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ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC 

THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI 
                       * 
           Số:          CTr/TU 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

    Đồng Xoài, ngày      tháng 11 năm 2021 

   

CHƯƠNG TRÌNH 
Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực 

chất lượng cao thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025 

----- 

 

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài lần thứ V, nhiệm 

kỳ 2020-2025, Thành uỷ Đồng Xoài xây dựng chương trình Phát triển nguồn nhân 

lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021-2025 như sau: 

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 

 1. Sự cần thiết xây dựng Chương trình 

 Đào tạo nguồn nhân lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đặc 

biệt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức là một mục tiêu quan trọng, nhiệm 

vụ trọng tâm, xuyên suốt được thành phố chú trọng thực hiện trong những năm 

qua. Cụ thể, năm 2010 thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố) đã ban hành Đề án số 

03-ĐA/TU về đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; thu hút nhân tài, bồi dưỡng 

chuẩn hóa cán bộ, giai đoạn 2010-2015. Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết công 

tác đào tạo nguồn nhân lực chưa phát triển đều khắp trong các tầng lớp nhân dân, 

các thành phần kinh tế; chưa bám theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung 

của thành phố; Công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực còn một số hạn chế, bất 

cập khi tổ chức thực hiện.  

 Để thúc đẩy một số lĩnh vực trọng điểm, xây dựng thành phố Đồng Xoài 

giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03-

NQ/TU ngày 16/4/2021 và Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 về chuyển 

đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong đó, nêu rõ mục tiêu xây dựng thành 

phố thông minh từng phần tiến tới thông minh toàn diện, số hóa một số lĩnh vực 

phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng phong cách lãnh đạo theo hướng 

hiện đại, tiếp cận phong cách làm việc quốc tế của các cơ quan trong hệ thống 

chính trị của thành phố. 

 Để đáp ứng yêu cầu này, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố cần thiết 

phải xây dựng một chương trình nâng cao nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn 

nhân lực chất lượng cao nhằm củng cố, kiện toàn và nâng cao hơn nữa chất lượng 

thực chất nguồn nhân lực thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra.  

2. Căn cứ để xây dựng Chương trình 

   - Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh 

quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước; 
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  - Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh về 

ban hành quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến 

năm 2030;  

- Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về 

việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh; 

  - Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

một số lĩnh vực trọng điểm, xây dựng và phát triển thành phố Đồng Xoài giai 

đoạn 2021-2025; 

  - Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

  - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài lần thứ V, nhiệm kỳ 

2020-2025 và tình hình thực tiễn của thành phố. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 

  1. Phạm vi: Trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, giai đoạn 2021-2025. 

  2. Đối tượng: Khu vực công (cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống 

chính trị thành phố) và khu vực tư (lĩnh vực lao động, việc làm). 

PHẦN 2: NỘI DUNG 

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

 1. Khái niệm nguồn nhân lực 

  Nguồn nhân lực của một tổ chức/doanh nghiệp là tập hợp tất cả các cá 

nhân (bao gồm kiến thức, kỹ năng và năng lực) tham gia vào bất kỳ hoạt động 

nào nhằm đạt được các mục tiêu, mục đích của tổ chức/doanh nghiệp đó đặt ra 

(trích theo cách tiếp cận Nguồn nhân lực của Liên hợp quốc). 

2. Khái niệm về nguồn nhân lực chất lượng cao 

Nguồn nhân lực chất lượng cao là bộ phận ưu tú nhất của nguồn nhân lực 

đất nước, bao gồm những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối 

sống; có trình độ học vấn, chuyên môn cao, có tư duy mở và khả năng phản biện; 

có sức khỏe tốt (theo độ tuổi); luôn đi đầu trong lao động, sáng tạo khoa học, 

đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là 

những “cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp 

giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học công nghệ đầu đàn (trích theo Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XI). 

3. Khả năng làm việc trong môi trường quốc tế 

Khả năng làm việc trong môi trường quốc tế bao gồm các năng lực tổng 

hợp, liên quan mật thiết với nhau như: có phương pháp luận và phong cách làm 

việc chuyên nghiệp; có nền tảng kiến thức, kỹ năng chuyên môn chuẩn mực quốc 

tế; nắm vững pháp luật, quy định, thông lệ quốc tế; am hiểu văn hóa, đạo đức; 

thông thạo ngoại ngữ phổ biến; thành thạo kỹ năng tin học, ứng dựng nền tảng kỹ 

thuật số. 
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II. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC 

1. Nguồn nhân lực của Hệ thống chính trị thành phố (khu vực công) 

1.1. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 có 41 

đồng chí, về trình độ chuyên môn có 20 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 21 đồng chí 

có trình độ đại học; LLCT có 41/41 đồng chí có trình độ cao cấp; trình độ ngoại 

ngữ, tin học đạt chuẩn theo quy định. 

1.2. Nguồn nhân lực khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố 

100% cán bộ, công chức, viên chức đã được đào tạo về lý luận chính trị và 

chuyên môn nghiệp vụ. Về chuyên môn: Thạc sĩ 33,3%, Đại học 63,2%, trung 

cấp 3,5%; về lý luận chính trị: Cử nhân và Cao cấp 63,2%, Trung cấp 31,6, Sơ 

cấp và tương đương 5,2%; về trình độ tin học, ngoại ngữ đều đạt theo quy định. 

Nhìn chung 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng đảm bảo tiêu 

chuẩn về ngạch công chức, nghiệp vụ chuyên môn và tự đào tạo, bồi dưỡng về 

tin học, ngoại ngữ để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác.  

1.3. Nguồn nhân lực các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND thành phố 

Khối Nhà nước có 80 cán bộ, công chức, đơn vị sự nghiệp thành phố có 32 

viên chức. Có 99% công chức đạt trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; có 

100% cán bộ trưởng, phó các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về trình độ lý luận chính 

trị theo quy định; có 97,53% cán bộ được bồi dưỡng quản lý nhà nước chương 

trình chuyên viên, chuyên viên chính; tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo đạt 11,6%. 

1.4. Nguồn nhân lực xã, phường 

Đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã, 

phường: có 249 người (trong đó số lượng cán bộ, công chức là 171 người). Nhìn 

chung, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cán bộ, công chức xã, phường đảm 

bảo đúng tiêu chuẩn quy định. Thạc sĩ 2,4%, Đại học 85,8%, Cao đẳng 1,8%, 

trung cấp 8,3%; về trình độ lý luận chính trị của cán bộ, công chức: cao cấp 

11,8%, trung cấp 60,9%; tỷ lệ cán bộ nữ đạt 42,1%.  

