 

1 13.664 54.656 54.656 13.664 54.656 54.656 7.149 28.594 28.594 

2 1.769 7.076 61.732 1.769 7.076 61.732 5.229 20.915 49.510 

3 1.420 5.682 67.413 1.420 5.682 67.413 2.778 11.112 60.621 

4 1.076 4.302 71.715 1.076 4.302 71.715 2.773 11.094 71.715 

 

 

 

 

Phụ lục số 26. Bảng giá trị Total Variance Explained  

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

 Squared Loadings 

Rotation Sums of  

Squared Loadings 

Total 

% of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % Total 

% of  

Varianc

e 

Cumulativ

e  

% 

1 5.734 63.715 63.715 5.734 63.715 63.715 4.476 49.728 49.728 

2 1.189 13.208 76.922 1.189 13.208 76.922 2.448 27.195 76.922 
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Phụ lục số 27: Kết quả trị số điểm trung bình của chất lượng  

đội ngũ cán bộ công đoàn 

 

 

Số 

quan 

sát 

Điểm 

thấp 

nhất 

Điểm 

cao 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

Độ 

lệch 

tiêu 

chuẩn 

Chất lượng đội ngũ cán bộ 557 1.92 5.00 3.7708 .02206 .52067 

1. Tâm lực của đội ngũ CBCĐ, 557 1.82 5.00 3.9101 .02493 .58845 

2. Trí lực của đội ngũ CBCĐ, 557 1.88 5.00 3.5285 .02532 .59765 

3. Thể lực đội ngũ CBCĐ. 557 2.00 5.00 3.8665 .02363 .55758 

4. Cơ cấu đội ngũ CBCĐ. 557 1.67 5.00 3.8103 .02730 .64419 

 

 

Phụ lục số 28: Mức độ đóng góp của các tiêu chí đối với CLĐNCBCĐ 

 

Điểm 

trung 

bình 

Gia 

trọng  

Điểm trung 

bình theo 

gia trọng 

Tỷ lệ đóng 

góp các 

tiêu chí 

(%) 

1. Tâm lực của đội ngũ CBCĐ 3.9101 11 43.01 45.63 

2. Trí lực của đội ngũ CBCĐ 3.5285 8 28.23 29.94 

3. Thể lực đội ngũ CBCĐ, 3.8665 3 11.60 12.30 

4. Cơ cấu đội ngũ CBCĐ, 3.8103 3 11.43 12.13 

Chất lượng đội ngũ cán bộ 3.7708 25 94.28 100.00 
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Phụ lục số 29: Phụ cấp đối với cán bộ công đoàn 

1. Mức phụ cấp cán bộ CĐCS đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS 

kiêm nhiệm. 

TT Số lao động 
Hệ số phụ cấp 

Chủ tịch Phó Chủ tịch 

1 Dưới 150 lao động 0.2 0.15 

2 Từ 150 đến dưới 500 lao động 0.25 0.2 

3 Từ 500 đến dưới 2000 lao động 0.3 0.25 

4 Từ 2000 đến dưới 4000 lao động 0.4 0.3 

5 Từ 4000 đến dưới 6000 lao động 0.5 0.4 

6 Từ 6000 đến dưới 8.000 lao động 0.6 0.5 

7 Trên 8000 lao động 0.7 0.6 

2. Mức phụ cấp cán bộ CĐCS 

TT Số lao động 

Hệ số phụ cấp 

Ủy viên 

BCHCĐCS, 

Kế toán CĐ 

cơ sở 

Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra CĐ cơ 

sở, Chủ tịch CĐ 

bộ phận 

Tổ trưởng Công 

đoàn, Thủ quỹ 

CĐCS 

1 Dưới 150 lao động 0.14 0.12 0.12 

2 Từ 150 đến dưới 500 LĐ 0.15 0.13 0.13 

3 Từ 500 đến dưới 2000 LĐ 0.18 0.15 0.13 

4 Từ 2000 đến dưới 4000 LĐ 0.21 0.18 0.13 

5 Từ 4000 đến dưới 6000 LĐ 0.25 0.21 0.13 

6 Từ 6,000 LĐ trở lên 0.3 0.25 0.13 

3, Mức phụ cấp cán bộ CĐCS đối vớiCông đoàn cấp trên cơ sở, 

TT Số lao động 

Hệ số phụ cấp 

Ủy viên Ban Chấp 

hành 

Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra 

1 Dưới 10000 lao động 0.20 0.15 

2 Từ 10000 đến dưới 30000 lao động 0.25 0.20 

3 Từ 30000 lao động trở lên 0.30 0.25 
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4, Mức phụ cấp cán bộ công đoàn LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn 

ngành Trung ương, 

TT Số lao động 

Hệ số phụ cấp 

Ủy viên Ban Chấp 

hành 

Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra 

1 Dưới 300000 lao động 0.35 0.25 

2 Từ 300000 lao động trở lên 0.4 0.35 

5, Mức phụ cấp cán bộ công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, 

TT Chức danh Hệ số phụ cấp 

1 Ủy viên Ban Chấp hành 0.45 

2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 0.40 

(Nguồn: Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14 tháng 12 năm 2011   

của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam) 