1.5. Nguồn nhân lực Y tế 

Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế có 135 người, 100% 

lãnh đạo, quản lý đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn theo quy 

định, trong đó: trình độ chuyên môn: sau đại học 06 người; Đại học (Bác sỹ và 

ngành nghề khác) 57 người; Cao đẳng: 17 người; Trung cấp 54; Khác 01 (Hộ lý 

01); lý luận chính trị cao cấp: 04, trung cấp 10, sơ cấp 31(Cụ thể có Phụ lục 1 

đính kèm). 

1.6. Nguồn nhân lực giáo dục và đào tạo 

- Nguồn nhân lực giáo dục công lập Mầm non, Tiểu học và THCS: thành 

phố có 1.319 CBQL, giáo viên, nhân viên, trong đó, CBQL: 78; nguồn quy hoạch 

CBQL: 114 người, cơ bản đủ so với cơ cấu; giáo viên đứng lớp: 1.175, thiếu so 

với nhu cầu 216 giáo viên; nhân viên hành chính: 66  (nhân viên đang được bố trí 

theo Đề án 1357 của Thành ủy). 



 4 

+ Về trình độ chuyên môn: CBQL: 97,4% đạt chuẩn đào tạo, trên chuẩn 

50%, chưa đạt chuẩn 2,6%; nguồn quy hoạch: 100% đạt chuẩn trở lên, trên chuẩn 

41,8%; giáo viên 89,2% đạt chuẩn, trên chuẩn 19,1%; hiện còn 127 giáo viên chưa 

đạt chuẩn; nhân viên hành chính 50% đạt chuẩn đào tạo, 50% chưa đạt chuẩn.  

Đối với giáo viên Tiếng Anh: Xét theo chuẩn đào tạo có 87% đạt chuẩn, 

còn 10 giáo viên chưa đạt chuẩn; xét theo chuẩn năng lực 6 bậc Châu Âu có 

85,7% đạt chuẩn, có 01 giáo viên trên chuẩn, còn 11 giáo viên chưa đạt chuẩn; 

xét theo chuẩn ngoại ngữ quốc tế (IELTs): 100% giáo viên chưa đạt chuẩn.  

+ Về trình độ lý luận chính trị, quản lý giáo dục: 100% CBQL đạt chuẩn, 

28,1% viên chức quy hoạch đạt chuẩn; 100% CBQL và  35,5% nguồn quy hoạch 

đạt chuẩn về trình độ quản lý giáo dục. 

+ Về trình độ ngoại ngữ, tin học và ứng dụng CNTT: 100% CBQL, giáo 

viên, nhân viên đảm bảo chuẩn về trình độ tiếng anh, tin học theo quy định 

(không tính giáo viên tiếng anh). Có 100% CBQL, giáo viên, nhân viên đã được 

tập huấn về ứng dụng CNTT cơ bản vào các hoạt động phù hợp với vị trí công 

tác. Tuy nhiên khả năng vận dụng chưa cao, việc truy cập, khai thác thông tin, sử 

dụng các phần mềm còn hạn chế. Số lượng giáo viên có khả năng soạn bài giảng 

Elearning, ứng dụng CNTT ở mức cao còn ít: 18,2%; 100% giáo viên chưa được 

đào tạo kỹ năng dạy song ngữ, hầu hết CBQL, giáo viên, nhân viên chưa đáp ứng 

yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế, cần đào tạo, bồi dưỡng thêm về năng 

lực ngoại ngữ quốc tế, kỹ năng mềm. Đa số gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm 

cao, cầu thị, chịu học hỏi. Tuy nhiên vẫn còn bộ phận chưa nỗ lực, tinh thần tự 

học chưa cao, còn tư tưởng bảo thủ, trì trệ, chậm tiến bộ. 

- Nguồn nhân lực giáo dục trong các trường tư thục: thành phố có 09 trường 

mầm non tư thục, với tổng 239 cán bộ, giáo viên nhân viên, trong đó: Cán bộ 

quản lý: 20, giáo viên: 161, nhân viên: 58, 100% các trường tư thục không có 

nguồn quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. 

+ Về trình độ lý luận chính trị và quản lý giáo dục: Có 01/20 CBQL có bằng 

TC LLCT, 95% có chứng chỉ bồi dưỡng CBQL giáo dục. 

+ Về trình độ chuyên môn: 90% CBQL đạt chuẩn đào tạo, 60% trên chuẩn, 

10% chưa đạt chuẩn; 75,8% giáo viên đạt chuẩn đào tạo, 24,8% trên chuẩn, 24,2 

chưa đạt chuẩn; 100% giáo viên tiếng anh đạt chuẩn đào tạo; 94,4% nhân viên 

hành chính đạt chuẩn đào tạo, 3,9 % trên chuẩn, 5,6% chưa đạt chuẩn. 

+ Về trình độ ngoại ngữ, tin học và ứng dụng CNTT: 90% có chứng chỉ 

ngoại ngữ; 95% có chứng chỉ bồi dưỡng tin học; 88,8% giáo viên đã được bồi 

dưỡng ngoại ngữ ở mức cơ bản, 26 giáo viên chưa qua bồi dưỡng; 92,8% giáo 

viên đã được bồi dưỡng kỹ năng tin học ở mức cơ bản, 11 giáo viên chưa qua bồi 

dưỡng; 77,8% nhân viên hành chính, 04 nhân viên chưa qua bồi dưỡng (Cụ thể 

có Phụ lục 2 đính kèm). 

2. Về lao động, việc làm và đào tạo nghề (khu vực tư) 

Đồng Xoài hiện có dân số là 111.549 người (theo niên giám thống kê đến 

ngày 31/12/2020); dân số quy đổi hiện tại là 126.695 người; dân số trong độ tuổi 

lao động (từ đủ 15 tuổi trở lên) là 72.673 người, chiếm 65,2% dân số đô thị. Tổng 
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số lao động tham gia các hoạt động kinh tế 57.353 người, chiếm 78,92% số lao 

động trong độ tuổi (số lao động trong độ tuổi không tham gia hoạt động kinh tế 

15.320 người, chiếm 21,08%). Trong đó:  

Lao động khu vực I (nông, lâm, thủy sản): 3.097 người, chiếm 5,4% số lao 

động làm việc; lao động khu vực II (công nghiệp - xây dựng): 23.744 người, 

chiếm 41,4% số lao động làm việc; lao động khu vực III (thương mại dịch vụ-

HCSN): 30.512 người, chiếm 53,2% số lao động làm việc. Thành phố có 03 khu 

công nghiệp (Đồng Xoài I, II, III), với 15 doanh nghiệp, 13.548 lao động. Ngoài 

khu công nghiệp, có khoảng 850 doanh nghiệp, với trên 11.500 lao động. 

Về độ tuổi lao động: số lao động trong độ tuổi từ 15-19 chiếm 7,64%; từ 20-

49 chiếm 49,48%; từ 50-54 chiếm 4,81%; từ 55-59 chiếm 4,13% (3.002 người); 

từ 60-64 tuổi chiếm 2,94% (2.137 người); trên 65 tuổi chiếm 4,33% (3.147 

người). Trong đó, số người lao động từ 15-59 tuổi chiếm 66,06% so với tổng dân 

số, thành phố đang trong giai đoạn “dân số vàng”. Hàng năm, thành phố có trên 

1.800 người bước vào tuổi lao động và trên 800 người bước ra khỏi tuổi lao động 

(trong đó, khoảng 230 người đã được đào tạo chuyên môn kỹ thuật). 

Giai đoạn 2016-2020, thành phố giải quyết việc làm cho 18.392 lao động 

(bình quân mỗi năm 3.678 lao động); duy trì tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 2% 

và tỷ lệ thời gian lao động nông thôn đạt 94,1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 

từ 40% năm 2016 lên 65% năm 2020 (bình quân mỗi năm tăng trên 6%); qua đào 

tạo là 47.284 người, chiếm 65,06% so với tổng số lao động; trong đó, lao động 

qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, chiếm 28,67% (trong đó, sơ cấp 6,46%, 

trung cấp 4,24%, cao đẳng 3,98%, đại học và trên đại học 13,98%), lao động qua 

đào tạo nghề không có văn bằng, chứng chỉ là 26.446 người, chiếm 36,39%. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn 34,94% người lao 

động chưa qua đào tạo; số người có trình độ trung cấp trở lên còn chiếm tỷ lệ 

thấp (22,21%), số người qua đào tạo không có bằng cấp/chứng chỉ còn chiếm tỷ 

lệ cao (36,39%). Mặt khác, số lao động được đào tạo chuyên nghiệp có trình độ 

trung cấp, cao đẳng, đại học không xin được việc làm phải vào làm công nhân 

trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chiếm khoảng 1,74% so với 

tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế (khoảng 1.000 người); số người 

bước vào tuổi trung niên có nguy cơ bị doanh nghiệp tư nhân đào thải, cần 

chuyển đổi nghề và nhu cầu tìm việc làm phù hợp cho người cao tuổi, là những 

vấn đề đang đặt ra cho thành phố trong giai đoạn 2021-2025 (Cụ thể có Phụ lục 3 

đính kèm). 

Đánh giá chung 

Nhiệm kỳ 2015-2020, nguồn nhân lực của thành phố đã đạt một số kết quả 

tích cực trên nhiều lĩnh vực, chất lượng ngày càng được nâng lên. Từ số liệu 

nguồn nhân lực lao động xã hội cho thấy dân số thành phố đang trong giai đoạn 

“dân số vàng”, đây là nguồn lợi thế rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế- xã 

hội. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy được củng cố, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, 

hiệu quả; 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm 

bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, hàng năm đánh giá, xếp 

loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản 
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đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị theo từng 

chức danh, vị trí công tác. Đội ngũ viên chức ngành giáo dục, y tế chất lượng 

được nâng lên, thành phố luôn giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào thi 

đua dạy tốt, học tốt, công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập được đẩy mạnh; việc xây dựng trường lớp, đầu tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường lớp sạch-xanh-sáng-đẹp-an toàn 

được quan tâm, 100% phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, góp phần nâng cao 

dân trí của thành phố; công tác chăm sóc sức khỏe, khám, điều trị, phòng chống 

dịch bệnh cho các tầng lớp nhân dân ngày càng được tốt hơn. 

Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát 

triển và hội nhập như hiện nay, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong 

môi trường quốc tế còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện các chính sách, chương 

trình, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, đào tạo đội 

ngũ chuyên gia, lao động kỹ thuật cao còn nhiều hạn chế; chính sách và việc đào 

tạo nghề chưa theo kịp yêu cầu nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng 

trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; trong đó tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã 

qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp còn thấp, thiếu hụt lao động có tay nghề cao; 

các trung tâm, cơ sở đào tạo nghề, dạy nghề đóng chân trên địa bàn thực hiện 

công tác đào tạo chưa gắn với nhu cầu vị trí việc làm tại các cơ sở, doanh nghiệp 

có nhu cầu tuyển dụng; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân còn thấp so nghị quyết Đại hội đảng 

bộ thành phố đề ra; chất lượng, thái độ làm việc của một bộ phận cán bộ, công 

chức, viên chức vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý nhà 

nước trên các lĩnh vực, thể hiện qua những nguyên nhân chủ yếu sau: 

- Việc bố trí công tác, phân công nhiệm vụ cán bộ có lúc, có nơi còn chưa 

khoa học, có cán bộ làm trái ngành, trái nghề, chưa phù hợp với vị trí việc làm và 

chuyên môn được đào tạo. Việc xây dựng Bộ thủ tục quy trình nội bộ, xây dựng 

vị trí việc làm gắn với khung năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng 

chưa được quan tâm đúng mức. 

- Việc thực hiện một số khâu trong công tác cán bộ chất lượng chưa cao, 

đánh giá cán bộ còn hạn chế, chưa gắn với kết quả cụ thể, một số trường hợp còn 

mang tính chủ quan, nể nang; kết quả tinh giản biên chế chưa gắn với việc thu 

hút, tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao để thay thế. 

 - Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn 

vị, địa phương chưa đồng đều, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý, điều hành, vận dụng vào công việc còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm, 

thái độ làm việc chưa cao. 

- Chất lượng của đội ngũ giáo viên chưa ngang tầm nhiệm vụ, có khoảng 6,2% 

giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo theo quy định; khả năng ứng dụng công nghệ 

thông tin, truy cập, khai thác thông tin, sử dụng các phần mềm còn hạn chế; vẫn còn 

giáo viên chưa đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo đề án ngoại ngữ quốc gia (5/52 

giáo viên chiếm 9,6%); tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn năng lực dạy Tiếng Anh theo 

chuẩn quốc tế còn rất thấp, giáo viên có thể dạy học song ngữ rất ít. 