 

 

 

Phụ lục số 30: Ma trận hệ số tương quan 

 CLĐNCBCĐ FAC1_2 FAC2_2 

Pearson 

Correlation 

CLĐNCBCĐ 1.000 .713 .313 

FAC1_2 .713 1.000 .000 

FAC2_2 .313 .000 1.000 

Sig. (1-tailed) 

CLĐNCBCĐ . .000 .000 

FAC1_2 .000 . .500 

FAC2_2 .000 .500 . 
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Phụ lục số 31: Kết quả đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy chất lượng 

đội ngũ theo các nhân tố ảnh hưởng 

 

Model 

(Mô hình)  

R 

 

R2  

(Hệ số xác 

định) 

 

R2 hiệu 

chỉnh 

 

Sai số 

chuẩn 

của 

ước 

lượng 

Change 

Statistics 

R 

Square 

Change 

 

F 

Change 

 

df1 

 

d

f

2 

Sig, F 

Change 

1 .779a .606 .605 .32730 .606 426.537 2 554 .000 

 

 

Phụ lục số 32: Kết quả kiểm định ANOVAa 

ANOVAa 

Model 

Tổng bình 

phương 

(Sum of 

Squares) 

 

Bậc tự 

do 

(df) 

Bình 

phương 

trung bình 

(Mean 

Square) 

 

Chỉ số 

kiểm 

định F 

 

Mức ý 

nghĩa 

thống kê 

(Sig,) 

1 Regression 91.385 2 45.693 426.537 .000b 

Residual 59.347 554 .107   

Total 150.732 556    

 

 

Phụ lục số 33. Hệ số hồi quy (Coefficientsa) 

Model 

Hệ số hồi 

quy chưa 

chuẩn hóa 

Hệ số 

hồi 

quy 

đã 

chuẩn 

hóa 

t Sig. 

Hệ số tương quan 

Đại lượng chuẩn 

đoán đa cộng 

tuyến 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order 
Partial Part Tolerance 

VIF 

(Constant) 3.771 .014   271.903 0.000           

FAC1_2 .371 .014 .713 26.742 .000 .713 .751 .713 1.000 1.000 

FAC2_2 .163 .014 .313 11.745 .000 .313 .446 .313 1.000 1.000 
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Phụ lục số 34. Mức độ đóng góp của các nhân tố tới CLĐNCBCĐ 

 

Biến độc lập 

 

Nhân tố ảnh hưởng 

Hệ số tương 

quan riêng 

(Partial) 

Tỷ lệ đóng góp 

% 

FAC1_2 
Chính sách hiện hành với cán bộ 

công đoàn. 
.751 62.740 

FAC2_2 Các nhân tố ảnh hưởng khác. .446 37.260 

Tổng số 1.197 100 

 

 

Phụ lục số 35: Ma trận hệ số tương quan 

 Tiêu chí 1 - Mean FAC1_2 FAC2_2 

Pearson 

Correlation 

Tiêu chí 1 - Mean 1.000 .667 .264 

FAC1_2 .667 1.000 .000 

FAC2_2 .264 .000 1.000 

Sig, (1-tailed) 

Tiêu chí 1 - Mean  .000 .000 

FAC1_2 .000  .500 

FAC2_2 .000 .500  

 

 

Phụ lục số 36: Kết quả đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy 

 

Model 

(Mô 

hình) 

 

R 

 

R2  

(Hệ số xác 

định) 

 

R2 hiệu 

chỉnh 

 

Sai số 

chuẩn của 

ước lượng 

Change 

Statistics 

R Square 

Change 

 

F Change 

 

df1 

 

df

2 

Sig, F 

Change 

1 .717a .514 .513 .41079 .514 293.450 2 554 .000 
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Phụ lục số 37: Kết quả kiểm định ANOVAa 

ANOVAa 

Model 

Tổng bình 

phương 

(Sum of 

Squares) 

 

Bậc tự 

do 

(df) 

Bình 

phương 

trung bình 

(Mean 

Square) 

 

Chỉ số 

kiểm 

định F 

 

Mức ý nghĩa 

thống kê 

(Sig,) 