- Các cơ sở đào tạo nghề đóng chân trên địa bàn thực hiện công tác đào tạo 

nghề chưa thực sự gắn kết giữa đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động, dẫn 
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đến nguồn cung vừa thừa lại vừa thiếu những ngành, nghề doanh nghiệp cần. Các 

doanh nghiệp hàng năm đều thông báo tuyển dụng hàng ngàn lao động, tuy nhiên 

chỉ tiêu tuyển dụng chủ yếu là lao động giản đơn, chỉ tiêu tuyển dụng có trình độ 

chuyên môn kỹ thuật còn hạn chế. Trong khi đó, số lao động được đào tạo 

chuyên nghiệp đang làm công nhân tại các doanh nghiệp chưa sẵn sàng thay đổi 

công việc của mình để dự tuyển vị trí cần bằng cấp, lý do: mức lương tuyển dụng 

mới thấp, thậm chí còn thấp hơn mức lương họ đang hưởng nên nhiều người lao 

động ngại thay đổi; mặt khác, do nhu cầu tuyển dụng chủ yếu về chuyên môn kỹ 

thuật nên nhiều người có bằng đại học khác chuyên ngành khó đáp ứng… 

- Lực lượng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỷ lệ đào tạo nghề 

chuyên nghiệp còn thấp, các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp về giày da, 

may mặc… hầu hết tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo để tự đào tạo ngắn hạn 

phục vụ doanh nghiệp; Đồng Xoài là thành phố trẻ, các khu công nghiệp mới 

hình thành nên người lao động có kỹ năng, tay nghề, tác phong lao động công 

nghiệp và khả năng thích ứng môi trường công nghiệp còn hạn chế.   

 IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

 1. Dự báo tình hình 

Thành phố Đồng Xoài là trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh, nằm ở 

vị trí tam giác phát triển của tỉnh (Đồng Phú - Đồng Xoài - Chơn Thành), là điều 

kiện thuận lợi cho cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục có sự chỉ đạo, điều 

hành linh hoạt, chủ động, kịp thời và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội đã đề ra, trong đó, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng đô thị 

Đồng Xoài xứng tầm là trung tâm của tỉnh đạt các tiêu chí của đô thị loại II, xã 

Tiến Hưng trở thành phường Tiến Hưng. 

Trong xây dựng chính quyền số theo Chương trình cải cách hành chính của 

chính phủ đề ra đến năm 2025, ứng dụng Công nghệ thông tin là một trong 

những giải pháp ưu tiên để điều hành bộ máy quản lý nhà nước, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước và minh bạch các hoạt động của các cơ quan công 

quyền đối với việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh 

nghiệp; hướng đến thay đổi về chất cho quá trình phát triển đô thị mới, một mặt 

áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để thay đổi cách thức quản lý đô thị, một mặt 

đem đến hiệu quả và môi trường sống ổn định, lành mạnh và tiện ích hơn cho 

người dân.  

Tập trung xây dựng chính quyền điện tử từ thành phố xuống các phường-xã, 

từng bước chuyển dần sang Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số (theo tình 

thần Nghị quyết số 04 của tỉnh ủy Bình Phước về chuyển đổi số). Đồng thời, tập 

trung đẩy mạnh Cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng Công nghệ 

thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 100% người dân, 

doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực 

điện tử thông suốt trên tất cả các hệ thống thông tin của chính quyền từ thành phố 

đến các phường-xã bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản 

hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành 

chính theo các quy định của tỉnh, Chính phủ. Để vận hành bộ máy theo hướng 

ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, thành phố thiếu nhân lực chất lượng cao 
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ở các ngành mũi nhọn như công nghệ thông tin, quy hoạch, kiến trúc, quản lý đô 

thị...việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các lĩnh vực trên sẽ gặp 

không ít khó khăn do cơ chế về tiền lương, biên chế công chức không tăng trong 

05 năm tới là một trong những trở ngại không nhỏ cho thành phố trong việc triển 

khai thực hiện chuyển đổi số. 

Với định hướng chủ đạo là phát triển thương mại, dịch vụ, xác định thành 

phố là nơi trung chuyển - dừng chân, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, do vậy các 

ngành chủ đạo như nhà hàng, khách sạn, du lịch, công nghệ thông tin, tài chính, 

ngân hàng…cần được quan tâm đầu tư đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 

phát triển. Giai đoạn 2021-2025, thành phố cần khoảng 30.000 lao động đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, nhất là phục vụ các khu công nghiệp trên địa 

bàn, dự kiến có trên 1.200 người chuyển đổi nghề từ nông nghiệp, lâm nghiệp sang 

thương, mại dịch vụ, công nghiệp…khi xã Tiến Hưng lên phường, xã Tân Thành 

đạt 70% tiêu chí của phường; tăng cương các giải pháp thu hút ngày càng nhiều 

nguồn nhân lực trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, điện tử…về địa phương 

làm việc trong và ngoài khu vực công nghiệp (Cụ thể có Phụ lục 4 đính kèm). 

2. Quan điểm 

Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực 

chất lượng cao phải xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cấp 

ủy Đảng, chính quyền, các thành phần kinh tế và toàn xã hội theo tinh thần Nghị 

quyết số 03-NQ/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số lĩnh 

vực trọng điểm, xây dựng và phát triển thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-

2025, Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về chuyển đổi số đến năm 2025 của tỉnh Bình Phước và Nghị quyết Ban Chấp 

hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tập trung đào tạo, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân 

lực hiện có của các cơ quan, đơn vị. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ 

trẻ là lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ kế thừa có đủ phẩm chất chính trị, năng 

lực, trách nhiệm và thái độ làm việc tích cực. Chú trọng thu hút, đào tạo, bố trí 

nhân lực các ngành kiến trúc, kỹ thuật, xây dựng, công nghệ thông tin, nguồn 

nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; cán bộ lãnh đạo, quản 

lý giỏi góp phần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Tạo môi 

trường làm việc tích cực, thuận lợi để thu hút và phát triển nguồn nhân lực, nhất 

là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Phát triển nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao phải 

phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của thành phố; phối hợp các sở, ngành - doanh nghiệp - cơ sở giáo dục chuyên 

nghiệp hỗ trợ đào tạo nghề, kỹ năng chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho 

lao động để chủ động thích ứng với môi trường làm việc của cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0. 

3. Mục tiêu 

3.1. Mục tiêu chung 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có quy mô, cơ cấu, chất lượng cao 

ở mọi lĩnh vực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong 
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điều kiện hội nhập; tạo ra lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, kỹ thuật 

ngày càng cao đáp ứng nhu cầu lao động qua đào tạo cho các mục tiêu, chương 

trình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm của thành phố và cho doanh nghiệp trên 

địa bàn. 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các khâu trong công tác cán bộ nhằm tiếp 

tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở có bản 

lĩnh chính trị vững vàng, lối sống trong sáng, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm 

thực tiễn, đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ được giao; có tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học, trách 

nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm; nâng cao trình độ tiếng anh, tin học, kỹ năng làm việc trong 

môi trường quốc tế cho đội ngũ cán bộ; thực hành các thao tác xử lý công việc 

trên mội trường không gian mạng và các thiết bị điện tử. Thực hiện chính sách 

thu hút nguồn nhân lực thông qua các chế độ ưu đãi. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đào tạo lý luận chính trị (nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và 

nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập). 

- Cấp thành phố: 

+ Phấn đầu từ 70 đến 80% cán bộ cấp phó trong nguồn quy hoạch cán bộ 

giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp trưởng (giai đoạn 2020-2025) trong cơ 

quan, đơn vị đạt trình độ cao cấp luận chính trị trở lên. 

+ 100% công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch chức danh cấp 

trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc (bao gồm y tế, giáo dục 

- đào tạo) có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. 

- Cấp xã, phường: 

+ Phấn đầu từ 70 đến 80% cán bộ giữ các chức danh: Bí thư, phó bí thư 

thường trực Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban 

MTTQVN đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị trở lên;  

+ Phấn đấu có 50% các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường 

có trình độ cao cấp lý luận chính trị; có 90% các chức danh cấp phó ủy ban 

MTTQVN và các đoàn thể, cán bộ chuyên trách xã, phường đạt trình độ trung 

cấp lý luận chính trị; 

+ 100% công chức chuyên môn trong quy hoạch đạt trình độ trung cấp lý 

luận chính trị.  

b) Đào tạo chuyên môn 

- Cấp thành phố: 

+ Phấn đấu có 10% (50 đ/c) cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào 

tạo sau đại học ở các lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm (từ 

nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập). 

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự đào tạo về chuyên môn theo diện 

tự túc kinh phí, cơ quan hỗ trợ, bố trí thời gian. 
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+ 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định Luật Giáo 

dục 2019; 10% giáo viên tiểu học và THCS được đào tạo và đạt chuẩn để dạy 

học song ngữ theo đề án dạy học song ngữ của tỉnh (90 giáo viên); 100% giáo 

viên Tiếng Anh đạt chuẩn năng lực theo khung tham chiếu Châu Âu (06 giáo 

viên đạt chuẩn B2), có ít nhất 40% giáo viên Tiếng Anh THCS được đào tạo đạt 

chuẩn năng lực dạy học Tiếng Anh quốc tế (21 giáo viên đạt IELTS 5.5 trở lên). 

+ Chuẩn hóa trình độ cao đẳng, đại học trở lên đối với 100% viên chức hiện 

có trình độ chuyên môn là trung cấp: y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y và 

dược theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ. 

- Cấp xã, phường: 

+ Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách xã, phường có trình độ đại học trở lên.  

+ 100% công chức xã, phường đạt trình độ từ đại học trở lên và phù hợp 

chức danh công chức chuyên môn đang thực hiện. 

+ Phấn đấu có 80% các chức danh người hoạt động không chuyên trách xã, 

phường đạt trình độ từ đại học trở lên hoặc đang học đại học. 

- Về bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công việc (từ nguồn ngân sách nhà nước): 

+ 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố và trong nguồn quy hoạch 

cán bộ có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước, quản lý 

giáo dục, chức danh nghề nghiệp theo ngạch, từng chức danh; có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo từng đối tượng quy định. 

+ 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên viên giúp việc ứng dụng tốt 

công nghệ thông tin trong công tác; Đồng thời thường xuyên được bồi dưỡng, 

cập nhật các ứng dụng công nghệ số, phần mềm hỗ trợ công việc.     

+ 100% công chức, viên chức trong quy hoạch, kế hoạch luân chuyển, điều 

động cán bộ phải được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh 

đạo, quản lý (thời hạn từ 01 - 3 tháng) tương ứng với từng chức danh lãnh đạo, 

quản lý dự kiến sắp xếp, bố trí. 

+ Định kỳ hàng năm, 100% công chức, viên chức được tham gia các lớp bồi 

dưỡng kỹ năng quan hệ ứng xử, thái độ giao tiếp khi thi hành công vụ với nhân 

dân; thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức chuyên ngành cho từng chức 

danh, vị trí công tác. 

+ Từng bước đào tạo trình độ tiếng anh cơ bản một số cán bộ, công chức, 

viên chức theo vị trí việc làm ở một số cơ quan, đơn vị có thể giao tiếp làm việc 

được với người nước ngoài. (Cụ thể có Phụ lục 5 đính kèm). 

- Đối với lĩnh vực lao động, việc làm và đào tạo nghề: 

+ Phối hợp các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp đào tạo nghề cho khoảng 400 

người/năm (trong đó, trung cấp: 300, cao đẳng: 100)1; giai đoạn 2021-2025, đào 

tạo nghề khoảng 2.000 người (trong đó, trung cấp: 1.500; cao đẳng: 500). 

                                                 
1 Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Năm 2020, đào tạo 392 người, trình độ: trung cấp: 302, cao đẳng: 90. 
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+ Các phường, xã phối hợp đào tạo nghề cho 1.700 lao động/năm (bao gồm, 

người lao động tự học, tự đào tạo2); giai đoạn 2021-2025, đào tạo nghề cho 8.500 

người (trình độ sơ cấp và ngắn hạn dưới 3 tháng; CNKT không bằng/chứng chỉ). 

+ Các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho khoảng 2.000 lao động/năm; giai đoạn 2021-

2025, đào tạo, đào tạo lại khoảng 10.000 lao động.  

+ Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 65,06% năm 2020 lên 80% năm 2025. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc xây dựng một nền tảng lực lượng 

lao động “bền và vững” hướng tới phát triển nền kinh tế số và xây dựng xã hội số 

(Cụ thể có Phụ lục 6 đính kèm). 

b) Phát triển đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý có chất lượng cao: 

- Phấn đấu đến hết năm 2025, thành phố ít nhất có 02 tiến sĩ, 104 thạc sĩ; tỷ 

lệ đạt 28 bác sĩ/vạn dân theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/7/2020 của Đại 

hội Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.  

- Thu hút, tuyển dụng: từ 05-10 biên chế có trình độ đại học trở lên từ các 

trường có uy tín trong nước ở các lĩnh vực: kỹ sư công nghệ thông tin, kiến trúc, 

xây dựng, quản lý đất đai…để phục vụ công tác quản lý nhà nước đặc biệt là 

công tác chuyển đổi số của thành phố; khoảng 10 bác sĩ để nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh của Trung tâm y tế thành phố. 

- Đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp, nhất là giáo viên dạy song ngữ, giáo viên 

dạy các môn chuyên như Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Thể chất...Trong đó ưu 

tiên thu hút ít nhất 100 giáo viên là sinh viên sư phạm tốt nghiệp loại khá trở lên 

đối với những môn học thành phố đang thiếu để phục vụ chương trình giáo dục 

phổ thông mới, xây dựng trường học thông minh, dạy học song ngữ (Cụ thể có 

Phụ lục 7 đính kèm). 

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ 

Tiếp tục thực hiện đảm bảo các nguyên tắc quy định, quy chế, quy trình 

công tác cán bộ theo quy định của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn 

của địa phương đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặc chẽ, công khai, minh 

bạch và phát huy dân chủ, ngăn chặn tiêu cực trong công tác cán bộ, đảm bảo 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ công chức toàn thành phố. 

1.1. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức 

- Căn cứ Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các quy định, hướng 

dẫn của cấp trên; các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên rà 

soát, sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với tinh giản biên chế, đáp ứng yêu cầu vị trí việc 

làm, chỉ tuyển dụng công chức, viên chức ở những vị trị việc làm còn thiếu so 

với quy định, cụ thể: ưu tiên tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin, kiến trúc, 

quản lý đất đai, xây dựng, bác sĩ chuyên khoa, giáo viên tin học, tiếng anh, giáo 

viên dạy song ngữ… 
                                                 
2 Tức người chưa qua một trường lớp đào tạo nào nhưng do tự học, được truyền nghề hoặc vừa làm vừa học nên họ đã 

có được kỹ năng, tay nghề tương đương với bậc 1 của công nhân kỹ thuật có bằng/chứng chỉ cùng nghề và thực tế đã 

từng làm công việc này với thời hạn từ 03 năm trở lên (hay còn được gọi là công nhân kỹ thuật không bằng/chứng chỉ). 
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  - Thực hiện công tác tuyển dụng công chức cấp huyện, tổ chức tuyển dụng 

công chức cấp xã và viên chức đảm bảo đúng quy trình, quy định, công khai, 

minh bạch. 

1.2. Đổi mới nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức  

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định của trung ương, của tỉnh về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo việc đánh 

giá cán bộ, công chức, viên chức đi vào thực chất, gắn đánh giá cá nhân với tập 

thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu nhằm khắc phục tình trạng 

nể nang, né tránh trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng là căn cứ quan trọng để xem xét thực hiện công tác 

cán bộ. 

1.3. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý 

- Các cấp ủy tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ và hàng năm 

tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định, đảm bảo đúng 

quy trình, có tính khả thi cao, phục vụ cho công việc bố trí, sắp xếp cán bộ trước 

mắt và lâu dài. 

- Cán bộ, công chức, viên chức được đưa vào quy hoạch phải đảm bảo tiêu 

chuẩn, điều kiện, đủ số lượng, cơ cấu 03 độ tuổi ở mỗi chức danh (không áp dụng 

cho các trường học); thực hiện tốt phương châm “động” và “mở”, phát hiện kịp 

thời những cán bộ giỏi, có kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung vào quy hoạch, quan 

tâm quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp. 

- Được sử dụng quy hoạch cán bộ tương đương khi xem xét luân chuyển, 

điều động, bổ nhiệm giới thiệu ứng cử đến vị trí công tác mới. 

1.4. Thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác luân 

chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức 

a). Về luân chuyển cán bộ 

- Kế hoạch luân chuyển cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho các chức danh lãnh 

đạo, quản lý phải được thực hiện hàng năm, định kỳ theo quy định. 

- Thực hiện luân chuyển cán bộ giữa khối Đảng, chính quyền và đoàn thể 

chính trị - xã hội, luân chuyển cán bộ thành phố về làm cán bộ chủ chốt xã 

phường và giữa các xã, phường để rèn luyện, bồi dưỡng năng lực, bản lĩnh, kinh 

nghiệm cho cán bộ. 

b). Về điều động cán bộ, công chức, viên chức 

- Thực hiện nghiêm việc điều động cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của Đảng, Nhà nước. Thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo 

danh mục phải chuyển đổi theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn cấp trên. 

- Căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ hàng năm, cán bộ, công chức, viên 

chức 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ; người đứng đầu cấp ủy đảng, chính 

quyền địa phương, cơ quan, đơn vị không chấp hành chỉ đạo của cấp trên hoặc 

địa phương, cơ quan, đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, không giải quyết 
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dứt điểm hoặc phong trào của địa phương, cơ quan, đơn vị trì trệ, kéo dài; cán bộ, 

công chức, viên chức không chấp hành chỉ đạo của cấp trên thì phải điều động 

sang vị trí công tác khác. Việc điều động không nhất thiết phải chờ hết nhiệm kỳ 

hoặc giữ nguyên chức vụ tương đương mà căn cứ tình hình để xem xét từng 

trường hợp cụ thể. 

- Triển khai chương trình đào tạo tại cơ sở bằng việc cử công chức, viên 

chức có năng lực chuyên môn của thành phố xuống xã, phường công tác từ 01-2 

tháng để hỗ trợ về công tác chuyên môn cho cán bộ cơ sở, qua đó rèn luyện, tích 

lũy, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn để vận dụng vào quá trình công tác; sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ, địa phương, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của công chức, viên chức làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đề 

bạt, bổ nhiệm cán bộ. 

1.5. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

- Bám sát các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về đào tạo cán bộ, nhất là 

cán bộ trẻ có trình độ cao để xây dựng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức hiện có của thành phố sát với nhu cầu thực tế, gắn với việc tuyển 

dụng, bố trí, sử dụng và phát huy khả năng làm việc sau khi đào tạo và cơ cấu đội 

ngũ theo vị trí việc làm. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xác định cụ 

thể nhu cầu, phạm vi, lĩnh vực cần đào tạo, bồi dưỡng để làm căn cứ xây dựng 

chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tránh việc 

trùng lắp, dàn trải. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm 

theo đúng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính bổ sung phù hợp với 

vị trí mới trước khi thực hiện luân chuyển cán bộ hoặc điều động theo yêu cầu. 

- Đào tạo, bồi dưỡng (lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ 

năng, quan hệ ứng xử, thái độ giao tiếp, làm việc của công chức, viên chức với 

nhân dân); thường xuyên bồi dưỡng ngắn hạn về cập nhật chủ trương, đường lối 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hội nhập quốc tế; cải cách hành chính, chính 

quyền điện tử, thương mại điện tử…; kiến thức chuyên ngành cho từng chức 

danh, vị trí công tác; đào tạo theo nhu cầu cá nhân và tự chủ kinh phí (cơ quan hỗ 

trợ thời gian). 