1 Regression 99.040 2 49.520 293.450 .000b 

Residual 93.488 554 .169   

Total 192.528 556    

 

 

Phụ lục số 38: Hệ số hồi quy (Coefficientsa) 

Model 

Hệ số hồi 

quy chưa 

chuẩn hóa 

Hệ số 

hồi 

quy 

đã 

chuẩn 

hóa 

t Sig, 

Hệ số tương quan 

Đại lượng chuẩn 

đoán đa cộng 

tuyến 

B 

Std, 

Error Beta 

Zero-

order 
Partial Part Tolerance 

VIF 

(Constant) 3.910 .017  224.641 0.000      

FAC1_2 .392 .017 .667 22.526 .000 .667 .691 .667 1.000 1.000 

FAC2_2 .155 .017 .264 8.915 .000 .264 .354 .264 1.000 1.000 

 

 

Phụ lục 39. Mức độ đóng góp của các nhân tố tới tiêu chí tâm lực 

 

Biến độc lập 

 

Nhân tố ảnh hưởng 

Hệ số tương 

quan riêng 

(Partial) 

Tỷ lệ đóng góp 

% 

FAC1_2 Chính sách hiện hành với CBCĐ 0.691 66.12 

FAC2_2 Các nhân tố ảnh hưởng khác 0.354 33.88 

Tổng số 1.045 100 
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Phụ lục số 40. Ma trận hệ số tương quan 

 Tiêu chí 2 - Mean FAC1_2 FAC2_2 

Pearson 

Correlation 

Tiêu chí 2 - Mean 1.000 .624 .278 

FAC1_2 .624 1.000 .000 

FAC2_2 .278 .000 1.000 

Sig. (1-tailed) 

Tiêu chí 1 - Mean  .000 .000 

FAC1_2 .000  .500 

FAC2_2 .000 .500  

 

 

 

Phụ lục số 41: Kết quả đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy 

 

Model 

(Mô 

hình) 
 

R 

 

R2  

(Hệ số xác 

định) 

 

R2 hiệu 

chỉnh 

 

Sai số 

chuẩn 

của 

ước 

lượng 

Change 

Statistics 

R 

Square 

Change 

 

F 

Change 

 

df1 

 

d

f

2 

Sig, F 

Change 

1 .683a .466 .464 .43738 .466 242.070 2 554 .000 

 

 

Phụ lục số 42: Kết quả kiểm định ANOVAa 

ANOVAa 

Model 

Tổng bình 

phương 

(Sum of 

Squares) 

 

Bậc tự 

do 

(df) 

Bình 

phương 

trung bình 

(Mean 

Square) 

 

Chỉ số 

kiểm 

định F 

 

Mức ý nghĩa 

thống kê (Sig,) 

1 Regression 92.615 2 46.308 242.070 .000b 

Residual 105.979 554 .191   

Total 198.594 556    
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Phụ lục số 43: Hệ số hồi quy (Coefficientsa) 

Model 

Hệ số hồi 

quy chưa 

chuẩn hóa 

Hệ số 

hồi 

quy 

đã 

chuẩn 

hóa 

t Sig, 

Hệ số tương quan 

Đại lượng chuẩn 

đoán đa cộng 

tuyến 

B 

Std, 

Error Beta 

Zero-

order 
Partial Part Tolerance 

VIF 

(Constant) 3.529 .019   190.398 0.000           

FAC1_2 .373 .019 .624 20.091 .000 .624 .649 .624 1.000 1.000 

FAC2_2 .166 .019 .278 8.972 .000 .278 .356 .278 1.000 1.000 

 

 

Phụ lục 44. Mức độ đóng góp của các nhân tố tới tiêu chí trí lực 

 

Biến độc lập 

 

Nhân tố ảnh hưởng 

Hệ số tương 

quan riêng 

(Partial) 

Tỷ lệ đóng góp 

% 

FAC1_2 Chính sách hiện hành với CBCĐ 0.649 64.58 

FAC2_2 Các nhân tố ảnh hưởng khác 0.356 35.42 

Tổng số 1.005 100 

 

 

Phụ lục số 45: Ma trận hệ số tương quan 

 Tiêu chí 3 - Mean FAC1_2 FAC2_2 

Pearson 

Correlation 

Tiêu chí 3 – Mean 1.000 .490 .245 

FAC1_2 .490 1.000 .000 

FAC2_2 .245 .000 1.000 

Sig. (1-

tailed) 

Tiêu chí  3 – Mean  .000 .000 

FAC1_2 .000  .500 

FAC2_2 .000 .500  
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Phụ lục số 46: Kết quả đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy 

 

Model 

(Mô 

hình) 

 

R 

 

R2  

(Hệ số xác 

định) 

 