- Đổi mới căn bản phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo triết lý “lấy học 

viên làm trung tâm, giáo viên làm động lực và nhà trường làm nền tảng”. Chú 

trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động; mỗi cá nhân có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình 

thức để nâng cao hiệu quả công tác. 

- Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh (nói và viết) cho cán 

bộ, công chức, viên chức giữ các vị trí lãnh đạo quản lý chủ chốt diện Ban 

Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ trẻ nguồn quy hoạch của cơ quan, đơn vị.  

 - Triển khai đồng bộ, thống nhất, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông 

tin xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số; y tế thông minh; giáo dục 

thông minh; quản lý An toàn - An ninh; quản lý đô thị và dự báo thông minh; 

quản lý Giám sát môi trường…nhằm tạo ra chuyển biến tích cực góp phần xây 

dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II. 
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- Thực hiện đào tạo trình độ chuẩn đối với giáo viên theo Quyết định số 

1437/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND thành phố về “Xây dựng trường 

học thông minh gắn với dạy học song ngữ trên địa bàn thành phố”, Đề án dạy học 

song ngữ của Sở GD&ĐT. 

- Tiêu chuẩn hóa và cân đối nhu cầu nhân lực y tế về số lượng, cơ cấu, 

chất lượng theo từng chuyên khoa và kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế, đội ngũ 

cán bộ quản lý, đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ trong từng lĩnh vực quản lý. Hàng 

năm có kế hoạch cử viên chức y tế đi đào tạo đại học, sau đại học hệ tập trung, 

quan tâm tạo điều kiện về môi trường làm việc để thu hút nhân tài, giữ chân 

người giỏi, để họ gắn bó lâu dài và cống hiến tích cực, có hiệu quả cho Trung 

tâm Y tế. 

 - Liên kết với bệnh viện tuyến tỉnh để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, tay nghề theo hình thức cử cán bộ đi đào tạo tại bệnh viện tỉnh. Mời cán bộ 

tuyến tỉnh về chuyển giao kỹ thuật tại chỗ hoặc thực hiện theo Đề án 1816 của 

Bộ Y tế. 

1.6. Nâng cao chất lượng tham mưu về tổ chức cán bộ 

- Quan tâm xây dựng, củng cố cơ quan tham mưu và đội ngũ làm công tác 

cán bộ (Ban Tổ chức Thành ủy và phòng Nội vụ thành phố) thật sự trong sạch, 

vững mạnh, chuyên nghiệp, đặc biệt coi trọng lựa chọn, bố trí đúng người đứng 

đầu cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ. 

- Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng 

đội ngũ làm công tác cán bộ “Trung thành - Trung thực - Gương mẫu - Trong 

sáng - Tinh thông” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Quan tâm đầu tư và đẩy 

mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chủ yếu của 

cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ. 

1.7. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức. 

- Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị phải xây dựng và thường 

xuyên rà soát, điều chỉnh, bỏ sung quy chế làm việc, đảm bảo quy chế đầy đủ, 

rõ ràng, cụ thể, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tế 

của địa phương. 

- Người đứng đầu phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, 

viên chức theo vị trí việc làm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc 

thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền; cán bộ, công 

chức, viên chức phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện 

đúng chức trách, nhiệm vụ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm phục 

vụ nhân dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức. 

- Thực hiện tốt công tác tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng những cán bộ, 

công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời xử 

lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, sách nhiễu, 

gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân. 
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2. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

Thực hiện nghiêm việc quán triệt, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, 

nâng cao ý chí cách mạng, tinh thần tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt các quy định về nêu gương và trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp, địa 

phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 

Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”, 

về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

3. Giải quyết nhu cầu lao động, việc làm và đào tạo nghề 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác truyền thông, tư vấn hướng 

nghiệp, tạo niềm tin, chuyển biến về nhận thức, sự đồng thuận của xã hội về giáo 

dục nghề nghiệp. Hằng năm, phối hợp các Sở ngành tổ chức Chương trình hướng 

nghiệp - tuyển sinh trên địa bàn thành phố, với sự tham gia của các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT vào học các trường 

giáo dục nghề nghiệp phù hợp, nhất là các ngành, nghề mà các doanh nghiệp, khu 

công nghiệp đang thiếu, cần tuyển dụng. Đối với các trường THCS, THPT 

thường xuyên tuyên truyền, tư vấn cho các em về giáo dục nghề nghiệp, thực 

trạng việc làm, giúp các em định hướng rõ hơn về nghề nghiệp, ngành nghề xã 

hội, địa phương đang cần lao động. 

- Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác đào tạo nghề; đào tạo nghề 

phải gắn với nhu cầu sử dụng lao động và việc làm trong quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của các cụm, khu 

công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn. Thực hiện 

gắn kết giữa đào tạo nghề với thị trường lao động và doanh nghiệp (đào tạo theo 

nhu cầu), kết nối Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, thành phố Đồng Xoài - 

Doanh nghiệp - Cơ sở giáo dục nghề nghiệp để gặp gỡ, trao đổi, phối hợp đào tạo 

nhằm thu hẹp khoảng cách và lệch pha giữa cung - cầu lao động; trong đó, nhà 

nước giữ vai trò định hướng, kết nối giữa doanh nghiệp vừa đặt hàng, trả kinh phí 

đào tạo và nhận lao động với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo theo yêu cầu 

của doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, phối hợp doanh nghiệp ưu 

tiên, tạo điều kiện cho người lao động được đào tạo, bồi dưỡng chuyển đổi, nâng 

cao kỹ năng nghề (người lao động vẫn làm việc và doanh nghiệp chịu kinh phí 

đào tạo); bên cạnh đó, ưu tiên lựa chọn những lao động được đào tạo chuyên 

nghiệp đang làm công nhân tại doanh nghiệp để bố trí những công việc phù hợp 

tránh lãng phí đào tạo.  

- Tiếp tục phối hợp các sở ngành thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, người hưởng chính sách ưu 

đãi người có công, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo (sau khi Chính phủ ban 

hành chính sách mới). Đồng thời, phối hợp các sở ngành mở các lớp bồi dưỡng 
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chuyển đổi nghề, đào tạo nghề cho lao động trung niên, người cao tuổi có nhu 

cầu chuyển đổi nghề, đào tạo nghề. 