R2 

hiệu 

chỉnh 

 

Sai số 

chuẩn 

của 

ước 

lượng 

Change 

Statistics 

R 

Square 

Change 

 

F 

Change 

 

df1 

 

d

f

2 

Sig, F 

Change 

1 .548a .300 .297 .46735 .300 118.708 2 554 .000 

 

 

Phụ lục số 47: Kết quả kiểm định ANOVAa 

ANOVAa 

Model 

Tổng bình 

phương 

(Sum of 

Squares) 

 

Bậc tự 

do 

(df) 

Bình 

phương 

trung bình 

(Mean 

Square) 

 

Chỉ số 

kiểm 

định F 

 

Mức ý nghĩa 

thống kê 

(Sig,) 

1 Regression 51.855 2 25.928 118.708 .000b 

Residual 121.002 554 .218   

Total 172.858 556    

 

 

Phụ lục số 48: Hệ số hồi quy (Coefficientsa) 

Model 

Hệ số hồi quy 

chưa chuẩn hóa 

Hệ số hồi 

quy đã 

chuẩn 

hóa 
t Sig, 

Hệ số tương quan 
Đại lượng chuẩn 

đoán đa cộng tuyến 

B 

Std, 

Error Beta 

Zero-

order 
Partial Part Tolerance 

VIF 

(Constant) 3.867 .020   195.258 0.000           

FAC1_2 .273 .020 .490 13.787 .000 .490 .505 .490 1.000 1.000 

FAC2_2 .136 .020 .245 6.881 .000 .245 .281 .245 1.000 1.000 
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Phụ lục số 49. Mức độ đóng góp của các nhân tố tới tiêu chí thể lực 

 

Biến độc lập 

 

Nhân tố ảnh hưởng 

Hệ số tương 

quan riêng 

(Partial) 

Tỷ lệ đóng góp 

% 

FAC1_2 
Chính sách hiện hành với cán 

bộ Công đoàn 
.505 64.25 

FAC2_2 Nhân tố ảnh hưởng khác. .281 35.75 

Tổng số 0.786 100 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 50: Ma trận hệ số tương quan 

 Tiêu chí 4 - Mean FAC1_2 FAC2_2 

Pearson 

Correlation 

Tiêu chí 4 – Mean 1.000 .601 .324 

FAC1_2 .601 1.000 .000 

FAC2_2 .324 .000 1.000 

Sig. (1-tailed) 

Tiêu chí  4 – Mean  .000 .000 

FAC1_2 .000  .500 

FAC2_2 .000 .500  
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Phụ lục số 51: Kết quả đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy 

 

Model 

(Mô hình)  

R 

 

R2  

(Hệ số xác 

định) 

 

R2 

hiệu 

chỉnh 

 

Sai số 

chuẩn 

của 

ước 

lượng 

Change 

Statistics 

R 

Square 

Change 

 

F 

Change 

 

df1 

 

d

f

2 

Sig. F 

Change 

1 .683a .467 .465 .47130 .467 242.371 2 554 .000 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 52: Kết quả kiểm định ANOVAa 

ANOVAa 

Model 

Tổng bình 

phương 

(Sum of 

Squares) 

 

Bậc tự 

do 

(df) 

Bình 

phương 

trung 

bình 

(Mean 

Square) 

 

Chỉ số 

kiểm 

định F 

 

Mức ý nghĩa 

thống kê (Sig.) 

1 Regression 107.674 2 53.837 242.371 .000b 

Residual 123.058 554 .222   

Total 230.732 556    
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Phụ lục số 53: Hệ số hồi quy (Coefficientsa) 

Model 

Hệ số hồi 

quy chưa 

chuẩn hóa 

Hệ số 

hồi 

quy 

đã 

chuẩn 

hóa 

T Sig. 

Hệ số tương quan 

Đại lượng chuẩn 

đoán đa cộng 

tuyến 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order 
Partial Part Tolerance 

VIF 

(Constant) 3.810 .020  190.803 0.000      

FAC1_2 .387 .020 .601 19.377 .000 .601 .636 .601 1.000 1.000 

FAC2_2 .209 .020 .324 10.454 .000 .324 .406 .324 1.000 1.000 

 

 

 

Phụ lục số 54. Mức độ đóng góp của các nhân tố tới tiêu chí cơ cấu 

 

Biến độc lập 

 

Nhân tố ảnh hưởng 

Hệ số tương 

quan riêng 

(Partial) 

Tỷ lệ đóng góp 

% 

FAC1_2 Chính sách hiện hành với CBCĐ 0.636 61.04 

FAC2_2 Các nhân tố ảnh hưởng khác 0.406 38.96 

Tổng số 1.042 100 

 