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (mục tiêu dài hạn), 

đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, khu công nghiệp và đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 

2030. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ như: có cơ 

chế, chính sách mời gọi thu hút doanh nghiệp tập trung đầu tư vào các khu 

công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cần nhiều nhân lực chất lượng cao 

đầu tư như công nghệ thông tin, công nghiệp, dịch vụ...; thu hút sinh viên khá, 

giỏi là con em của người dân thành phố, nguồn nhân lực chất lượng cao từ các 

tỉnh, thành phố khác về làm việc tại thành phố, vừa đáp ứng yêu cầu tăng dân 

số vừa tăng nguồn nhân lực có chất lượng; phối hợp các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp có năng lực đào tạo nhân lực chất lượng cao3, để đào tạo nhân lực cho 

thành phố, chú trọng đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng, tinh thần, thái độ phục 

vụ… cho người lao động. 

  4. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

- Đổi mới công tác sử dụng cán bộ theo hướng coi trọng phẩm chất chính 

trị, đạo đức tốt, có năng lực thực tế và có kỹ năng chuyên nghiệp. Làm tốt công 

tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo sát năng lực thực tiễn, mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ, kết quả phục vụ nhân dân; gắn công tác đánh giá với quy 

hoạch, đào tạo, đề bạt theo vị trí việc làm. Tạo môi trường, cơ hội làm việc để 

nguồn nhân lực phát huy năng lực, sở trường phục vụ nhân dân, đồng thời hoàn 

thiện và thực hiện tốt chính sách tôn vinh, khen thưởng kịp thời. 

- Từng bước sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với 

vị trí việc làm, trình độ chuyên môn được đào tạo và năng lực công tác; tiếp tục 

đẩy mạnh luân chuyển cán bộ theo quy hoạch, giúp cán bộ rèn luyện thử thách từ 

thực tiễn. 

- Tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng 

viên chức, công chức cấp xã thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin 

và các hình thức tiên tiến nhằm chuẩn hóa và chọn lọc được nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Ưu tiên tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học có chuyên ngành phù 

hợp để bố trí công tác tại các xã, phường (kể cả các chức danh người hoạt động 

không chuyên trách) nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.  

- Đẩy mạnh thực hiện các hình thức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản 

lý các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ phù hợp với vị trí công 

tác. Đồng thời duy trì chặt chẽ chế độ quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra công 

tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.  

- Chủ động thu hút các sinh viên các trường đại học có uy tín hoặc nguồn 

nhân lực có chất lượng cao công tác tại các Sở, ngành, các công ty, doanh nghiệp 

… để bố trí cho các lĩnh vực mũi nhọn, trọng tâm của thành phố theo cơ cấu phát 

triển đô thị, kinh tế của thành phố trong thời gian tới. 

                                                 
3 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapor; Trường Cao đẳng Bình Phước, hiện đang hoàn thiện Đề án đào tạo 

chất lượng cao… 
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- Huy động nguồn đóng góp xã hội hóa để thực hiện tốt công tác đào tạo bồi 

dưỡng; tăng cường, khuyến khích thành lập quỹ khuyến học, khuyến tài trên địa 

bàn thành phố và tại các xã, phường; tận dụng nguồn vốn của tỉnh về đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là trên lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa 

học công nghệ. 

- Thành lập tổ tư vấn để hỗ trợ tư vấn các chương trình, đề án, kế hoạch 

trọng tâm của thành phố; cấp trưởng các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa 

phương được đề xuất, giới thiệu cấp phó giúp việc và chịu trách nhiệm trước Bí 

thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố về nhân sự được giới thiệu; cán bộ, 

công chức, viên chức khi nghỉ hưu, nghỉ việc, tinh giảm biên chế do cơ cấu lại vị 

trí việc làm được ưu tiên giới thiệu người đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để 

thay thế. 

VI. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT 

LƯỢNG CAO VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham 

gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao: 

Áp dụng các văn bản sau đây để thực hiện: Nghị quyết số 17/2018/NQ-

HĐND ngày 14/12/2018, Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019, 

Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh. 

Ngoài chính sách theo quy định, thành phố đề nghị HĐND tỉnh có nghị 

quyết cho thành phố thực hiện riêng chính sách đối với địa phương như sau: 

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cấp 

huyện có trình độ đại học trở lên tại các trường học có uy tín và học lực loại khá 

thuộc các chuyên ngành Kỹ sư công nghệ thông tin, kiến trúc, xây dựng, quản lý 

đất đai, giáo viên Tiếng anh, Tin học, giáo viên dạy song ngữ được hỗ trợ một lần 

30 lần mức lương cơ sở; loại giỏi được hỗ trợ một lần 50 mức lương cơ sở. 

Trường hợp thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao công tác tại các sở, ngành, 

các công ty, doanh nghiệp…trong và ngoài tỉnh để bố trí cho các lĩnh vực mũi 

nhọn, trọng tâm của thành phố theo cơ cấu phát triển kinh tế và chức năng đô thị 

của thành phố được hỗ trợ 50 lần mức lương cơ sở. 

- Đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã - 

phường được cử đi học Trung cấp lý luận chính trị thì kinh phí đào tạo được trích 

từ ngân sách nhà nước.  

- Đối với viên chức trong nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý khi 

cơ quan có thẩm quyền cử đi học Trung cấp lý luận chính trị được nhà nước và 

cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo. 

Kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố tự cân đối và từ nguồn xã hội hóa. 

2. Kinh phí thực hiện Chương trình: 

Sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh, thành phố, xã hội hóa và do cá nhân tự 

túc. Tổng kinh phí thực hiện là: 40.709.000.000 đ. Trong đó NS tỉnh: 

12.690.000.000đ; NS thành phố: 20.686.000.000đ; cá nhân tự túc: 

7.333.000.000đ.  
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PHẦN 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp ủy các cấp, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm 

quán triệt nghiêm túc Chương trình này đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng 

viên; căn cứ lĩnh vực công tác đề xuất cụ thể các nội dung, giải pháp và xây dựng 

kế hoạch triển khai Chương trình, định kỳ hàng năm đánh giá, rút kinh nghiệm, 

bổ sung kịp thời các giải pháp để thực hiện Chương trình có hiệu quả. 

2. HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội 

thành phố tăng cường, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện 

Chương trình. 

3. Giao UBND thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện 

Chương trình, hàng năm bố trí kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng kế 

hoạch đề ra. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần sửa 

đổi, bổ sung đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Thành ủy, UBND thành phố 

để kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh, 

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh, 

- Các đ/c UVBCH Đảng bộ TP, 

- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở, 

- MTTQ, các đoàn thể thành phố, 

- Các phòng, ban, ngành TP, 

- Lưu Văn phòng Thành ủy. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

 

 

 
 

 

Tôn Ngọc Hạnh 
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